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I. A tanév rendje 

I/1. A tanév rendje 

A tanév első napja:  2022. szeptember 01. (csütörtök)  

A tanév utolsó napja: 2023. június 15. (csütörtök) 

Tanévnyitó: 2022. augusztus 31.  

Tanévzáró: 2023. június 24.  

Őszi szünet:  2022. október 31-től 2022. november 4-ig tart.  

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő)  

Téli szünet:   2022. december 22-től 2023. január 02-ig tart  

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd) 

Átcsoportosítással intézményünkben a téli szünet kezdő időpontja a következők szerint 

változik: 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 16. (péntek) 

Az első félév  2023. január 20-ig tart, a félévi értesítők kiosztása: 2023. január 27. 

Tavaszi szünet:  2023. április 06-tól 2023. április 11-ig tart 

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 05. (szerda) 

  A szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda) 

Átcsoportosítással intézményünkben a tavaszi szünet kezdő időpontja a következők szerint 

változik: 

A szünet előtti utolsó tanítási nap:    2023. március 31. (péntek) 

Első évfolyamra a tanköteles tanulók beíratása:   2023. április 20-21.  

Középiskolai felvételi Tanulmányi eredmények alapján 

Osztályozóvizsgák: 2022. január 17-18.; 2023. június 7-8. 

Különbözeti vizsga: 2022. január 17-18.; 2023. június 7-8. 

Pótló vizsga és különbözeti vizsga a tanév bármely napján szervezhető. 

Javító vizsga: 2023. augusztus 23-24. 
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FIT mérés feltöltési határideje:     2023. június 15.  

Témahetek:  Magyar Diáksport Napja    2022. szeptember 30. 

Pénz 7” Pénzügyi és vállalkozói   2023. március 6-10. 

Digitális témahét    2023. március 27-31. 

  Fenntarthatósági     2023. április 24-28. 

Országos mérések 

A bemeneti mérések lebonyolítása: 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között: 

• a 8. évfolyamon 2022. október 10–21., 

• a 6. évfolyamon 2022. október 24 – november 11. 

• a 4. és 5 évfolyamon 2022. november 14-30. 

A bemeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje: 2022. szeptember 23. 

A bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatok megküldése: 2022. december 9. 

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

A kimeneti mérések évfolyamonkénti ütemezését – a bemeneti mérések tapasztalatainak 

függvényében – a hivatal később határozza meg. 

A kimeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje: 2022. november 30. 

A kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatok megküldése: 2023. június 15.  

A tanévben történő összes mérés intézményi ütemezése a 4. számú mellékletben megtalálható.  

Tanítási napok száma:  183 nap 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása, munkarendtől való eltérések:  

 Munkarendtől való eltérések:  

2022. 10. 15. (szombat) munkanap- 2022. 10. 31. (hétfő) helyett 
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 A téli- és a tavaszi szünetben átcsoportosításra kerülő napok: 

Munkanap Esemény 

Téli szünet 

1. 
2022. december 19. (hétfő) helyett - 

2022. szeptember 17. (szombat) 
Munkanap - Iskolai Zarándoklat   

2. 
2022. december 20. (kedd) helyett – 

2022. november 12. (szombat) 
Munkanap - Szent Márton nap -lelki nap  

3. 
2022. december 21. (szerda) helyett –

– 2022. december 10. (szombat) 

Munkanap - Adventi lelki nap - Karácsonyi 

forgatag 

Tavaszi szünet 

4. 2023. április 3. (hétfő)  Tanítás nélküli nap - Szakmai módszertani 

nap 

5. 2023. április 4. (kedd) helyett – 2023. 

március 25. (szombat) 
Munkanap - Nagyböjti lelki nap 

6. 2023. április 5. (szerda) helyett – 

2023. április 29. (szombat) 

Munkanap -Városi futófesztivál az egész 

iskola részvételével 

 Tanítás nélküli munkanapok száma: 4 nap 

 Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

 Esemény Időpont 

1.  Pályaorientációs nap  2022. 10. 07. 

2.  Szakmai-módszertani nap 2023. 04. 03. 

3.  Nevelési értekezlet – Belső továbbképzés  2023. 02. 03. 

4.  DÖK nap - Iskolai Gyermeknap  2023. 05. 26. 

Összesen: 4 nap  
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Legfontosabb iskolai rendezvények: 

• Teremtésvédelmi hét 

• Iskolai zarándoklat – Családi nap 

• Népmese Napja 

• Magyar Diáksport Nap 

• Állatok Világnapja  

• Idősek Világnapja  

• Pályaorientációs Nap 

• Márton-nap – Családi nap 

• Adventi lelki nap-Karácsonyi forgatag – Családi nap 

• Farsang 

• Nagyböjti lelki nap 

• Gyermeknap – Családi Nap 

• Környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos programok 

I/2. Értekezletek/konferenciák 

 

 I/2.1. Nevelőtestületi értekezletek  

 

 

 I/2.2. Kibővített iskolavezetői, munkaközösség-vezetői értekezletek 

-  minden hét hétfője 

 I/2.3. Munkaközösségi értekezletek  

-  havonta egy alkalommal-hónap első szerdája. 

Dátum Esemény 

2022.08.24.  Alakuló értekezlet 

2022.08.30. Tanévnyitó értekezlet 

2023.01.23. Félévi osztályozó értekezlet 

2023.02.03. Nevelési értekezlet - Félévi értekezlet, a félév értékelése 

2023.04.03. Szakmai – módszertani nap 

2023.06.12. Év végi osztályozó értekezlet 

2023.06.26. Tanévzáró értekezlet 

Minden hónap első szerdája Munkaértekezlet 
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I/3. Bemutató órák 

 

Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség 

2023. 02. 03. 2023. 02. 03. 

Pedagógus: Palatinusné Dorner Edina 

Magyar irodalom/Környezetismeret 

Pedagógus: Taksásné Czinke Ibolya 

Német nyelv 

I/4. Szülői értekezletek, fogadóórák, tájékoztatók  

 

Szülői értekezletek: 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák gyakorlati megvalósulása a járványügyi helyzethez 

alkalmazkodik a tanév során. Szükség esetén a pedagógusok digitális formában tartják a kapcsolatot 

a szülőkkel. Az írásbeli kapcsolattartás hivatalos és elsődleges platformja a KRÉTA e-napló. 

 

 

 

 

 

Fogadóórák:  
 

Felső tagozat Alsó tagozat 

2022.10.03. 2022.10.10. 

2022.12.05. 2022.12.12. 

2023.03.06. 2023.03.13. 

2023.05.08. 2023.05.15. 

 

Dátum Értekezlet 

2022.09.01.  Összevont szülői értekezlet 

2022.09.05. SZMK értekezlet 

2021.09.06-16. Szülői értekezlet 1-8. osztály 

2022.09. Pályaválasztási szülői értekezlet 7-8. osztály 

2023.02.06. SZMK értekezlet 

2023.02.07-17. Szülői értekezlet 1-8. osztály 
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I/5. Nyílt napok 

2-8. osztály 1. osztály 

2022.11.14-25. 2022.04.18. 

 

II. Személyi adatok 2022. szeptember 1-jén 

 

II/1. Dolgozók: 

a) Aktív pedagógusok száma: 

 teljes munkaidőben:             18 fő  

 részmunkaidőben:             2 fő 

 óraadók:                  4 fő 

 

b) Technikai dolgozók száma: 

 teljes munkaidőben:       3 fő 

 részmunkaidőben:                  2 fő 

 

c) GYES-en, GYED-en, szülési szabadságon ill. tartós betegállományban lévők: 

 Tartós betegállomány 1 fő: Cserkuti Szabolcs 

 

d) Hitoktatóink: 

 Katolikus hitoktató: Zólyominé Sárik Henriett (alsó tagozat) egyházmegyei 

finanszírozás 

György Balázs (felső tagozat) egyházmegyei finanszírozás 

 Református hitoktató: Bodáné Csontos Gabriella, Bánkutiné Földi Mónika - 

egyházmegyei finanszírozás 

 Evangélikus hitoktató: Kocsik Mónika - egyházmegyei finanszírozás 

 

f) Előző tanévhez képest új dolgozóink: 

 Mészáros Zsolt - testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár 
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g.) Előző tanévhez képest munkakörváltozás, munkakör kiegészítés:  

 

Pedagógus Új munkakör 

Lukovszkiné Toman Márta alsós munkaközösség-vezető 

Mészáros Zsolt osztályfőnök (7. osztály) 

Csörginé Szabó Katalin DÖK segítő pedagógus 

h.) Előző tanévhez képest távozott:  

 Kunsay Csaba Imréné tanító - nyugdíjazás 

II/2. Tanulók: 

Létszám: 223 fő 

Tanulócsoportok: 

tanulócsoportok osztály/csoport évfolyam 

általános iskolás 9 osztály 1-8.évf. 

napközis csoportok 4 csoport 1-4 évf. 

tanulószoba 1 csoport 5-8 évf. 

a) Létszám 

 

 

Osztálylétszámok 

Tagozat  (fő)  

Alsó tagozat 115 

Felső tagozat 108 

Teljes iskola - összes 223 

Számított létszám 232 

Osztály Létszám (fő)  Számított létszám (fő) 

1. osztály 27 27 

2. osztály 24 25 

3. osztály 29 30 

4. a osztály 19 19 
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b) SNI, HH és HHH tanulók létszáma  

 

évfolyam SNI HH HHH BTMN 

1. - - - - 

2. 1 - - 1 

3. - 1 - 2 

4.a - - - 1 

4.b 1 - - - 

5. 1 - - 3 

6. 1 1 - 1 

7. 2 1 - - 

8. - - - - 

Összesen: 6 3 - 8 

III. Oktatás - nevelés 

III/1. Kiemelt célkitűzések: 

 A törvényi előírásoknak, fenntartói elvárásoknak megfelelő működés biztosítása. 

 Gazdaságos működés biztosítása. A gazdálkodás fő elve a takarékosság. 

 Iskolánk önálló arculatának fejlesztésével sokszínű és hatékony egyházi oktatási intézmény 

működtetése. A keresztény értékrendjéhez és nemzetéhez hű magyar fiatalok nevelése. 

Egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Nemzeti és vallási ünnepeink, szentjeink 

ismerete. Hagyományok ápolása. 

 A pedagógiai-szakmai tevékenység és a belső tudásmegosztás folyamatos fejlesztése. 

 Belső mérési rendszer kialakítása. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulók megkülönböztetett figyelmet kapjanak az 

intézményben. 

 Az informatikai eszközök, digitális taneszközök jelenjenek meg a tanulás-tanítás 

folyamatában, támogatva ezzel az önálló tanulást és a motivációt. Valósuljon meg a 

modern technika okos használata. 

Osztály Létszám (fő)  Számított létszám (fő) 

4.b osztály 17 19 

5. osztály 26 28 

6. osztály 25 27 

7. osztály 28 32 

8. osztály 29 29 
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 Korszerű ismeretátadás, alapműveltségre, problémamegoldásra, kreativitásra nevelés.  

 Az iskolai közösség lelki életének megerősítése: Kötődés – Közösség - Hagyományőrzés 

 Csatlakozás a városi szinten a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

mozgalomhoz. 

 Csatlakozás az e-Qka használt sütőolaj gyűjtő programhoz. 

 Környezettudatos magatartásra, egészséges életvitelre, felelősségvállalásra (önmagunkért 

és másokért) nevelés – ÖKO iskola cím megpályázása. 

III/2. Főbb feladatok: 

 Az intézményi Nevelési és Pedagógiai Programban rögzítetteknek megfelelő oktató-nevelő 

és szakmai munka. 

 Az új NAT bevezetése 3. és 7. évfolyamon. 

 A hit élővé tétele a gyermekek számára. Az iskola hitéletének/lelkiségének felpezsdítése, 

gyermekközpontú programokkal/tevékenységekkel – pedagógusi példamutatással. 

 A munkaközösségek hatékony működése. – Belső tudásmegosztás munkaközösségi szinten.  

 Új utak keresése az oktató-nevelőmunka színesítése, folyamatos módszertani megújulás.  

 Az országos mérések eredményeit figyelembe véve a kompetencia alapú oktatás 

alkalmazása. Felkészülés az országos mérésekre. 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, lemorzsolódás megelőzésének kiemelt területként 

kezelése. Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök témáinak színesítése. 

 Az osztályközösségek formálása. 

 A pályaválasztás gondos előkészítése az előző tanévben bevezetett jógyakorlat szerint. 

 A Mini-Suli iskolaelőkészítő foglalkozássorozat megszervezése, a beiratkozás gondos 

előkészítése. 

 Az organikus pedagógiának, mint szemléletnek/gyakorlatnak minél szélesebb körben való 

megvalósulása a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. 

 Az új kollégák bevonása a CSÉN munkába. 

 Közösségfejlesztő programok, családi napok szervezése a szülők bevonásával. 

 Kapcsolatépítés a plébániával, plébános atyával. 

 A napközis foglalkozások színvonalának további emelése. 

 Pályázatok figyelése. 
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Az organikus pedagógia kiemelt céljai:  

 Az érzelmi intelligencia fejlesztése tapasztalatok, átélések, „örömös” tevékenységek által. A 

tanítási órákon az oktatás és a nevelése sikerességéhez nélkülözhetetlen, hogy céljainkban, 

módszereinkben, eszközeinkben is megjelenjen az érzelmek fejlesztése. 

 Hit – Élet – lelki tartalmak megelevenítése. 

 A magyar néphagyományok élményszerű megelevenítése a tanítási órákon és a tanórán 

kívüli tevékenységekben. 

 Hálózatos tanítás: az érzékenyítés, szemléletformálás erősítése a tantestületben. 

 A környezetvédelem a fenntarthatóságra nevelés tudatos és kiemelt beépítése a gyerekek 

mindennapjaiba – szemléletformálás. 

Az intézményi tanfelügyelet értékelésében megjelölt fejleszthető területek: 

1. Pedagógiai folyamatok 

Fejleszthető területek: 

Az önértékelési rendszer következetes továbbfejlesztése. Az országos mérések eredményeinek 

beépítése a tervezésbe, rutin kialakítása a hiányosságok kezelésére, a fejlesztendő területek 

kijelölése. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető területek: 

A belső tudásmegosztás színtereinek további bővítése, fejlesztése. Az információcsere hatékonyabb 

megvalósítása. A tehetséggondozó szakkörök bővítése, a kínálat színesítése. 

3. Eredmények 

Fejleszthető területek: 

A mérési eredmények feldolgozása, beépítése a tervekbe, az eredmények folyamatos javítása. 

Kompetencia mérések által nyújtott adatok mélyebb áttekintése, érintett tanulókkal való komplex 

foglalkozás. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fejleszthető területek: 

Az információáramlást támogató kommunikációs rendszer hatékonyabb használata. A digitális 

jógyakorlatok megismerése, továbbadása. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető területek: 

A partnerek igényeinek és elégedettségének folyamatos felmérése. Az intézmény honlapjának 

folyamatos fejlesztése. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Fejleszthető területek: 

Az infrastruktúra további javítása: az IKT eszközös folyamatos bővítése, sportpálya építése, a 

teremszükséglet megnyugtató megoldása. Az egyenletes feladatmegosztás erősítése. 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott 

országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés 

Fejleszthető területek: 

A stratégiai dokumentumok folyamatos aktualizálása, átdolgozása. 

IV. Egyéb feladatok, programok 

 Az adminisztrációs feladatok pontosabb és határidőre való elkészítése. 

 A tanulók tanulmányi munkájának következetes és folyamatos értékelése. 

 Humánerőforrás fejlesztése, szervezetfejlesztés, közösségépítés. 

 Az intézményi dokumentumokban megfogalmazott Szülői jogok és kötelességek 

tudatosítása és betartatása. 

 Infrastruktúra, tárgyi feltételek fejlesztése. 

 Kapcsolatrendszer ápolása, további kapcsolatok keresése. Az iskola hatékony menedzselése. 

 A MenzaPure rendszer bevezetése az étkezési díjak hatékony elszámolásához. 

IV/1. Lelkiségi célok, feladatok, programok: 

 Rádiós megemlékezés a szentekről 

 Osztályok választott szentjeinek bemutatása (rádiós/személyes) 

 Hétfő reggeli áhítat 

 Havi diákmise szerdánként 

 Vasárnapi osztálymisék  

 Teremtésvédelmi témahét 

 Zarándoklatok 

 Csatlakozás az Egymillió gyermek együtt imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez 
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 Szent Márton nap - Lámpás felvonulás – Családi délután 

 Szent-Márton napi forgatag -– Családi nap 

 Adventi gyertyagyújtások az udvari koszorúnál 

 Rorate misék  

 Adventi lelki nap – Karácsonyi forgatag – Családi nap 

 Szent Miklós túra – Családi nap 

 Karácsonyvárás – Betlehemezés a templomban 

 Vízkereszt a templomban - Iskolaszentelés 

 Gyertyaszentelő a templomban 

 Diáklektor felolvasó verseny szervezése az EKIF általános iskolái 3-8. évfolyama számára 

 Hamvazószerda a templomban 

 Nagyböjti lelki nap 

 Keresztúti ájtatosság (nevelő, gyermekek) 

 Lélekmozgató program 

 Elsőáldozás 

 Gyermek- és ifiklubok a plébánián 

 Plébániával közös programok, rendezvények 

 Pedagógus katekézis, lelki napok, lelki gyakorlat 

Osztálymisék 2022/2023-as tanév 

SZEPTEMBER OSZTÁLY 

09.04. 1. osztály, 2. osztály 

09.11. 3. osztály; 4. osztály 

09.25. 5. osztály; 6. osztály 

OKTÓBER OSZTÁLY 

10.02. 7. osztály; 8. osztály 

10.09. 1. osztály, 2. osztály 

10.30. 3. osztály; 4. osztály 

NOVEMBER OSZTÁLY 

11. 20. 5. osztály; 6. osztály 

11.27. 7. osztály; 8. osztály 

DECEMBER OSZTÁLY 

12.04. 1. osztály; 2. osztály 

12.18. 3. osztály; 4. osztály 

JANUÁR OSZTÁLY 

01.08. 5. osztály, 6. osztály 

01.15. 7. osztály; 8. osztály 
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Osztálymisék 2022/2023-as tanév 

01.22. 1. osztály; 2. osztály 

01.29. 3. osztály; 4. osztály 

FEBRUÁR OSZTÁLY 

02.05. 5. osztály, 6. osztály 

02.12. 7. osztály; 8. osztály 

02.26. 1. osztály; 2. osztály 

MÁRCIUS OSZTÁLY 

03.05. 3. osztály, 4. osztály 

03.12. 5. osztály; 6. osztály 

03.19. 7. osztály; 8. osztály 

03.26. 1. osztály; 2. osztály 

ÁPRILIS OSZTÁLY 

04.16. 3. osztály; 4. osztály 

04.23. 5. osztály; 6. osztály 

MÁJUS OSZTÁLY 

05.07. 7. osztály; 8. osztály 

05.14. 1. osztály, 2. osztály 

05.21. 3. osztály; 4. osztály 

JÚNIUS OSZTÁLY 

06.04. 5. osztály; 6. osztály 

06.11. 7. osztály; 8. osztály 

 

Diákmisék 2022/2023-as tanév 

SZEPTEMBER TAGOZAT 

09.07. felső 

09.14. alsó 

OKTÓBER TAGOZAT 

10.05. felső 

10.12. alsó 

NOVEMBER TAGOZAT 

11. 09. felső 

11.16. alsó 

DECEMBER TAGOZAT 

12.07. felső 

12.14. alsó 

JANUÁR TAGOZAT 

01.18. felső 

01.25. alsó 

FEBRUÁR TAGOZAT 

02.15. felső 
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Diákmisék 2022/2023-as tanév 

02.22. alsó 

MÁRCIUS TAGOZAT 

03.22. felső 

03.29. alsó 

ÁPRILIS TAGOZAT 

04.26. felső 

MÁJUS TAGOZAT 

05.03. alsó 

05.24. felső 

05.31. alsó 

 

Áhítat 2022/2023 

Időpont Felelős Téma 

SZEPTEMBER   

09.05. Balogh Attiláné Kisboldogasszony 

09.12. 8.osztály szentje Szent Kristóf (július 25.) 

09.19. 5. osztály szentje Kalkuttai Szent Teréz 

09.26. Balogh Attiláné Szent Mihály (szabadon választott) 

OKTÓBER   

10.03. 4. b osztály szentje Assisi Szent Ferenc 

10.10. Zsámbokiné Bognár Emma szabadon választott 

10.17. 3. osztály szentje Szent II. János Pál Pápa 

10.24. Györgyfi Ivett szabadon választott 

NOVEMBER   

11. 07. 2.osztály szentje Szent Márton 

11.14. Németh Titanilla szabadon választott 

11.21. 1.osztály szentje Árpád-házi Szent Erzsébet  

11.28. Fekete Zoltánné ADVENT 1. 

DECEMBER   

12.05. 5. osztály ADVENT 2./ Szent Miklós 

12.12. Maksa Kincső ADVENT 3./ Szent Luca 

JANUÁR   

01.03. Zsámbokiné Bognár Emma Vízkereszt 

01.09. 6. osztály Urunk megkeresztelkedése 

01.16. 7. osztály szentje Szent Veronika 

01.23. Csörginé Szabó Katalin szabadon választott 

01.30. 2.osztály Gyertyaszentelő 

FEBRUÁR   

02.06. 4. b osztály Szent Balázs 

02.13. Györgyfi Ivett szabadon választott 

02.20. 8. osztály Hamvazószerda 

02.27. Hintz Beáta szabadon választott  

MÁRCIUS   

03.06. 3. osztály Nagyböjt 1. 

03.13. 7. osztály Nagyböjt 2. 
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Áhítat 2022/2023 

Időpont Felelős Téma 

03.20. Németh Titanilla Nagyböjt 3./ Szent József 

03.27. 4. a osztály Nagyböjt 4. HÚSVÉT 

ÁPRILIS   

04.17. Maksa Kincső szabadon választott 

04.24. 6. osztály szentje Szent Márk 

MÁJUS   

05.08. 4.a osztály szentje Szent Flórián 

05.15. Csörginé Szabó Katalin Szűz Mária 

05.22. 1. osztály PÜNKÖSD 

JÚNIUS   

06.05. Fekete Zoltánné szabadon választott 

06.12. vezetőség TE DEUM 

IV/2. Ünnepélyek, műsorok, megemlékezések: 

 Tanévnyitó ünnepség 

 Városi megemlékezés Hatvan bombázásáról szeptember 20. – iskolánk adja a műsort 

 Aradi vértanúk – rádiós megemlékezés 

 Október 23. – iskolai műsor/rádiós megemlékezés 

 Karácsonyi ünnepség – betlehemes pásztorjáték a templomban 

 Holokauszt emléknap 

 Farsangi bál 

 Március 15. - iskolai műsor/rádiós megemlékezés 

 Költészet napja 

 Nemzeti Összetartozás Napja 

 Baross-nap 

 Bankett 8. osztály 

 Vidámballagási műsor 

 Tanévzáró ünnepség és ballagás 
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IV/3. A DÖK által szervezendő, ill. által támogatott programok 

Tervezett programok-DÖK 

2022/2023.tanév 

Időpont Program 

Szeptember  
Alakuló ülés, elnökválasztás, munkaterv 

összeállítása, programok megbeszélése 

Szeptember 22. 

Autómentes-nap 

Kerékpártúra 

Boldogi kápolna 

Szeptember 29. Mesevetélkedő 

Szeptember 30. A népmese napja  

Október 04. Az állatok világnapja 

 November 14-30. 

Tartós élelmiszer gyűjtés 

Játék-és könyv csere-bere 

Egészségnap-Zöldség-és gyümölcsbábok, szobrok 

készítése 

December 03. Mikulás-túra 

December 06. Mikulás-járás 

Január 

Mozidélután 

Farsangi hercegi pár választása 

A féléves munka értékelése 

Február 18. Farsangi bál 

Március 1-31. Levelezős hittan verseny 

Március 25. Nagyböjti lelkinap – Terítési verseny 

Április 21. Táncház 

Április 28. Virágosítás 

Április 12-28. Bibliatörténeti vetélkedő 

Május 02. Májusfa állítás 

Május 26. Gyermeknap 

Június 02.  Egy perc és nyersz 

Június 09.  Baross nap 

Június 09. Az éves munka értékelése 

 

IV/4. A fenntarthatóságra és környezetvédelemre nevelés érdekében megvalósuló iskolai 

programok 

 

Programok 

2022. szeptember 11-24. Teremtésvédelmi témahét 

2022. szeptember 11. 10:30 - Teremtésvédelmi témahét nyitómiséje  

2022. szeptember 17.  - Zarándoklat – Mátraverebély - Szentkút 

2022. szeptember -Videokészítő pályázat -A teremtett világ csodái 
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Programok 

2022. szeptember 22. - Autómentes nap, kerékpáros zarándoklat Boldogi Szeplőtelen 

Fogantatás templom 

2022. szeptember – Csatlakozás az e-Qka használt sütőolaj gyűjtő programhoz 

2022.szeptember 23. Környezetvédelmi előadás-Szebenyi Péter 

2022. október 03. ÁHÍTAT - Assisi Szent Ferenc 

2022. október 3-7. Csatlakozás a 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája programsorozathoz  

2022. október 04. Az állatok világnapja 

 Adománygyűjtés az állatmenhelynek  

 Az én kedvencem-fotókiállítás 

 Állatsimogató/Kutyabemutató 

2022. december 03. Mikulás túra 

2022. május 10. Madarak és fák napja – iskolai rendezvény 

2023. április 24-28. - Fenntarthatósági Témahét, Föld napja 

2023. április - Papírgyűjtés 

2023. április 28. – Az iskola udvarának virágosítása, a magaságyásokba palánták ültetése 

2023. 07.  Katolikus erdei tábor Diósjenő  

2023. 06. 27 – 07. 03.  és 2023. 07. Rózsaszentmártoni természetjáró tábor 

2023. tavasz Csatlakozás a városi szinten a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

mozgalomhoz. 

IV/5. A pedagógiai program megvalósításának részterületei  

Organikus pedagógia részterületei 

Családi életre nevelés program (CSÉN) 

Csoport Létszám Időpont/alkalmak gyakorisága 

2. osztály 24 hetente 1 óra – NAT 

3. osztály 30 hetente 1 óra – NAT 

4.a 19 kéthetente 2 óra 

4. b osztály 17 kéthetente 2 óra 

5. osztály 26 kéthetente 2 óra 

Ettől a tanévtől a 2. és a 3. osztályban már tanórai keretben tartjuk a CSÉN órákat heti 1 alkalommal. 

A 4. évfolyamon pedig szakköri keretben kéthetente 2 órában. Az idei tanévben régi álmunk válik 

valóra, amikor felső tagozaton is – az 5. évfolyamon is (osztályfőnöki és hittan órák keretében) 

folytatódhatnak az alsó tagozaton megkezdett CSÉN foglalkozások. Minden osztályunk esetében 

fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekben tudatosítsuk a másik iránti tiszteletet, elfogadást, esetleges 
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másságának megértését, hisz gyakran van a gyermekek között olyan, aki tanulási és/vagy 

beilleszkedési zavarral, esetleg autizmussal küzd. A jó osztályközösség kialakításának ez az alapja.  

Szöveges értékelés  

A tanév végén a tanulók magatartás és szorgalom jegyét szöveges, személyre szabott értékeléssel 

egészítjük ki, melynek célja a motiváció, a pozitív megerősítés. A tanulók szöveges értékelését az 

osztályfőnök az osztályban tanító kollégákkal konzultálva készíti el, melynek formáját együtt 

határozzák meg. Az idei tanévben szöveges értékelés (szóban és írásban) területén kiemelt figyelmet 

kap a hittan tantárgy és a gyermekek hitéletének gyakorlása. 

Hálózatos tanítás 

Az alsó tagozatos pedagógusok számára az idei tanévben is nagy segítséget jelent, hogy 

osztályukban számos tantárgyat taníthatnak, így új ismeretanyag esetén sok esetben tudnak 

visszautalni a már más tantárgyban megszerzett, a témához kapcsolódó tudásanyagra. Többek 

között mindennapos a magyar irodalom és az ének-zene, a magyar irodalom és a környezetismeret, 

a magyar irodalom és vizuális kultúra kapcsolódási pontjainak használata munkájuk során. 

Segítségével színesebbé, érdekesebbé teszik a tanórákat, felkeltik és fenntartják a gyermekek 

figyelmét. 

Felső tagozaton a hálózatos tanítás megvalósulásához a kollégák összehangolt munkájára van 

szükség. A felsős munkaközösség feladata, hogy munkaközösségi értekezleten ötletbörzét 

tartsanak, mely segíteni fogja a hálózatos tudásátadás gyakorlati megvalósulását. Az óralátogatások 

értékelési szempontjai is ezt a területet kívánja előre mutatóan fejleszteni. A munkaközösségek 

tervezett bemutató óráinak célja a belső tudásmegosztás a hálózatos tanítással kapcsoltban. 

Furulyaoktatás 

A 2018/19-es tanévben a 2. osztályban kezdődött el a furulyaoktatás. Ebben a tanévben már az alsó 

tagozat minden évfolyama tanul furulyázni. A furulyatanítást az aktuális járványügyi helyzetnek 

megfelelően szervezzük meg. 

Iskolakert 

Az iskola alapítványa 3 magaságyást vásárolt az intézmény számára, melybe a tavaszi időszakban 

zöldségeket (retek, borsó, paprika, paradicsom) ültetnek a gyerekek a technika óra keretében. A 

kertészkedés megszervezése a technika tanár feladata. Az osztálytermekben lévő virágok gondozása 

is a gyerekek feladata lesz ettől az évtől. 
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A Fenntarthatósági témahéten, a Föld- napján az iskola udvarának virágosítására is sor kerül családi 

nap keretében.  

IV/6. Belső továbbképzés 

 Nevelési értekezlet keretében mérés-értékelés (eDia, eLea), valamint teremtésvédelmi 

témahét, valamint digitális tanösvény témakörében kihelyezett továbbképzést szervezünk a 

nevelőtestület számára a KAPI segítségével.  

 Belső továbbképzés, bemutató órák, óralátogatások. 

 Külső továbbképzések – EKIF, KAPI. 

 7 évenkénti kötelező továbbképzések. 

Az előző tanévben nagyon jól sikerült és szakmailag is hasznos hospitálási heteket az idén is 

megtartjuk. Cél, hogy minden pedagógus látogassa meg két általa választott kolléga óráját, 

melyet kövessen óramegbeszélés a megadott szempontok mentén, valamint készüljön a 

tanórákról reflexió. 

Dátum: 2022. 11.14-25. 

Óralátogatások: 

Óralátogatási terv 2022-2023 -as tanév, I. félév 

 

Dátum Pedagógus Tantárgy Osztály 
Óralátogatást 

végzi 

11.15. Palatinusné D. Edina természettudomány 6. int.vez., int.vez.h. 

11.16. Molnár Gabriella magyar irodalom 8. int.vez., int.vez.h. 

11. 18. Györgyfi Ivett matematika 1. int.vez., int.vez.h. 

11.15. 
Csörginé  

Szabó Katalin 
fejlesztő foglalkozás  int.vez., int.vez.h. 

11.22. Maksa Kincső matematika 1. int.vez., int.vez.h. 

11.23. Geizer Gabriella magyar irodalom 3. int.vez., int.vez.h. 

11.23. Németh Titanilla ének-zene 4.b int.vez., int.vez.h. 

11.25. Mészáros Zsolt testnevelés 7. int.vez., int.vez.h. 
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Dátum Pedagógus Tantárgy Osztály 
Óralátogatást 

végzi 

11.25. Fekete Zoltánné fizika 7. int.vez., int.vez.h. 

11.22. 
Lukovszkiné  

Toman Márta 
magyar irodalom 2. int.vez., int.vez.h. 

11.24. Balogh Attiláné környezetismeret 4.a int.vez., int.vez.h. 

11.28. Joó Renátó történelem 5. int.vez., int.vez.h. 

11.29. Onofer Ildikó magyar irodalom 2. int.vez., int.vez.h. 

11.30. 
Tóthné Gellért 

Zsanett 
magyar nyelvtan 4.a int.vez., int.vez.h. 

11.28. 
Taksásné  

Czinke Ibolya 
matematika 6. int.vez., int.vez.h. 

11.30. Hintz Beáta informatika 5. int.vez., int.vez.h. 

 

Óralátogatási terv 2022-2023-as tanév, II. félév 

Dátum Pedagógus Tantárgy Osztály Óralátogatást végzi 

 Mészáros Zsolt testnevelés 5. int.vez., int.vez.h. 

 Maksa Kincső ének-zene 2. int.vez., int.vez.h. 

 Geizer Gabriella matematika 3. int.vez., int.vez.h. 

 Palatinusné D. Edina magyar irodalom 4. int.vez., int.vez.h. 

 Molnár Gabriella hon- és népismeret 6. int.vez., int.vez.h. 

 Németh Titanilla néptánc 4.b int.vez., int.vez.h. 

 Györgyfi Ivett testnevelés 1. int.vez., int.vez.h. 

 
Csörginé  

Szabó Katalin 

tanulószoba – 

irányított tanulás 
5-8. int.vez., int.vez.h. 
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Bemutató órák: 

 

Alsós munkaközösség Felsős munkaközösség 

2023. 02. 03. 2023. 02. 03. 

Pedagógus: Palatinusné Dorner Edina 

Magyar irodalom/Környezetismeret 

Pedagógus: Taksásné Czinke Ibolya 

Német nyelv 

IV/7. Külső továbbképzések: 

Pedagógus Időpont Típus 

Tantestület 
2022.08.31. 

Mérés-értékelés 

KAPI kihelyezett 

Tantestület 
2023.03.23.  Digitális tanösvény 

Tantestület 

2022.04.03. 

Teremtésvédelmi témahét KAPI 

kihelyezett 

KAPI kihelyezett 

szervezés alatt 
2022/2023. Tantárgyi képzések 

 

Továbbképzésben 

résztvevő kolléga 

neve 

Intézmény 

neve 

Szak Tanulmány 

kezdete 

Tanulmány 

vége 

Pontérték 
Tandíj 

összege/ 

félév 

Int-i 

támogatás 

Önrész 

Molnár Gabriella Eszterházy 

Károly 

Egyetem 

magyar 

tanár 

2021.01.01. 2023.01. 120 400.000 

Ft 

80% 

320.000 

Ft 

20% 

80.000 

Ft 

Németh Titanilla 
Eszterházi 

Károly 

Katolikus 

Egyetem 

Jászberényi 

Főiskola 

Kar 

 

tanító 

ének 

spec 

2022. 09. 

01. 

2026.06.30. 120 180.000 

Ft 

--------- 100% 
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A 7 évenkénti kötelező 120 pontos képzésről visszajelzés, az elmúlt, ill. a következő tanévben 

esedékes teljesítési kötelezettség megvalósításáról, illetve annak tervéről.  

 

 Pedagógus 

120-ból 

meglévő órák 

száma 

120-ból 

hiányzó órák 

száma 

Ciklus vége 

1.  Balogh Attiláné  55. életévét betöltötte - Mentesítve 

2.  Bobál Gabriella 0 120 2028.08.31. 

3.  Cserkuti Szabolcs  55. életévét betöltötte - Mentesítve 

4.  
Csörginé Szabó 

Katalin 
95 25 2028.08.31. 

5.  Fekete Zoltánné  55. életévét betöltötte - Mentesítve 

6.  Györgyfi Ivett 90 30 2027.08.31. 

7.  Hintz Beáta 47 73 2023.08.31. 

8.  Joó Renátó  120 0 2023.08.31. 

9.  
Lukovszkiné Toman 

Márta 
120 0 2026.08.31. 

10.  Maksa Kincső 90 30 2028.08.31. 

11.  Mészáros Zsolt 40 80 2027.08.31. 

12.  Molnár Gabriella  120 diploma 0 2023.01.31. 

13.  Németh Titanilla  60 60 főiskolai hallgató 

14.  Onofer Ildikó 120 0 2025.08.31. 

15.  
Palatinusné Dorner 

Edina 
65 55 2026.08.31. 

16.  
Pálné Szabó Mária 

Ilona 
120 diploma 0 2023.08.31. 

17.  Pozsár Andrea 120 diploma 0 2024.08.31. 

18.  
Taksásné Czinke 

Ibolya 
120 0 2026.08.31. 

19.  Tóthné Gellért Zsanett 120 0 2024.08.31. 

20.  
Zsámbokiné Bognár 

Emma 
55. életévét betöltötte - Mentesítve 
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IV/8. Táborok, tanulmányi kirándulások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/9. A szülőkkel való kapcsolattartás 

Dátum Program 

2022.09.01.  Összevont szülői értekezlet 

2022.09.05.  SZMK értekezlet 

2023.02.06. SZMK értekezlet 

szervezés alatt Családlátogatás: 1,5, osztályban 

2022.09.06 -16. 

2023.02.06-17. 
Szülő értekezletek,  

2022.10.03. 

2022.12. 05. 

2023.03.06. 

2023.05.08. 

Fogadóórák felső tagozat 

2022.10.10. 

2022.12.13. 

2023.03.20. 

2023.05.15. 

Fogadóórák alsó tagozat 

Programterv szerint Családi napok, zarándoklatok, kirándulások, lelki napok.  

Programterv szerint Közös munkálkodás az iskolaudvar szépítéséért. 

Dátum Program 

2022. 09.05-08. Határtalanul – Erdély 

2023.06. Hittan tábor – szervezés alatt 

2023.07. Vízi tábor Poroszló – szervezés alatt 

2023.06. 26-30. Kézműves tábor – Rózsaszentmárton 

2023. 06-07. hó Hagyományőrző napközis tábor – szervezés alatt  

2023. 06-07. hó Erdei katolikus tábor- szervezés alatt 

2023.05. hó Alsós tanulmányi kirándulások (1-4. osztály) - szervezés 

alatt 

2023. 05-06. hó Felsős osztálykirándulások (5-8. osztály) - szervezés alatt 

2022/2023. tanév Lázár Ervin Program - évfolyamonként 
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IV/10. Sportélet 

 Diákolimpia versenyek felmenő rendszerben 

 Bozsik intézményi program 

 Városi sportversenyek 

 Szeptember 30. Magyar Diáksport Nap – Zarándoklat 

 Lélekmozgató program – a Magyar Parasport nap 

 Túrák 

 Osztálybajnokságok 

 Tavaszi Futófesztivál  

 Néptánc, modern tánc, futball, kosárlabda, tömegsport foglalkozások 

IV/11. Tanórán kívüli foglalkozások 

A szakkörre különböző korosztályú tanulók egyidejűleg is jelentkezhetnek, de figyelembe lehet 

venni a szakkört tartó pedagógus ajánlását. A szakkörről tanuló pedagógus javaslatára, igazgatói 

döntéssel eltiltható, amennyiben zavarja és akadályozza a szakköri foglalkozást. Szakköri 

foglalkozást külső szakember is tarthatja. Ennek díjazása mindenkori megegyezés tárgya. 

Az év elején a szakköri és sportköri foglalkozás látogatására való jelentkezés önkéntes, de egy 

tanévre szól. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése 

alapján lehet. A napközis/tanulószobai foglalkozásokon való részvételre is ezek a mérvadók. 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

- Napközi otthon, tanulószoba;  

- Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások; 

- Iskolai sportkör; 

- Szakkörök; 

- Versenyek, vetélkedők, bemutatók; 

- Lázár Ervin program; 

- Múzeumi, kiállítási és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. – Egy-egy tantárgy 

néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A 

tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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-  Szabadidős foglalkozások. – A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, 

táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok stb.) A tanulók részvétele a 

szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket ez esetben is a szülőknek kell 

fedezniük. 

Az iskolában működő szakkörök: 

Szakkör neve Pedagógus Tervezett időpont 

Soroban 3. o. Geizer Gabriella péntek 6. óra 

Énekkar Földesi-Korsós Andrea szerda 7. óra 

Programozó Hintz Beáta péntek 6. óra 

Olvasó Molnár Gabriella hétfő 7. óra 

Modern tánc Onofer Ildikó csütörtök 6. óra 

Kémia 7. o. Tóth-Gyulafalvi Annamária hétfő 8. óra 

Természettudomány Palatinusné Dorner Edina hétfő 8. óra 

Néptánc Maksa Kincső péntek 6. óra 

Rajz Tóthné Gellért Zsanett csütörtök 7. óra 

Angol nyelvvizsga felkészítő 7. o. Joó Renátó szerda 7. óra 

Tömegsport-alsós foci Mészáros Zsolt szerda 8.óra 

Tömegsport-felsős foci Mészáros Zsolt csütörtök 7. óra 

Tömegsport-felsős kosárlabda Mészáros Zsolt péntek 7. óra 

Tömegsport Balogh Attiláné hétfő 7. óra 
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V. Intézményi programterv (munkaközösségek éves tervei) 

Augusztus-Szeptember 

Programok Felelős 

2022. augusztus 26-27. Lelkigyakorlat - Sarud vezetőség 

2022. augusztus 24. - Alakuló értekezlet munkaközösség vezetők 

2022. augusztus 29. Első osztályosok ismerkedő délelőttje Onofer Ildikó, Györgyfi Ivett 

2022. augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet vezetőség 

2022. augusztus 31. 17 óra - Tanévnyitó ünnepi műsor a 

templomban 

igazgató, Bobál Gabriella, Balogh 

Attiláné, Attila atya 

2022. szeptember 01. - Tanév első napja - 4 osztályfőnöki óra osztályfőnökök 

2022. szeptember 01.: Szakkörök indulása  szaktanárok 

2022. szeptember 01. 17:00 - Összevont szülői értekezlet igazgató 

2022. szeptember 04. 10:30 - Osztálymise 1-2. osztály osztályfőnökök 

2022. szeptember 05. ÁHÍTAT - Kisboldogasszony Balogh Attiláné 

2022. szeptember 05- 08. Határtalanul kirándulás - Erdély 
Taksásné Czinke Ibolya, Molnár 

Gabriella, Joó Renátó 

2022. szeptember 05. 17:00 - SZMK értekezlet igazgató 

2022. szeptember 07. 08:00 - Felsős diákmise pedagógusok 

2022. szeptember 06-16. - Első szülői értekezletek osztályfőnökök 

2022. szeptember 11-24. - Teremtésvédelmi témahét 

pedagógusok, hitoktatók 

Geizer Gabriella, Tóthné Gellért 

Zsanett 

2022. szeptember 11. 10:30 - Osztálymise 3-4. osztály osztályfőnökök 

2022. szeptember 11. 10:30 - Teremtésvédelmi témahét 

nyitómiséje, közös főzés a plébánián 
pedagógusok, osztályfőnökök 

2022. szeptember 12. ÁHÍTAT 
8. osztály, Taksásné Czinke 

Ibolya 

2022. szeptember 14. Alsós diákmise pedagógusok 

2022. szeptember 16. - Tanmenetek leadási határideje 
Lukovszkiné Toman Márta, 

Taksásné Ibolya 

2022. szeptember 17.  - Zarándoklat – Mátraverebély - Szentkút 
hitoktatók, osztályfőnökök, 

pedagógusok 

2022. szeptember 19. ÁHÍTAT - Osztály szentje (Kalkuttai Szent 

Teréz) 
5. osztály Joó Renátó 

2022. szeptember 20. - Városi megemlékezés, Hatvan város 

bombázása - műsor 

Molnár Gabriella - 7. osztály 

5.-8. osztályok részvétele 

2022. szeptember 22. - Autómentes nap, kerékpáros zarándoklat 

Boldogi kápolna 
hitoktatók, osztályfőnökök 

2022.szeptember 23. Környezetvédelmi előadás-Szebenyi Péter Lukovszkiné Toman Márta 

2022. szeptember 25. 10:30 - Osztálymise 5-6. osztály osztályfőnökök 

2022. szeptember 26. ÁHÍTAT Balogh Attiláné 

2022. szeptember 29. Mesevetélkedő (3-4.osztályosoknak) DÖK-tagok 

Csörginé Szabó Katalin 
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Programok Felelős 

Palatinusné Dorner Edina 

Lukovszkiné Toman Márta 

2022. szeptember 30. Népmese világnapja 

- Makettkészítő verseny (5-8.osztály)  

- Rajzpályázat (1-2.osztályosok-Meghatározott mesék 

alapján)  

- Táncház  

 

Osztályfőnökök 

Tóthné Gellért Zsanett, Györgyfi 

Ivett 

Maksa Kincső, Németh Titanilla, 

Tekergő Zenekar 

2022. szeptember 30. – Sportnap – Magyar Diáksport Napja  

Mészáros Zsolt, Joó Renátó, 

Györgyfi Ivett, Zsámbokiné 

Bognár Emma 

Október 

Programok Felelős 

2022. október 02. 10.30 - Osztálymise 7-8. osztály osztályfőnökök 

2022. október 03. ÁHÍTAT - Osztályszentje (Assisi Szent Ferenc) 4.b Palatinusné Dorner Edina 

2022. október 03. - Felsős fogadó óra 
Taksásné Czinke Ibolya, 

pedagógusok 

2022. október 04. Az állatok világnapja 

 

- Adománygyűjtés az állatmenhelynek (kapcsolatot felvenni, 

gyűjtést megszervezni) 

- Az én kedvencem-fotókiállítás 

- Állatsimogató/Kutyabemutató 

Németh Titanilla 

Györgyfi Ivett 

Maksa Kincső 

Palatinusné Dorner Edina 

Lukovszkiné Toman Márta 

DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

pedagógusok 

2022. október 05. - Munkaértekezlet igazgató 

2022. október 05. - Idősek köszöntése a plébánián az idősek 

világnapja alkalmából 

Fekete Zoltánné, Földesi-Korsós 

Andrea 

2022. október 06. Aradi vértanúk 6. osztály, Molnár Gabriella 

2022. október 07. Pályaorientációs nap 
Munkaközösség-vezetők, Geizer 

Gabriella 

2022. október 09. 10.30 Osztálymise 1-2. osztály osztályfőnökök 

2022. október 10. ÁHÍTAT Zsámbokiné Bognár Emma 

2022. október 10. - Alsós fogadó óra 
Lukovszkiné Toman Márta, 

pedagógusok 

2022. október 12. 08:00 - Alsós diákmise osztályfőnökök, pedagógusok 

2022. október 14. - Differ mérés - nevek leadása (1. osztály) Onofer Ildikó 

2022. október 15. Munkanap  

2022. október 17. ÁHÍTAT - Osztály szenje (Szent II. János Pál 

Pápa) 
3. osztály Geizer Gabriella 

2022. október 18. - Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért Pálné Szabó Mária 
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Programok Felelős 

2022. október 21. - 1956-os forradalom, iskolai ünnepség, a szünet 

előtti utolsó tanítási nap 
8.osztály Taksásné Czinke Ibolya 

2022. október 24. ÁHÍTAT Györgyfi Ivett 

2022. október 31. Őszi szünet 1. napja   

November 

Programok Felelős 

2022. november 07. - Őszi szünet utáni első tanítási nap   

2022. november 07. ÁHÍTAT – Osztály szentje (Szent Márton) 
2. osztály Lukovszkiné Toman 

Márta 

2022. november 09. 08:00 - Felsős mise osztályfőnökök, pedagógusok 

2022. november 09. - Munkaértekezlet igazgató 

2022. november 11. Lámpás felvonulás – Családi délután osztályfőnökök, pedagógusok 

2022. november 12. - Márton nap - CSALÁDI NAP pedagógusok, osztályfőnökök 

2022. november 14. ÁHÍTAT  Németh Titanilla 

2022. november 16. 08:00 - Alsós mise pedagógusok, osztályfőnökök 

2022. november 14-25. - Nyílt napok, 2.-8. osztály vezetőség, pedagógusok 

2022. november 14-30. Tartós élelmiszer-gyűjtés DÖK, Csörginé Szabó Katalin 

2022. november 20. 10:30 - Osztálymise 5-6. osztály osztályfőnökök  

2022. november 21. ÁHÍTAT - Osztály szentje (Árpád-házi Szent 

Erzsébet) 
1. osztály, Onofer Ildikó 

2022. november 27. 10:30 - Osztálymise 7-8. osztály osztályfőnökök, pedagógusok 

2022. november 28.  ÁHÍTAT - Advent I.  

2022. november- Játék-és könyv csere-bere  

 

DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

Németh Titanilla 

Hintz Beáta 

2022. november- Egészségnap-Zöldség-és gyümölcsbábok, szobrok 

készítése 

DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

Geizer Gabriella 

Tóthné Gellért Zsanett 

December 

Programok Felelős 

2022. december 03. Mikulás túra 

DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

Balogh Attiláné 

2022. december 04. 10:30- Osztálymise 1-2. osztály 
osztályfőnökök 

2022. december 05. ÁHÍTAT - Advent 2. – SZENT 

MIKLÓS/Osztály szentje 
5. osztály Joó Renátó 

2022. december 05. - Felsős fogadó óra 
Taksásné Czinke Ibolya, 

pedagógusok 
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Programok Felelős 

2022. december 06. - DÖK Mikulásjárás/Zenés Ramazuri 

DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

napközis nevekők, 

osztályfőnökök, Joó Renátó 

2022. december 07. 08:00 - Felsős diákmise pedagógusok 

2022. december 07. – Munkaértekezlet igazgató 

2022. december 10. MUNKANAP - Advent lelki nap/ Karácsonyi 

forgatag  
osztályfőnökök, SZMK 

Kézműves foglalkozások 

 

Munkaközösség-vezetők 

Pedagógusok 

Osztályfőnökök 

Betlehem-készítő verseny 

 

Lukovszkiné Toman Márta 

Tóthné Gellért Zsanett 

Karácsonyi vásár SZMK 

2022. december 12. ÁHÍTAT – Advent 3. – Szent Luca Maksa Kincső 

2022. december 12. Alsós fogadó óra Lukovszkiné Toman Márta 

2022. december 14. Alsós diákmise pedagógusok, osztályfőnökök 

2022. december 16. Karácsonyi ünnepség – Betlehemes pásztorjáték  Zólyominé Sárik Henriett 

2022. december 16. - Téli szünet előtti utolsó tanítási nap   

2022. december 18. 10:30 - Osztálymise 3-4. osztály osztályfőnökök 

2022. december 19. - 2022. január 01. - Téli szünet   

Január 

Programok Felelős 

2023. január 03. - Téli szünet utáni első tanítási nap   

2023. január 03. ÁHÍTAT - Vízkereszt Zsámbokiné Bognár Emma 

2023. január 04. - Munkaértekezlet igazgató 

2023. január 6. - Vízkereszt - Iskolaszentelés Kecskés Attila atya 

2023. január 08. 10:30 - Osztálymise 5-6. osztály osztályfőnökök 

2023. január 09. ÁHÍTAT - Urunk megkeresztelkedés 6. osztály Molnár Gabriella 

2023. január 15. 11:00 - Osztálymise 7-8. osztály osztályfőnökök 

2023. január 16. ÁHÍTAT/ Szent Veronika 7. osztály Mészáros Zsolt 

2023. január 18. 08:00 - Felsős mise pedagógusok, Osztályfőnökök 

2023. január 20. - I. félév zárása  osztályfőnökök 

2023. január 21. - Központi írásbeli felvételi vizsgák (6. és 8. évf.) vezetőség Taksásné Czinke Ibolya 

2023. január 22. 10:30 - Osztálymise 1-2. osztály osztályfőnökök 

2023. január 23. II. félév első tanítási napja   

2023. január 23. ÁHÍTAT  Csörginé Szabó Katalin 

2023. január 23.- Félévi osztályozó értekezlet osztályfőnökök, pedagógusok 

2023. január 25. 08:00 - Alsós mise pedagógusok, osztályfőnökök 

2023. január 27. – I. félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 

2023. január 27. Holokauszt emléknap Pálné Szabó Mária 

2023. január 29. 10:30 - Osztálymise 3-4. osztály osztályfőnökök 
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Programok Felelős 

2023. január 30. ÁHÍTAT - Gyertyaszentelő 
2. osztály, Lukovszkiné Toman 

Márta 
 

2023.január -Mozidélután  DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

napközis nevelők 

Február 

Programok Felelős 

2023. február 03. - Nevelési értekezlet, az I. félév értékelése igazgató 

2023. február 05. - Osztálymise 5-6. osztály osztályfőnökök 

2023. február 06. - SZMK értekezlet vezetőség 

2023. február 06. - ÁHÍTAT - Szent Balázs- Osztály szentje 4. b, Palatinusné Dorner Edina 

2023. február 07-17. - Szülői értekezletek osztályfőnökök 

2023. február 12. - Osztálymise 7-8. osztály osztályfőnökök 

2023. február 13. - ÁHÍTAT Györgyfi Ivett 

2023. február 15. Felsős mise pedagógusok, osztályfőnökök 

2023. február 18. Farsangi bál 
DÖK, Csörginé Szabó Katalin, 

Lukovszkiné Toman Márta 

2023. február 20. - ÁHÍTAT - Hamvazószerda 8. osztály, Taksásné Czinke Ibolya 

2023. február 22. - Mise - Hamvazószerda pedagógusok 

2023. február 24. - Mini-Suli (1. foglalkozás)  

2023. február 26. – Osztálymise 1-2. osztály osztályfőnökök 

2023. február 27. ÁHÍTAT Hintz Beáta 
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Március 

Programok Felelős 

2023. március 01. - Munkaértekezlet, szakmai nap igazgató 

2023. március 05. - Osztálymise 3-4. osztály osztályfőnökök 

2023. március 06. - Áhítat - Nagyböjt I. 3. osztály, Geizer Gabriella 

2023. március - Nagyböjti levelezős hittan verseny DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

György Balázs 

Zólyominé Sárik Henriett 

2023. március 06. Felsős fogadó óra 
Taksásné Czinke Ibolya, 

pedagógusok 

2023. március 6-10. - Pénz7 
Balogh Attiláné, Fekete Zoltánné, 

osztályfőnökök 

2023. március 10. - Mini-Suli (2. foglalkozás)  

2023. március 12. Osztálymise 5-6. osztály osztályfőnökök 

2023. március 13. - ÁHÍTAT Nagyböjt II. 7. osztály, Mészáros Zsolt 

2023. március 13. - Alsós fogadó óra Lukovszkiné Toman Márta 

2023. március 14. - Iskolai ünnepség  - Március 15. 5. osztály, Joó Renátó 

2023. március 19. - Osztálymise – 7-8. osztály osztályfőnökök 

2023. március 20. - Áhítat - Nagyböjt III.- /Szent József Németh Titanilla 

2023. március 21 - 24. - Iskolai vers és prózamondó verseny Geizer Gabriella, Molnár Gabriella 

2023. március 22. Felsős mise pedagógusok, osztályfőnökök 

2023. március 24. - Mini-Suli (3. foglalkozás)  

2023. március 25. Nagyböjti lelki nap – Terítési verseny 

Hitoktatók, DÖK, Tóthné Gellért 

Zsanett 

Fekete Zoltánné 

2023. március 27. - ÁHÍTAT - Nagyböjt IV.  4. a, Tóthné Gellért Zsanett 

2023. március 27-31. Digitális Témahét Hintz Beáta 

2023. március 29. - Alsós diákmise pedagógusok, osztályfőnökök 

2023. március 29. - Munkaértekezlet igazgató 

Április 

Programok Felelős 

2023. április 01. – Nagyböjti lelki nap hitoktatók, lelki vezető 

2023. április 03. Tavaszi szünet 1. napja  

2023. április 12. Tavaszi szünet utáni 1. tanítási nap  

2023. április 18. - Nyílt nap az első osztályban Onofer Ildikó, Györgyfi Ivett 

2023. április 14. - Mini-suli (4. foglalkozás)  

2023. április 16. - Osztálymise 1-2. osztály osztályfőnökök 

2023. április 17. - ÁHÍTAT Maksa Kincső 

2023. április 20-21. - Iskolai beiratkozás vezetőség 

2023. április 21. Táncház  DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

Maksa Kincső 
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Programok Felelős 

Németh Titanilla 

2023. április 23. - Osztálymise 3-4. osztály osztályfőnökök 

2023. április 24. - ÁHÍTAT - Szent Márk 6. osztály, Molnár Gabriella 

2023. április 26. - Felsős diákmise osztályfőnökök 

2023. április: Városi vers és prózamondó verseny szaktanárok, Balogh Attiláné 

2023. április 24-28. - Fenntarthatósági Témahét, Föld napja 
osztályfőnökök, Palatinusné 

Dorner Edina, Németh Titanilla 

2023. április 26. Diáklektor Egyházmegyei Verseny vezetőség 

2023. április 28. Virágosítás  DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

napközis nevelők 

2023. április 29. Futófesztivál Mészáros Zsolt, osztályfőnökök 

2023.április - Biblia történeti vetélkedő  DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

György Balázs 

Zólyominé Sárik Henriett 

Május 

Programok Felelős 

2023. május 2. Májusfa állítás  

DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

osztályfőnökök 

2023. május 03. - Alsós diákmise pedagógusok 

2023. május 03. - Munkaértekezlet igazgató 

2023. május 07. - Osztálymise 5-6. osztály osztályfőnökök 

2023. május 08. Felsős fogadó óra 
Taksásné Czinke Ibolya, 

pedagógusok 

2023. május 08. ÁHÍTAT Szent Flórián 4.a, Tóthné Gellért Zsanett  

2023. május 10. Madarak és fák napja 
Geizer Gabriella, Palatinusné 

Dorner Edina 
 

2023. május 14. - Osztálymise 7-8. osztály osztályfőnökök  

2023. május 15. - Alsós fogadó óra Lukovszkiné Toman Márta  

2023. május 15. - ÁHÍTAT - Szűz Mária Csörginé Szabó Katalin  

2023. május 21. - Osztálymise 1-2. osztály osztályfőnökök  

2023. május 22. ÁHÍTAT - Pünkösd 1. osztály, Onofer Ildikó  

2023. május 24. - Felsős diákmise osztályfőnökök  

2023. május 26. - Iskolai DÖK gyereknap + Családi nap DÖK, Csörginé Szabó Katalin  

2023. május 31. - Alsós diákmise pedagógusok  

2023. május 31. Munkaértekezlet igazgató  

2023. május - Osztálykirándulások alsó-felső osztályfőnökök  
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Június 

Programok Felelős 

2023. június 2. – Nemzeti Összetartozás Napja 7. osztály, Mészáros Zsolt 

2023. június 4. Osztálymise 3-4. osztály osztályfőnökök 

2023. június 5. ÁHÍTAT Fekete Zoltánné 

2023. június- 1 perc és nyersz  

DÖK 

Csörginé Szabó Katalin 

Fekete Zoltánné 

2023. június 9. - Baross nap DÖK, Csörginé Szabó Katalin 

2023. június 11. Osztálymise 5-6. osztály osztályfőnökök 

2023. június 12. - Osztályozó értekezlet 
Taksásné Czinke Ibolya,  

Lukovszkiné Toman Márta 

2023. június 12. ÁHÍTAT - Te Deum vezetőség 

2023. június 13. - Bankett 8. osztály Taksásné Czinke Ibolya 

2023. június 15. - Tanév utolsó napja, Vidámballagás Taksásné Czinke Ibolya 

2023. június 16. Tantestületi kirándulás vezetőség 

2023. június: TE-DEUM, Vác vezetőség 

2023. június 24. Tanévzáró, Ballagás vezetőség 

2023. június 26. - Tanévzáró értekezlet vezetőség 

2023. június - július Iskolai táborok  szervezők 

VI. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége 

Az ellenőrzés célja 

Az ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. Célja 

egyrészt az esetlegesen előforduló hiányosságok mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes 

gyakorlat megteremtése, másrészt a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. Információt 

biztosít az intézmény vezetői számára az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmáról és 

annak színvonaláról. Segíti a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását. 

Az ellenőrzési ütemterv 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az igazgatóhelyettes és a 

munkaközösség vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a 

munkatervben megfogalmazottak szerint vesznek részt az ellenőrzési feladatokban. Az adott tanévre 

szóló belső ellenőrzés, értékelés területeit, tárgyát, módszerét és ütemezését a tanév éves 

munkatervének Ellenőrzési ütemterv fejezete tartalmazza, melyet az igazgató készít el. Az 

ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények 

 Fogja át a pedagógiai munka egészét. 
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 Segítse elő valamennyi pedagógiai tevékenység jó színvonalú ellátását. 

 A tantervi követelményekhez igazodva értékelje a pedagógus által elért eredményeket, 

ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére. 

 Támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát 

ellátását. 

 A szülői közösség és a tanulói közösség (Szülői Munkaközösség, Diákönkormányzat) 

észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének 

megfelelő pedagógiai módszer megtalálását. 

 Biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát. 

 Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, 

megtartását. 

 Hatékonyan működjön az ellenőrzés megelőző szerepe.  

A belső ellenőrzésre jogosult személyek 

 Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti, közvetlenül 

ellenőrzi az igazgatóhelyettes munkáját. 

 Az igazgatóhelyettes ellenőrző tevékenységét a vezetői munkamegosztásból és a munkaköri 

leírásból adódó területeken végzi. 

 Munkaközösség vezetők csak az érintett szakmai vonalon, a munkaközösségen belül 

végeznek ellenőrző munkát. 

 A nevelőtestület tagjai — külön felkérés és megbízás esetén- például a Belső Ellenőrzési 

Csoport tagjai. 

 Külső szakértő az igazgató felkérésére. 

Az ellenőrző személy feladata: 

 hatásköre a megbízásig tart, 

 ellenőrző tevékenységét tervezetten végzi, melyről tájékoztatja az ellenőrzött személyt és az 

iskola vezetőjét, 

 az ellenőrzésről feljegyzést készít, 

 az esetleges összeférhetetlenséget bejelenti a vezetőnek, 

 amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, 

azt azonnal jelenti az igazgatónak és igazoló dokumentumokat átadja, 

 az ellenőrzés során a biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe veszi, 

 a tudomására jutott információkat titoktartási kötelezettség megtartásával kezeli. 
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A belső ellenőrzés fő területei, célja: 

 a digitális napló folyamatos ellenőrzése (igazgatóhelyettes) kiterjed a naplóvezetésre, 

osztályzatok számára, bejegyzésekre, alapadatokra, mulasztások könyvelésére, 

 az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése (igazgatóhelyettes), 

 a Pedagógiai Programban rögzített nevelési-oktatási feladatok, programok megvalósításának 

ellenőrzése (igazgatóhelyettes), 

 a tanév munkatervi feladatainak megvalósítása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos 

tevékenységének ellenőrzése (igazgatóhelyettes),  

 a nevelő-oktató munka tartalmának ellenőrzése, a pedagógusok szakmai és módszertani 

felkészültségének vizsgálata (igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők), 

 a statisztikai adatok elemzése és értékelése, következtetések levonása, nevelőtestületi 

értekezleten tantestület elé tárása, évente két alkalommal (igazgatóhelyettes), 

 tanügyi dokumentumok ellenőrzése: napló, bizonyítvány, törzskönyv, beírási napló 

(igazgatóhelyettes,), 

 a kötelező eszközjegyzék és a tantervi követelmények szerinti taneszközök, audiovizuális 

eszközök megléte, azok használata, kihasználtsága, szakszerű tárolásuk biztosításának 

megoldása, szervízellátása (adminisztrátor, gazdasági vezető), 

 tervezés dokumentumainak ellenőrzése (helyi tanterv, tanmenet, óraterv, fejlesztési terv, 

osztályfőnöki munkaterv, munkaközösségek munkatervei) (igazgató, igazgatóhelyettes, 

munkaközösség vezetők), 

 tanulói munkák, dokumentumok vizsgálata és elemzése (szaktanárok, vezetőség). 

Az igazgató valamennyi terület ellenőrzésére jogosult. 

Az ellenőrzés fajtái: 

Az ellenőrzés célja és az ellenőrzést végző személy alapján lehet: 

 munkaközösség vezető szakmai ellenőrzése, 

 vezető szakmai ellenőrzése, 

 belső ellenőrzési csoport ellenőrzése önértékelés keretén belül (Ennek részletes 

szabályozását tartalmazza az Önértékelési Szabályzat, ütemtervét az éves Önértékelési Terv, 

melyet a nevelőtestület véleményez és elfogad). 

Formája:  

 személyes interjú, 

 kérdőívezés,  

 dokumentumellenőrzés,  

urkai/00394-1/2022 urkai/00394-1/2022
{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}



37 
 

 óralátogatás, foglalkozás-látogatás. 

Gyakornokok és új kollégák mentorálása 

A gyakornok kollégák pedagógiai és szakmai munkájának támogatására mentorokat jelölünk ki. A 

mentori megbízások egy évre szólnak. A gyakornokok munkájának segítése, nyomon követése, 

értékelése gyakornoki program keretében folyik. A program bevezetése és működtetése a 

törvényben foglaltak szerint történik. 

Gyakornok neve Mentor neve 

Maksa Kincső Lukovszkiné Toman Márta 

 

Pedagógus neve Mentor neve 

Mészáros Zsolt Taksásné Czinke Ibolya  

 

Belső ellenőrzési ütemterv: 

A Munkaterv melléklete tartalmazza. 

 

Önértékelés: 

Az intézmény éves önértékelési terve szerint ebben a tanévben: 

 10 pedagógus önértékelésére,  

 az intézményi önértékelés éves kötelezően vizsgálandó területeinek értékelésére kerül sor. 

     Az éves önértékelési tervet a Munkaterv 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Tanfelügyelet: 

Erre a tanévre még nem jelöltek ki tanfelügyeleti ellenőrzést az intézmény és a pedagógusok 

vonatkozásában. 

Minősítő eljárás:  

A 2023-as minősítési eljárásba bekerült pedagógus: Maksa Kincső Pedagógus I. 
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VII. Általános tudnivalók 

Szakmai munkaközösségek vezetői: 

 alsós munkaközösség: Lukovszkiné Toman Márta 

 felsős munkaközösség: Taksásné Czinke Ibolya 

Területek felelősei: 

 Hitélet: Kecskés Attila atya lelki vezető irányításával Pozsár Andrea, hitoktatók 

 Munkavédelmi:    Czmorek Piroska  

 Pályázati referens:    Lukovszkiné Toman Márta  

 Ifjúságvédelmi felelős:   Balogh Attiláné   

 Továbbtanulás/pályaorientáció:  Taksásné Czinke Ibolya  

 Diákönkormányzat:    Csörginé Szabó Katalin  

 Közszolgálati munka:    Pálné Szabó Mária   

 Médiafelelős:                                      Pálné Szabó Mária 

 ÖKO pedagógus csoport vezetője:     Palatinusné Dorner Edina 

 Tankönyvfelelős:     Lukovszkiné Toman Márta 

 Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Csörginé Szabó Katalin 

 Országos mérések:                                   Taksásné Czinke Ibolya, Hintz Beáta 

 Sport rendezvények:                                      Mészáros Zsolt 

 

Belső önértékelési csoport: 

 Pozsár Andrea 

 Pálné Szabó Mária 

 Zsámbokiné Bognár Emma 

 Lukovszkiné Toman Márta 

 Onofer Ildikó 

 Taksásné Czinke Ibolya 

Osztályfőnökök és helyetteseik 

 

1. osztály Onofer Ildikó – Györfi Ivett 

2. osztály Lukovszkiné Toman Márta – Maksa Kincső 

3. osztály Geizer Gabriella – Balogh Attiláné 

4. a osztály Tóthné Gellért Zsanett – Zsámbokiné Bognár Emma 

4.b osztály Palatinusné Dorner Edina – Németh Titanilla 
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5. osztály Joó Renátó – Csörginé Szabó Katalin 

6. osztály Molnár Gabriella – Fekete Zoltánné 

7. osztály Mészáros Zsolt – Hintz Beáta 

8. osztály Taksásné Czinke Ibolya – Pálné Szabó Mária 
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1. melléklet - Éves önértékelési terv 

 

 

 

OM azonosító: 201 528 

 

Az 

Újhatvani Római Katolikus  

Általános Iskola 

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE 

a 2022/2023-as tanévre 

 

Hatvan, 2022. szeptember 08. 

…………………………………………… 

Készítette: Pozsár Andrea 

igazgató 
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Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok 

megvalósítására az éves önértékelési terv szerint végzi az önértékelési feladatokat.  

Az intézményvezető az önértékelési programban rögzítetteknek megfelelően az éves önértékelési 

tervben delegálja az önértékelési csoport tagjainak az éves tervezési feladatokat, amely alapján az 

önértékelési csoport tagjai az önértékelési programban előírt feltételek szerint meghatározzák a 

tanévben elvégzendő önértékelési feladatokat.  

Az éves önértékelési terv elemei: 

 Az önértékelésben részt vevő pedagógusok neve.  

 Az intézmény önértékelése. 

 Az értékelésben közreműködő partnerek (szülők, kollégák stb.) bevonásának módja.  

 Annak felsorolása, hogy a tanév során mely intézményi önértékelés elemeket végzi el az 

intézmény. 

 Annak felsorolása, hogy kik, milyen részfeladatok ellátásával és milyen ütemezés szerint 

végzik az egyes értékelési feladatokat. 

ÉVES TERVEZÉS 

I. Az önértékelésben 2022/2023-as tanévben részt vevő pedagógus neve  

 Név Beosztása 

I. félév 

1.  
Taksásné Czinke Ibolya 

munkaközösség vezető, osztályfőnök,  

tanár /matematika, idegen nyelv 

2.  
Tóthné Gellért Zsanett 

osztályfőnök, tanító, tanár/vizuális kultúra, 

technika 

3.  Molnár Gabriella osztályfőnök, tanár/magyar nyelv és irodalom 

4.  Palatinusné Dorner Edina osztályfőnök, tanító, tanár/földrajz, biológia 

II. félév 

5.  Geizer Gabriella osztályfőnök, tanító 

6.  Maksa Kincső tanító 

7.  Mészáros Zsolt osztályfőnök, testnevelés/gyógytestnevelés tanár 
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II. Az értékelésben közreműködő partnerek bevonásának módja  

Kollégák bevonásának a módja:  

- Változás esetén a nevelőtestület tanév eleji tájékoztatása során az intézményvezető megnevezi azt 

a kollégát/kollégákat, akik a Belső Ellenőrzési Csoport új tagjaként látják el az önértékeléssel 

kapcsolatos, az éves önértékelési tervben meghatározott feladatokat, és azokat, akik az önértékelés 

lebonyolításában bevont pedagógusként vesznek részt. A vezető, a nevelőtestület véleményének 

kikérése után bízza meg az új kollégákat a feladatok ellátásával.  

- Az önértékelésre kijelölt pedagógusokkal közösen meghatározzák azokat a kollégákat, akik az 

adott pedagógus önértékelésében munkatársi kérdőívet töltenek ki. Ennek időpontja az 

önértékelési tervben megtalálható.  

- A vezetőtársak tájékoztatása az intézményvezetői önértékelés során szükséges vezetőtársakkal 

készített interjú időpontjáról.  

Szülők bevonása:  

- A szülők a tanév elején tájékoztatást kapnak arról, hogy a tanév során mely pedagógusok vesznek 

részt önértékelésben.  

- Írásos nyilatkozatot kérünk a szülőktől azzal kapcsolatban, hogy részt kívánnak-e venni a 

pedagógus önértékelésében osztályonként 1-1 fővel.  

- Ha részt kívánnak venni, akkor annak meghatározása, hogy azt milyen formában kívánják 

megtenni (online vagy papíralapon),  

- Ha részt kívánnak venni, annak meghatározása, kérik-e, hogy a szülői kérdőívek felkerüljenek az 

informatikai felületre.  

- Az intézmény önértékelésének folyamatában az előző tanévben az intézményvezető 

önértékelésekor az intézményvezetőre vonatkozóan a szülői kérdőíveket használjuk fel.  

- A tájékoztató során a szülők döntenek arról, hogy a kérdőíveket online vagy papíralapon kívánják 

kitölteni.  

III. A tanév során elvégzendő intézményi önértékelés elemek  

Intézményi önértékelés évente kötelezően kell ellenőrizni:  

- Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel.  

- A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése.  
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- A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre 

szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető.  

- A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének.  

- Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális 

helyzetéről.  

- A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.  

- Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:  

 amennyiben az adott intézményben készül, a kompetenciamérések eredményei  

 tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan  

 versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint  

 továbbtanulási mutatók  

 vizsgaeredmények  

 elismerések  

 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)  

 elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló) neveltségi mutatók stb.  

- A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.  

- Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés.  

- Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, 

digitális vagy papíralapú). 

- A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.  

- Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.  

- Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató 

munka humánerőforrás szükségletéről.  

- A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 

fenntartó számára.  

IV. A részfeladatok ellátásának a beosztása, ütemezése  

Belső ellenőrzési csoport tagjai:  

- Pozsár Andrea 
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- Pálné Szabó Mária 

- Zsámbokiné Bognár Emma 

- Onofer Ildikó 

- Taksásné Czinke Ibolya 

- Lukovszkiné Toman Márta 

A belső önértékelési csoport (BECS) tagokat a nevelőtestület véleményének kikérése mellett az 

intézményvezető bízza meg legalább öt évre a feladatok ellátásával. Személyi változás és egyéb 

esetben a nevelőtestület véleményét évente az éves terv készítése során újból ki kell kérni az új tag 

megbízása előtt. A BECS tag mindenkori tagja az intézményvezető. 

Név Beosztás Feladat 

Pozsár Andrea 

Pálné Szabó Mária  

 

intézményvezető 

igazgatóhelyettes 

 

- Minden évben az önértékelési terv elkészítése. 

- Aktív részvétel a BECS munkájában, a 

megbeszéléseken. 

- Foglalkozások látogatása, jegyzőkönyv 

készítése, annak átadása annak a BECS tagnak, 

akinek feladata az informatikai felületre történő 

felvitel.  

- Részvétel a dokumentumelemzésben.  
 

Pozsár Andrea 

Pálné Szabó Mária 

Onofer Ildikó 

Taksásné 

Czinke Ibolya 

igazgató  

igazgatóhelyettes 

BECS tagok 

- Az előző, pedagógusra vezetőre, intézményre 

vonatkozó ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az 

önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv 

módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) 

adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai, 

önfejlesztési tervei megismerése a mellékletben 

található szempontok alapján. 

- Részvétel a dokumentumelemzésben. 

Pálné Szabó Mária igazgatóhelyettes 

- Az önértékelésen áteső pedagógus, vezető 

valamint az ebben érintettek tájékoztatása az 

önértékelés lebonyolításáról, az adatgyűjtésben 

részt vevő pedagógusok személyéről, 

feladataikról. 
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Név Beosztás Feladat 

- Részvétel a dokumentumelemzésben. 

Zsámbokiné  

Bognár Emma 

BECS – tag - Az informatikai felület kezelése, dokumentumok 

feltöltése. 

Lukovszkiné  

Toman Márta 

Onofer Ildikó 

Pálné Szabó Mária 

BECS tagok - Pedagógus, vezető és intézményi önértékeléshez 

tartozó kérdőívek és az interjúk lebonyolítása, 

jegyzőkönyv készítése. 

- Részvétel a dokumentumelemzésben. 

Az önértékelés előkészítésében részt vevők, és feladatok 

Feladat Felelős pedagógus Időpont Egyéb megjegyzés 

Javaslat az önértékelési 

csoport tagjaira és a 

bevont pedagógusok 

személyére. 

Pozsár Andrea   

intézményvezető 

tanévnyitó 

értekezlet 
 

A nevelőtestület 

tájékoztatása. 

Pozsár Andrea 

intézményvezető 

alakuló 

nevelőtestületi 

értekezlet 

/augusztus/ 

jegyzőkönyv 

Az önértékelési csoport 

(BECS) létrehozása. 

Pozsár Andrea 

intézményvezető 

alakuló 

nevelőtestületi 

értekezlet 

/augusztus/ 

jegyzőkönyv 

Dokumentumelemzésen 

alapuló intézményi 

elvárások ismertetése a 

nevelőtestülettel. 

Pozsár Andrea 

intézményvezető 

alakuló 

nevelőtestületi 

értekezlet 

/augusztus/ 

jegyzőkönyv, 

javaslatok beépítése 

A véglegesített elvárás 

rendszer rögzítése az 

OH felületen. 

Zsámbokiné 

 Bognár Emma 
szeptember  
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Feladat Felelős pedagógus Időpont Egyéb megjegyzés 

A szülők tájékoztatása, 

nyilatkozat kérése. 
Osztályfőnökök 

szeptemberi 

SZMK 

értekezlet 

Jegyzőkönyv 

A pedagógus önértékelés részfeladataiban való részvétel és időpont meghatározására 

alkalmazott tervező: 

Pedagógus neve:  

Időpont: 2022-2023-as tanév I. félév (a rendszer szerint) 

Dokumentumelemzés Felelős Egyéb megjegyzés 

Az érintett pedagógus tájékoztatása az önértékelés 

menetéről, időpontokról, egyeztetés a munkatársi 

kérdőív kitöltésében részt vevő pedagógusok 

személyéről. 

 jegyzőkönyv 

A tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés 

egyéb dokumentumainak ellenőrzése. 
 Jegyzőkönyv 

Óraterv és egyéb foglalkozások tervezése.  Jegyzőkönyv 

Napló ellenőrzése.  Jegyzőkönyv 

Két óra/foglalkozás megfigyelése és a látottak 

megbeszélése. 
 Jegyzőkönyv 

Tanulói füzetek ellenőrzése.  Jegyzőkönyv 

Interjúterv készítése, interjú a pedagógussal.  Jegyzőkönyv 

Interjú terv készítése, interjú az 

intézményvezetővel. 
 Jegyzőkönyv 

Pedagógus önértékelési kérdőív.  Online 
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Pedagógus neve:  

Időpont: 2022-2023-as tanév I. félév (a rendszer szerint) 

Dokumentumelemzés Felelős Egyéb megjegyzés 

Munkatársi kérdőív.  Online 

Szülői kérdőíveztetés lebonyolítása (ha a szülők 

azt írásos nyilatkozatban kérték). 
 

A szülők választása 

alapján online vagy 

papíralapon. 

A dokumentumok feltöltése az informatikai 

felületen. 
  

Fejlesztési terv készítése a következő öt évre 

(rövid-, közép – és hosszú távú tervezés). 
  

Intézményi önértékelés 

Az intézmény külső, tanfelügyeleti ellenőrzése - az Európai Bizottság és a Tanács 2001-ben kiadott 

ajánlásait figyelembe véve - az intézmény önértékelésével kapcsolódik össze, hiszen az országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik legfontosabb dokumentuma az intézményi önértékelés 

eredménye.  

Az önértékelés célja (a tanfelügyelet keretében lebonyolított intézményellenőrzéshez hasonlóan), 

hogy segítséget adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása 

által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programjában 

foglaltakat. Az átfogó intézményi önértékelés megállapításai a pedagógiai programban kitűzött 

célok megvalósulásának eredményességéről adnak képet olyan módon, hogy közben számba veszik 

az intézmény adottságait, a nevelőtestület, mint szakmai közösség együttműködésének formáit, a 

nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének, értékelésének és az eredmények 

visszacsatolásának folyamatát.  

Az önértékelés során az értékelők a belső és a külső partnereket is bevonják a folyamatba. Az átfogó 

intézményi önértékelés része a pedagógusok és a vezető önértékelése, de kiterjed olyan elvárások 

vizsgálatára is, amelyek korábban a pedagógusok és a vezető értékelésénél nem jelentek meg. Az 

intézményi önértékelés folyamatos, ötéves periódusokban zajlik, és ez alatt többször is sor kerülhet 

a pedagógusok és a vezető értékelésére, de az intézmény átfogó önértékelése az ötéves ciklusban 

egyszer történik meg. 
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Intézményünkben a következő átfogó intézményi önértékelést 2024-ben kell elvégezni. 

Az Önértékelési kézikönyv 4.3.3.1 fejezetben felsorolt önértékelési szempontokhoz tartozó 

elvárások közül a vastag betűvel kiemelt intézményi elvárásokat azonban az intézménynek az éves 

önértékelési tervében feltüntetett módon évente vizsgálnia kell, és az intézmény ötéves, átfogó 

önértékelésének jegyzőkönyvében jelenítse meg az éves eredményeket. Az ötévenkénti teljes körű 

intézményi önértékelés a pedagógus és a vezető értékeléséhez hasonló módon az elvárások 

teljesülésének vizsgálata alapján, a tapasztalatokat rögzítve, azokra hivatkozva történik meg, majd 

a fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározásával, valamint az öt évre szóló intézkedési terv 

elkészítésével zárul. Az intézmény a következő időszak éves terveiben részletezi az intézkedési terv 

megvalósításának egyes feladatait és azok megvalósításának lépéseit. 

Az intézmény önértékelésének területei 

Az intézmény önértékelése az alábbi területekre terjed ki: 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos 

szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés 

Az 1-2. és 4-6. területeken az intézményi adottságokat, az intézmény működésének jelenlegi 

állapotát méri fel az intézmény, a 3. és 7. területeken pedig az elért eredményeit veszi számba. 

Intézményi önértékelésben résztvevők feladatai ebben a tanévben: 

A tanév során elvégzendő intézményi önértékelési elemek vizsgálata a III. pontban feltüntetett 

szempontok alapján. 

A jegyzőkönyvek aláírt eredeti példányát az intézmény iktatja és az irattárban öt évig megőrzi. 

A szülők a tanév elején a pedagógus önértékeléssel kapcsolatos tájékoztatón kapnak tájékoztatást 

az intézményi vezetői önértékeléshez szükséges szülői kérdőíves felmérésről, annak 
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lebonyolításáról. A szülők ekkor nyilvánítanak véleményt arról, hogy a kérdőíves felmérésben 

milyen formában kívánnak részt venni (online vagy papír-alapú). 

Zárórendelkezés 

Jelen önértékelési terv 2022. szeptember 8-tól lép hatályba, hatályossága 2023. augusztus 31-ig tart. 

Módosítására rendkívüli esetben a nevelőtestület véleményének a kikérésével kerülhet sor a tanév 

közben, legfeljebb egy alkalommal. 

Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola a 2022/2023.tanévre szóló éves önértékelési tervét 

a 2022. szeptember 08-i nevelőtestületi ülésén véleményezte és jóváhagyásra javasolta.  

 

 

…………………………………. 

Jóváhagyta: Pozsár Andrea 

igazgató 
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2. melléket: A pedagógiai munka éves ellenőrzésének ütemezési terve 

Az ellenőrzés területei 
 I. félév II. félév 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Tantárgyfelosztás, órarend, 
terembeosztás 

int. 

vez

. 

    int.vez.      

Törzslapok, 

bizonyítványok 

  int.vez. 

int.vez.h. 

       int.vez. 

int.vez. h. 

Munkavédelem, 

munkabiztonság. 
intézményvezető, intézményvezető helyettes, munkavédelmi felelős folyamatosan 

Balesetvédelmi bejárás 

int. 

vez

. 

     int.vez.     

Munkatervek, 
tanmenetek, fejlesztési és 

foglalkozási tervek 

 int.vez. 
int.vez.h. 

mkv.-k 

         

SZMSZ, Házirend, Ped. 

prog. 

 int.vez. 

int.vez.h. 

         

Ügyeleti munka  int.vez. helyettes, folyamatosan 

KRÉTA digitalis napló 

vezetése 

int.vez

. 

int.vez

.h. 

int.vez. 

int.vez.h 

oszt.fő-k  

int.vez.h 

oszt.fő-k  

int.vez 

int.vez.h 

oszt.fő-k 

int.vez.h 

oszt.fő-k. 

int.vez.h 

oszt.fő-k 

int.vez.h 

oszt.fő-k  

int.vez.h 

oszt.fő-k  

int.vez.h 

oszt.fő-k  

int.vez.h 

oszt.fő-k  

int.vez. 

int.vez.h 

oszt.fő-k  

Statisztika, alapvető 

szabályzatok aktualizálása 

  int.vez. 

int.vez.h

. 
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Az ellenőrzés területei 
 I. félév II. félév 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Munkaköri leírások 

aktualizálása, új    kollégák 

munkaköri leírása 

int.vez

. 

int.vez

.h 

    

 

 

 

 

      

Munkaidő pontos betartása 

  

intézményvezető, intézményvezető helyettes és munkaközösség.vezetők. folyamatosan 

Helyettesítések (eseti, 

tartós) 

  

intézményvezető, intézményvezető helyettes folyamatosan 

Éves munka ellenőrzése 
          int.vez. 

tantestület 

Belső önértékelési folyamat 
 

intézményvezető és a BECS munkacsoport tagjai folyamatosan 

Tanügyi dokumentumok 

megnyitásának ellenőrzése 

 int.vez. 

int.vez.h. 

 

         

Tanügyi dokumentumok 

lezárásának 
ellenőrzése 

          int.vez. 

int.vez.h

.  

Továbbképzések 
 int.vez. 

int.vez.h. 

     int.vez. 
int.vez.h. 

   

Versenyek, mérések   int.vez.h.   mk.vez.  int.vez.h.  int.vez.h. mk.vez. 
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Az ellenőrzés területei 
 I. félév II. félév 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Szülői értekezletek, 

fogadóórák 

 int.vez. 

int.vez.h. 

int.vez. 

int.vez.h. 

   int.vez. 

int.vez.h. 

int.vez. 

int.vez.h. 

 int.vez. 

int.vez.h  

 

Sajátos nevelési igényű 

tanulók határozatai 

 int.vez. 

int.vez.h. 

         

Térítési díjak beszedése  
gazdasági vezető folyamatosan 
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3. számú melléklet 
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Dátum Évfolyam Mérés 

2022. szeptember 26. 8. 
8. osztályos pályaválasztási 

kompetenciamérés 

2022. október 11. 8. 
Bemeneti mérés – matematika, 

szövegértés 

2022. október 12. 8. 
Bemeneti mérés – idegen nyelv, 

természettudomány 

2022. október 25. 6. 
Bemeneti mérés – matematika, 

szövegértés 

2022. október 26. 6. 
Bemeneti mérés – idegen nyelv, 

természettudomány 

2022. november 14.   5. 
Bemeneti mérés - matematika, 

szövegértés 

2022. november 15. 4. 
Bemeneti mérés - matematika, 

szövegértés 

2022. október 14.  1. DIFER 

2023. január 9-május 12.  5-8. FIT mérés 

2023. március 6 -június 9. OH szerint 4. 
Kimeneti mérés – matematika, 

szövegértés 

2023. március 6 -június 9. az OH 

szerint 
5. 

Kimeneti mérés – matematika, 

szövegértés 

2023. március 6 -június 9.  OH szerint 6. 
Kimeneti mérés – matematika, 

szövegértés 

2023. március 6 -június 9. OH szerint 6. 
Kimeneti mérés – idegen nyelv, 

természettudomány 

2023. március 6 -június 9.  OH szerint 7. 
Kimeneti mérés – matematika, 

szövegértés 

2023. március 6 -június 9.  OH szerint 7. 
Kimeneti mérés – idegen nyelv, 

természettudomány 

2023. március 6 -június 9.  OH szerint 8. 
Kimeneti mérés – matematika, 

szövegértés 

2023. március 6 -június 9. az OH 

szerint 
8. 

Kimeneti mérés – idegen nyelv, 

természettudomány 
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