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A tanév helyi rendje 
 

I.1. A szorgalmi idő 22/2022. (VII. 29.) BM rendeletnek megfelelően 

Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell 

megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő.  

Javítóvizsgák/osztályozóvizsgák: 2022. augusztus 24-25. 

 Nevelőtestületi nyitó értekezlet:  2022. augusztus 29. 

Tanévnyitó Veni Sancte: 2022. augusztus 28. alsó tagozat 

Tanévnyitó Veni Sancte: 2022. szeptember 1. felső tagozat, SNI-tagozat 

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. 

Szorgalmi időszak: 2022. szeptember 1-től 2023. június 15-ig 

Első félév: 2023. január 20-ig tart 

Félévi értesítő kiadása: 2023. január 27-ig 

Téli szünet  

     szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. 

     szünet utáni első tanítási nap:  2023. január 8. 

Tavaszi szünet:   

     szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 5. 

     szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. 

Holokauszt áldozatainak emléknapja 2023. április 16. 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat 2023. január 9-május 12. 

Országos (digitális) idegen nyelvi mérés 2023. március 6- június 9. 

Országos (digitális) kompetenciamérés (6. 8. 

osztály) 
2023. március 6- június 9. 

Tanévzáró Te Deum 2022. június 15. 

Ballagás: 2023. június 17. 

Tanévzáró ünnepély  2023. június 21-22. 

Tanítási napok száma: 183 

 
Munkanap áthelyezések: 

- 2022. október 15. (szombat) munkanap  – október 31. (hétfő) helyett 
           
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra négy 
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap 
programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, 
valamint egy nap pályaorientációs célra fordítandó. 
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Tanítás nélküli munkanapok felhasználása: 

1. nap: 10 éves a katolikus intézmény (2022. 09. 16.) 
2. nap: Pályaválasztási szakmai nap (2022.10. hónapban) 
3. nap: Váci-nap (2022. 12. 21.) 
4. nap: DÖK. sportnap (2023. 05.26.) 

 

Témahetek: 
 
„PÉNZ7”: 2023. március 6-10.  
Digitális Témahét: 2023. március 27-31. 
Fenntarthatósági Témahét: 2023. április 24-28.    

 
I.2. Értekezletek/konferenciák 
 
I.2.1. Nevelőtestületi értekezletek  
2022. augusztus 22.             Jelentkezés 
2022. augusztus 22-26 Munkaközösségi értekezletek 
2022. augusztus 29.              Alakuló értekezlet 
2023. január 20.                    Félévi osztályozó értekezlet 
2023. február 3.   Félévi értekezlet, a félév értékelése 
2023. június 13.   Év végi osztályozó értekezlet 
2023. június 23.   Tanévzáró értekezlet 

  
I.2.2. Kibővített iskolavezetői, munkaközösség-vezetői értekezletek 

 Havonta egy alkalommal az aktuális feladatok függvényében. 
 

I.2.3. Munkaközösségi értekezletek  
     Havonta egy alkalommal a munkaközösségek beosztása szerint. 

I.3. Bemutató órák 

 alsó tagozat: a nyílt nap egyben a tanítók bemutatóórája – a járványügyi helyzet függvényében 
 fölső tagozat: 

o magyar nyelvtan 5. osztály a volt alsós tanítóiknak 
o testnevelés órarészletek megfigyelése 

 SNI-tagozat: a nyílt nap egyben bemutatóóra a tanítóknak 

I.4. Szülői értekezletek, fogadóórák, tájékoztatók  

Szülői értekezletek:  
 szeptember 1.     1. évfolyam (tanévkezdés)  
 szeptember 5.     3. évfolyam 
 szeptember 6.     4. évfolyam 
 szeptember 7.     2. évfolyam 
 szeptember 12.   5. évfolyam (tagozatváltás) 
 szeptember eleje osztályszintű  
 november vége osztályonkénti beosztásban 
 február eleje osztályonkénti beosztásban 
 tavasszal szükség szerint 

Fogadóórák:  
 október 3 
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 november 7. 
 december 5. 
 március 6 

 április 3. 
 május 8. 

I.5. Nyílt napok  

1. évfolyamon, november végén vagy március-áprilisban a járványügyi helyzetet figyelembe 
véve. 2. évfolyamon március 3-ára Gólyanapot tervezünk. 

II. Személyi feltételek  

II.1. Dolgozók: 

a) Pedagógusok száma: 
 teljes munkaidőben:            50  fő  

 részmunkaidőben:          3  fő 
 óraadók:      3          fő 
 
b) Technikai dolgozók száma: 
 teljes munkaidőben:    14  fő 
 részmunkaidőben:      1  fő 

 
 GYES-en, GYED-en, szülési szabadságon ill. tartós távollétenlévők: 
 Göblyös Bernadett 
 Mihók Mária 
 Halasi-Czalbert Pálné tartós távollét (betegszabadság) 

 
c) Hitoktatóink: 

 Dr. Lengyel Zsolt plébános 
 Németh Gabriella hitoktató 
 Czakó Sándorné hitoktató 
 Babinszkiné Karczub Mária 
 Babinszki Tamás hitoktató 
 Tóth Gábor tanár, hitoktató 
 Koncz Bernadett, hitoktató 
 Laczkó Éva református hitoktató 

 
f) Új dolgozóink:  

 Szabó Ivett napközis nevelő 
 Lengyel Istvánné napközis nevelő 
 Géczi Sándorné matematika és technika tanár 
 Gyüréné Hacsi Judit némettanár 
 Torma Éva takarító 

 
g) Munkakörváltozás 

 
 Babinszkiné Karczub Mária munkaközösség-vezető 
 Magyar Csilla osztályfőnök 
 Kovácsné Jakab Anikó osztályfőnök 
 

h) Elment:  
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 Hajzer Sándorné takarító 

 
i) Nyugdíjba vonult: nincs 

II.2. Tanulók: 

Létszám:      
 Általános iskolás:  696 fő  1 -8. évfolyam  
  
Tanulócsoportok:  
 Általános iskolás:  29        db  1-8. évfolyam.  
 

III. Oktatás – nevelés 

III.1. Kiemelt célkitűzések: 

 A módosított NAT-ra épülő dokumentumok megalkotása, helyi tantervek és tanmenetek 
elkészítése az új tankönyvekhez (3. és 7. évfolyam) 

 Az oktató-nevelő munka további fejlesztése változatos és innovatív módszerekkel és 
eszközökkel.  

 Innovatív módszerek és eszközök használata az oktatásban és a nevelésben. 
 Az egyéni ismeretszerzés módjának, technikájának előkészítése, gyakorlása online 

feladatsorokkal, gyakorlatokkal. 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése fokozott figyelemmel az 

országos kompetenciamérés eredményeire. 
 Hatékonyabb kapcsolattartási formák kidolgozása a szülőkkel. 
 Az osztályfőnöki tevékenység megerősítése 
 Az alsó és a felső tagozat munkájának hatékonyabb összehangolása. Az információáramlás 

gördülékenyebbé tétele a tagozatok között. 
 Az új adminisztrációs (Kréta) rendszer újabb lehetőségeinek feltárása, hatékonyabb 

felhasználása. 
 CSÉN órák bevezetése a 1-4. évfolyamon (hittan tantárgy keretében kétheti 1 óra) 
 CSÉN megismertetése a felső tagozaton 
 Folyamatos, rendszeres kapcsolat kialakítása iskolánk lelki vezetői és iskolánk világi vezetői, 

valamint pedagógusai között 
 Csoportos TSMT-torna a mindennapos testnevelés tanórákon 
 A tanulók környezettudatosságra nevelése, szoktatása az iskolában (energiatakarékosság, 

újrahasznosítás) 

 
III.2. Főbb feladatok: 

 A magatartás és szorgalom tekintetében a szöveges értékelés 1-8. évfolyamon. 
 Belső továbbképzés megvalósítása a munkaközösségen belül. Több bemutatóóra tartása és 

egymás óráinak látogatása. 
 Az elmúlt tanév digitális oktatása során szerzett ismeretek rendszerezése, elmélyítése.   

A lemaradó diákok felzárkóztatása, a hiányok pótlása. 
 Az online oktatási formák erősítése. 
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 Az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok létrehozása egy újabb pandémia idejére 
(fertőtlenítés módja, érkezés, távozás, ebédeltetés, csengetési rend), ha szükséges, járványügyi 
intézkedési terv készítése, betartása/betartatása. 

 Tehetséges diákjainkat igény szerint segítjük, hogy részt vegyenek a különböző 
megmérettetéseken, versenyeken. 

 A furulya, néptánc és az idegen nyelv oktatásának folytatása az alsó tagozaton. 
 4. évfolyamon zajló digitális mérés szervezése 
 Önfegyelem fejlesztése, kulturált magatartás és kommunikáció elérése az SNI tagozaton 

 

IV. Egyéb feladatok/programok 

IV.1. Lelki programok: 

 Hétfő reggeli közös áhítatok: ismerkedés a második osztályosok védőszentjeivel, az egyházi 
ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó közös elmélkedés, imádkozás, új egyházi, liturgikus 
énekek tanulása. 

 Évfolyammisék havonta egy alkalommal 
 Jubileumi programok (hittanverseny, iskolai találkozó, zarándoklat) 
 Részvétel az októberi Rózsafüzér litánián  
 Részvétel a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón 
 Adventi gyertyagyújtások a templomban, szentgyónások, adventi lelkigyakorlat 

megszervezése 
 Jócselekedetek gyűjtése az adventi időszakban, a templom fenyőfáinak feldíszítése. 
 Nagyböjti lemondások, húsvéti előkészületek, szentgyónási lehetőség, keresztúti ájtatosság 

évfolyamonként, pedagógusi lelkigyakorlat szervezése 
 Ünnepi közös Szentmisék Veni Sancte, Szent Imre-nap, Karácsony, Vízkereszt, 

gyertyaszentelő, Húsvét, Te Deum  
 A 2. évfolyam osztályai bemutatják védőszentjüket.  
 Édesanyák és édesapák köszöntése a szentmiséken 
 Elsőáldozás 
 Imacsoport működtetése a pedagógusok számára 

IV.2. Ünnepélyek, műsorok, megemlékezések: 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében 
meghonosított egyéb emléknapok, rendezvények, megemlékezések időpontjai: 

10 éve katolikus intézmény 2022. szeptember 16. 

Aradi vértanúk emléknapja  2022. október 6. 

 tagozatonként iskolarádióból  

Nemzeti ünnep október 23.  
2022. október 24. (1. óra) megemlékezés 
iskolarádión keresztül 

tagozatonként illetve a városi ünnepségen való 
részvétel  

Szent Imre-nap 2022. november 7. 
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 tagozatonként részvétel a szentmisén  

Szent Márton-nap 2022. november 11. 

alsó tagozaton lámpás felvonulás, felső 
tagozaton vetélkedő 

tanítók, némettanárok 

Adventi vasárnapok az Európa téren  2022. december 11. 

  városi rendezvény  színjátszó szakkör, énekkar 

Váci-nap 2022. december 21. 

 tagozatonként   DÖK-vezetők 

Nemzeti ünnep március 15. 2023. március 14., városi: március 15. 

 tagozatonként és városi ünnepségen  

Szent Patrik-nap 2023. március 17. 

fölső tagozat angoltanárok 

Holokauszt áldozatainak emléknapja 2023. április 16. 

fölső tagozat történelemórán   történelemtanárok 

SZMK-rendezvény 2023. tavasza 

 iskolai közös rendezvény osztályonként az SZMK-tagok  

Gyermeknap 2023. május 

városi rendezvény műsort adnak az alsó tagozatosok 

Nemzeti összetartozás napja 2023. június 4. 

 városi ünnepség városi műsort ad az iskolánk 

Iskolai gyermeknap az alsó tagozaton 2023. június 14. 

Az iskola által szervezett versenyek 

 Egyházmegyei szavalóverseny: 2022. október 27. 
 Kazinczyról elnevezett szépkiejtési verseny területi fordulójának megrendezése. 2023. január 27. 

IV.3. A DÖK által szervezendő, ill. által támogatott programok 

 Hulladékgyűjtés (szeptember 27-28., április)  
 Online zenei vetélkedő (szeptember 28. 7-8. évfolyam) 
 Vetélkedő az állatok világnapja alkalmából (szeptember 30. 5-6. évfolyam) 
 Szent Miklós témanap (december 6.) 
 A Magyar Diáksport Napja (szept. 30.)- Játékos- sportfeladatok osztálykeretben 
 Népmese napja (szept. 30.) – játékos feladatok megoldása osztálykeretben 
 Állatok Világnapja (okt.4.) – Rajzpályázat? 
 Márton-napi lámpás felvonulás (nov.11.) 
 Adventi „lélekmelengető” az alsó tagozaton (dec.15.) 
 A magyar kultúra napjára összeállított műsor Petőfivel (jan.19.) 
 Farsangi karneválok (felső febr. 17.) 
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 A Víz Világnapja  
 A Föld napja 
 Fenntarthatósági témahét (ápr.19-24.) 
 DÖK- sportnap (máj. 26.) 
 Iskolai gyermeknap (jún. 14.) 

 

IV.4. „Kentenich pedagógia” megvalósításának részterületei  

 

 Furulyaoktatás az énekórák keretében 
 Szöveges értékelés minden évfolyamon 
 Hálózatos tudásépítés (kereszttantervi, tantárgyközi megvalósulás, helyi tanterv, kerettanterv, 

kultúrák kulcsai, módszerek gazdagítása).  
 Iskolapszichológusi rendszer további működtetése a fölső tagozaton és bevezetése a felső 

tagozaton az EKIF által biztosított szakemberek által. 
 Kötődésképesség (tábor, kirándulások, közösségi együttlétek során)  
 Az átvett notebookok használatának kiteljesítése 
 Eredetiség tehetséggondozás és kreativitás további lehetőségeinek kihasználásával. (tanórákon, 

szakkörökön, versenyekre való felkészítés során) 
 CSÉN foglalkozások gyarapítása 
 Az ökotanterem létrehozásával a fenntarthatóság intézményi keretek közötti népszerűsítése. 
 Összhangban a Közös Európai Referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.  

IV.5. Belső továbbképzés 

 
Óralátogatások:  
Az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők által. Egyrészt a minősítésekhez és az önértékelésekhez 
kapcsolódva. Másrészt a kiemelt célok és feladatok mentén, mint például az idegen nyelv bevezetése 
a 2. évfolyamon. 

 

Bemutató órák:  

A bemutató órákat, órarészleteket is szeretnénk felhasználni a „jó gyakorlatok” átadására, a hálózatos 
tanulás beemelésére az oktatásunkba munkaközösségi és tagozatközi szinten. A munkaközösségek 
feldolgozzák a tapasztalatokat, tudásmegosztó fórummá válva.  

IV.6. Külső továbbképzések: 
 

 Az intézmény saját továbbképzési programja által meghatározott elvek alapján az éves 
beiskolázási tervben meghatározott ütemezés szerint történik a pedagógusok továbbképzése. 

 A tanév során a OH POK és a KAPI által meghirdetett képzésekre a kevesebb ponttal rendelkező 
pedagógusok még jelentkezhetnek. 

 

IV.7. Táborok, tanulmányi kirándulások 

Nyári táborok: 
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 vándortábor 
 mátrafüredi művészeti tábor 
 hittantábor 
 alsós, mátrafüredi tábor 
 napközis tábor 
 zarándoktábor  

 
 

A HATÁRTALANUL program keretében: 
 A 7. c osztály nyert pályázatot. 

 
Tanulmányi kirándulások:  
 
Szerveződnek a tanulmányi kirándulások, gyalog- és kerékpártúrák. Mozi –és színházlátogatások 

IV.8. A szülőkkel való kapcsolattartás 

Szülői értekezletek  

Az első évfolyamon kiemelt jelentőségű a szülőkkel való együttműködés kialakítása, a szülők 
megnyerése az iskola számára (havonta szülői értekezlet, soron kívüli fogadóórák, módszertani 
segítség az otthoni tanuláshoz). A többi évfolyamon évente háromszor tartunk szülői értekezletet. A 
tanév elején az első, a harmadik, az ötödik és a nyolcadik osztályban évfolyam szintű szülői 
értekezleteket is tartunk, az egész évfolyamot érintő kérdések, specifikumok miatt (iskolakezdés, 
tagozatváltás, nyelvválasztás, továbbtanulás). 
 
Fogadóórák 

Félévente 3 alkalommal tartunk fogadó órát. A szülők a felmerülő problémák arányában 
jönnek, esetleg hívásra. Amennyiben a fogadóórákat nem tudják igénybe venni, előre egyeztetett 
időpontban felkereshetik a szaktanárokat az iskolában. 
 
A szülői értekezletek és fogadóórák beosztása I.4. pontban található.  
 
Elektronikus kapcsolattartás 

A kapcsolattartás jó eszköze a Kréta. Gyakran keresik a pedagógusok és a szülők kölcsönösen 
egymást telefonon és e-mailben. A leghatékonyabb kapcsolattartási formák a közösségi oldalak zárt 
csoportjai. 

 

IV.9. Kulturális - és sportélet, hagyományaink ápolása  

 Népmese, Állatok, Zene Világnapja – tematikus napok 
 Napközis tematikus délutánok 
 Pályaorientációs nap  
 Könyvtárlátogatások, foglalkozások a Városi Könyvtárban. 
 Színházi előadások megtekintése a Művelődési Központban 
 Rendszeres részvétel a városi művelődési intézmények (Tájház, könyvtár, műv. közp.) 

rendezvényein. 
 Énekkar 
 Hagyományőrző szakkör 
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 Labdarúgás, kézilabda, röplabda iskolai szinten, karate (városi sportegyesületi szinten) 
 Ezekből a sportágakból területi, megyei és országos versenyeken való részvétel 
 Októberi gyalog- és kerékpártúrák a Tápió vidékén 

V. Munkaközösségek éves tervei 
Csatoltan az 1. számú mellékletben találhatók részletesen. 

VI. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége 
Az iskolavezetés pedagógiai ellenőrző munkája a pedagógus önértékelésekkel és minősítésekkel együtt 
zajlik.  
Kovácsné Jakab Anikó minősítése zajlik ősszel. Tovább folytatódnak az önértékelések. 

VII. Általános tudnivalók 

VII.1. Munkaközösségek és vezetőik: 

 
Alsó tagozat: (1-2.oszt.)                              Marosi Endréné 
Alsó tagozat: (3-4.oszt.)                                    Hamarné Kovács Gabriella 
Humán :      Babinszkiné Karczub Mária  
Idegen nyelv:      Palkóné Nagy Zsuzsanna 
Matematika-fizika-kémia-inf:                  Czakóné Kardos Ildikó 
Természettudományos:    Aszódi Csaba 
Hitéleti:      Tóth Gábor 
SNI-tagozat:      Juhász Erzsébet 
Napközi:      Lakiné Nyul Marianna           

VII.2. Megbízatások, felelősök 

Ifjúságvédelmi felelősök: 
Alsó tagozat:      Hamarné Kovács Gabriella 
 
SNI-tagozat:      Bana Sándorné 
   
Diákönkormányzatot segítő pedagógusok:  
Alsó tagozat:       Bodócsné Horváth Katalin 
Fölső tagozat:      Tóthné Hegyesi Erika, Aszódi Csaba 
 

Tankönyvfelelős:      Király Ildikó könyvtárostanár 

Pályaválasztási felelős:     Király Ildikó 

Minőségirányítási szakértő:    Czakóné Kardos Ildikó 

Számítógépes rendszergazda:    Csík Krisztián 

Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok:   Zollai Tűzvédelem ev. Tápióság 

Iskolai védőnő: Mosonyiné Sülyi Judit 

VII.3. Belső önértékelési csoport: 

Tóth Gábor, Juhosné Révész Erzsébet, Czakóné Kardos Ildikó, Juhász Erzsébet 
Az önértékelésben az érintett pedagógusok, igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők vesznek 
részt. 
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VII.4. Várható pedagógus tanfelügyelet/minősítő eljárás/vezetői ellenőrzés: 

 
Minősítés pedagógus II. fokozatra 
Halasi-Czalbert Pálné, Kovácsné Jakab Anikó 
 
Minősítő vizsga pedagógus I. fokozatra 
Nincs. 
Pedagógus tanfelügyelet 
Nincs.  
 
Intézményi és vezetői tanfelügyelet 4 éve volt. 
Az intézményi pedagógus önértékelés ütemezését a munkaközösségek végzik. 

VII.5. Osztályfőnökök és osztálylétszámok 

Alsó tagozat 

1.a Fecskéné Pap Éva               26 fő    
1.b Marosi Endréné    26 fő    
1.c Botkáné Kármán Gabriella                      25 fő 
2.a       Árpás Zsuzsanna               24 fő 
2.b Juhász Árpádné    26 fő    
2.c Barabásné Kollár Andrea   26 fő    
2.d Tóth Klára Zsuzsanna    25 fő 
3.a Illés Zsuzsanna               24 fő    
3.b Bodócsné Horváth Katalin   25 fő    
3.c Szabóné Urbán Ildikó    23 fő 
3.d Hornyák Ágnes Mária   24 fő     
4.a Zaja Andrea Éva    27 fő    
4.b Hamarné Kovács Gabriella   27 fő    
4.c Brindzik Attila    28 fő              
Összesen:      356 fő 
Fölső tagozat 
5.a Kovácsné Jakab Anikó  Judit              22 fő  
5.b Czakóné Kardos Ildikó    24 fő  
5.c Magyar Csilla     24 fő   
6.a Aszódi Csaba                26 fő   
6.b Juhászné Gyenes Melinda Éva  26 fő  
6.c Dr. Molnárné Fényes Judit               26 fő  
7.a Györéné Iványi Andrea   24 fő    
7.b Babinszkiné Karczub Mária              27 fő  
7.c Ötvösné Lengyel Andrea              25 fő  
8.a Tóthné Hegyesi Erika Piroska  27 fő  
8.b Király Ildikó     26 fő 
8.c Mester Árpád                           27 fő                                        
Összesen:      304 fő                       
         
SNI tagozat 
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1-4.  Béres Zoltánné  1. o  3 fő 
      2. o.  1 fő 
      3. o.  3 fő 

4. o.  2 fő 
Össz.  9 fő     

5-7.  Juhász Erzsébet  5.o  4 fő 
      7.o.  4 fő         

Össz.  8 fő 
        
6-8.   Juhász Erzsébet  6.o        7 fő 
      8.o.       2 fő 

Össz.  9 fő 
                                                                        
                                             
Összesen:     26 fő 
 
Összes tanuló:    687 fő  
 
Összes étkező tanulók száma:                                                   

VII.6. BTMN- es és SNI- s tanulók fejlesztése: 

Alsó tagozaton: 

Hamarné Kovács Gabriella, Bana Sándorné, Vassné Füzesi Zsuzsanna végzi a fejlesztést.                                             
 
Felső tagozaton 
Bana Sándorné és Vassné Füzesi Zsuzsanna tartják a fejlesztő órákat.                          
 
Lodopédiai fejlesztés: Németh Mária 
Mozgásterapeuta: Virág Andrea 

VII.7. Egyéb foglalkozások, szakkörök: 

 

 Tagozatonként angol, ill. német nyelvi szakkör szerveződött (tehetséggondozás és 
felzárkóztatás) 

 Énekkar alsó és felső tagozaton alakult. 
 Színjátszó, hagyományőrző csoportok is létrejöttek. 

 

 

VII.8. Versenyek  

Folyamatosan veszünk részt a minden évben ismételten megrendezett területi, körzeti 
versenyeken, vetélkedőkön. Indulunk a levelezős versenyeken és a pályázatokon is. Ha van 
lehetőségünk a katolikus iskolák versenyeibe is bekapcsolódunk részvétellel és szervezéssel.  
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A helyi tantárgyi versenyek mellett más oktatási és kulturális intézmények által szervezett 
megmérettetésen is képviseljük az iskolát, nevezünk a sportversenyekre, az atlétika, labdarúgás, 
kézilabda, röplabda, sakk és a küzdősportok területén.  

  
 

1. számú melléklet 
 

Alsó tagozat 1-2. osztályos munkaközösség 

 
2022-23-as tanév 

 
 
Munkaközösség tagjai: 
Árpás Zsuzsanna 2. a 
Barabásné Kollár Andrea 2. c 
Botkáné Kármán Gabriella 1. c 
Fecskéné Pap Éva 1. a 
Juhász Árpádné 2. b 
Tóth Klára Zsuzsanna 2. d 

 
Marosi Endréné munkaközösség –vezető 1. b 

 

Csoportjaink: 

1. évfolyam: 3 tanulócsoport 
2. évfolyam: 4 tanulócsoport 

 
Az 1.-2. évfolyamon használt tankönyvek: 

1. évfolyam: Apáczai Kiadó tankönyvei 
Mozaik Kiadó: Kisokos 1-2. 

  Betűvető 
3. évfolyam: Apáczai Kiadó tankönyvei 

   Mozaik Kiadó: Dino matek 1-2. 
   Mozaik Kiadó: Szövegértés gyakorló 1. 

    
III. Oktatás - nevelés 
III/1 Kiemelt célkitűzések 

 Az iskolai szokásrend kialakítása az első évfolyamon, az óvodából az iskolába történő 
átmenet megkönnyítése a megfelelő módszerek alkalmazásával. 

 Az oktató – nevelő munka további fejlesztése, az új NAT szerint az első és a második 
évfolyamon.  

 A tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése a gyermekek egyéni adottságainak 
figyelembe vételével. A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók (BTMN- s, SNI- s tanulók, 
lassabban haladók fejlesztő terhelése, felzárkóztatása egyénre szabott értékelése)  
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 Csoportos TSMT- torna a mindennapos testnevelés tanórákon, egyéni fejlesztés a szülők 
bevonásával. 

 Innovatív módszerek és eszközök használata az oktatásban és nevelésben. Az informatikai 
eszközök használatának kiterjesztése az oktatásban résztvevőkkel való 
kapcsolattartásra.(tanulók, szülők, pedagógusok) 

 A tanulók szociális képességeinek fejlesztése: egymás tiszteletére, megbecsülésére, 
szeretetére, elfogadására és segítésére való nevelés. 

 Az „atipikus” gyermekek támogatása.  
 A tanulók takarékoskodásra való nevelése, szoktatása az iskolában. 
 Egyszerű szabályok megfogalmazása, betartása és betartatása.(Takarékoskodás a vízzel, 

villanyárammal, energiával.) 
 

A nevelés kiemelt területei:  

 hitéletre nevelés 
 egészséges életmódra, az egészség aktív védelmére, a járványügyi szabályok betartására való 

nevelés 
 környezettudatosságra nevelés 
 hagyományok tiszteletére, hazaszeretetre nevelés 
 művészeti nevelés fontossága (néptánc, furulya) a tanulók készségeinek, képességeinek 

fejlesztése érdekében. 
 

III./2 Főbb feladatok  
 

 Az iskolai szokásrend kialakítása az első évfolyamon. 
 Tanmenetek készítése, kiegészítése az előző két tanév tapasztalatai alapján az első és a 

második évfolyamon az új NAT-hoz igazodva. 
 A tanulók tudásszintjének felmérése, az esetleges hiányosságok pótlása a második 

évfolyamon.  
 Digitális és „okos” eszközök használata az oktató-nevelő munkában és a szülőkkel való 

kapcsolattartásban. 
 A lemorzsolódás csökkentése, a veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása. 
 Az első évfolyamon a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók korai kiszűrése, a 

problémák felismerése és mielőbbi megoldások keresése. 
 A furulya a néptánc és az első idegen nyelv oktatásának folytatása és bevezetése az első és 

második évfolyamokon. 
 A CSÉN (Családi Életre Nevelés) bevezetése az első és második évfolyamon, kéthetente 1 

tanítási órában a hittan tantárgy keretében. 
 Az első évfolyamon Tóth Zsuzsanna, a második évfolyamon Mészárosné Varga 

Katalin tanítók vezetik a CSÉN foglalkozásokat. 
 TSMT csoportos fejlesztő torna szervezése a mindennapos testnevelés órákon. A speciális 

torna előkészítésében és bevezetésében Bodócs Blanka tanító, Bognár Mariann és Darvas 
András Kálmán gyógypedagógiai asszisztensek vesznek részt. 
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 A személyiségformáló értékelési rendszer folytatása az év végi magatartás – szorgalom 
értékelésben. 

 Témanapok, témahét előkészítése és lebonyolítása (Népmese Világnapja, Állatok Világnapja 
(Assisi Szent Ferenc), Szent Miklós témanap, Fenntarthatóság Hete) 

 Az leendő első osztályosok beiskolázásának előkészítése. 
 

 
 

Munkaközösségünk éves tervei 
 

 Munkaközösségi értekezlet havonta egy alkalommal  
 Szülői értekezletek  
 évfolyamon: szeptember 1. október, november, február, április 
 évfolyamon: szeptember 7, november, február, április 

 
I/5.   Nyílt napok: 

2. évfolyamon március 3. Gólyanap 
1. évfolyamon november végén vagy március-áprilisban a járványügyi helyzetet figyelembe 

véve. 
 

IV/1. Lelki programok: 
 Hétfő reggeli közös áhítatok, az 1. évfolyam osztályai védőszentet választanak (1.a 

Szent Margit, 1.b Szent Péter, 1.c Páduai Szent Antal ) 
 Évfolyam misék havonta 1-1 alkalommal mindkét évfolyam Szentmisén vesz részt a 

templomban. 
 Intézményünk 10 éve működik katolikus iskolaként a Váci Egyházmegye 

fenntartásában. A 10. évfordulóra ünnepi műsorral készülünk, amelyre szep.16-án 
kerül sor. 

 A 2. a osztály bemutatja védőszentjét Assisi Szent Ferencet (okt.3.), a 2. b osztály 
Szent Bernadettet (febr.13.) 

 Elsőáldozás. 
 Szent Imre nap (november 7). 
 Adventi gyertyagyújtások a templomban (1. évfolyam nov.26., 2.évfolyam dec.3.) 
 Magyar Szentek – kézműves pályázat hirdetése nov.28-dec.17. között 
 Jócselekedetek gyűjtése az adventi időszakban, a templom fenyőfáinak feldíszítése 
 Nagyböjti lemondások, húsvéti előkészületek (Lombosodjon a töviskoszorúnk) 
 Ünnepi közös Szentmisék Veni Sancte , Szent Imre nap, Karácsony, Vízkereszt, 

Gyertyaszentelő, Húsvét, Te Deum  
 Apák napja és anyák napja a templomban. 

 
 

IV/2.  Ünnepélyek, műsorok 
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 Intézményünk 10 éve működik katolikus iskolaként a Váci Egyházmegye 
fenntartásában. A 10. évfordulóra ünnepi műsorral készülünk, amelyre szep.16-án 
kerül sor. 

 A tagozat diákjai műsorral köszöntik az időseket október 1-jén az Idősek Világnapja 
alkalmából. 

 Részt veszünk a tagozat közös megemlékezésein (okt.6. okt.23., márc.15.,) 
 Dec.21 –én Váci nap- karácsonyi műsor. 
 Osztályonként műsorral készülünk Anyák napjára. 

 
 

IV/3.   DÖK által szervezett programok 
 Hulladékgyűjtés (szept.27. április) 
 Sulizsák – használt ruha gyűjtési akció (okt.06.) 
 A Magyar Diáksport Napja (szept.30.) 
 Márton napi lámpás felvonulás (nov.11.) 
 Szent Miklós témanap – műsor, vetélkedők (dec.6.- 3.b műsora) 
 Adventi „lélekmelengető” az alsó tagozaton (dec. 15.) 
 Váci nap – karácsonyi műsor (dec.21) 
 Magyar Kultúra napja (jan.20.) 
 Farsangi karnevál (febr.17.,) 
 A Víz Világnapja (márc.22.) 
 DÖK- sportnap (máj.26.) 
 Iskolai gyermeknap (jún. 14.) 

 
 

IV/6.  Továbbképzések 
Lehetőség szerint a KAPI 1 napos-5 órás továbbképzésein továbbra is részt veszünk. 
 

IV/7.  Tanulmányi kirándulások 
 Rövid séták az évszakokhoz, természethez kapcsolódóan a városban, osztálykeretben 

a tanév során több alkalommal is 
 Fenntarthatósági hét április 25-29. – séta a farmosi tanösvényeken (mindkét évfolyam) 
 Évfolyam kirándulások májusban (állatkert, cirkusz, színház, múzeum) 

 
IV/9.  Kulturális – és sportélet, hagyományok ápolása 

 Népmese Világnapja – tematikus nap (szept.30.) 
 A Magyar Diáksport Napja (szept. 30.) 
 Pályaorientációs nap (okt.15.) 
 Könyvtárlátogatások, foglalkozások a Városi Könyvtárban. 
 

IV/8.  A szülőkkel való kapcsolattartás 
 Szülői értekezletek 
 Fogadóórák (okt.3., nov.7., dec.5., márc.6., máj.8.) 
 Elektronikus kapcsolattartás: e-napló, email, Facebook zárt csoport) 
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Versenyek 
Az első évfolyam tanulói még nem vesznek részt tanulmányi versenyeken. Ezen az évfolyamon 
fontosabbnak tartjuk a nevelés –oktatás feladatait, a készségek – képességek fejlesztését az 
osztályközösség kialakítását, formálását. 
2. évfolyamon  
- Daléneklési verseny (nov.16.) 

- Iskolai vers és – prózamondó verseny ápr. 3.) 
- levelezős tanulmányi versenyek (Harmatcsepp) 
- Helyi tanulmányi versenyek: szépírás, helyesírás  
-  Figyelemmel kísérjük és lehetőség szerint részt veszünk az iskola és a civil szervezetek által 
meghirdetett rajz pályázatokon. 
- Aranytoll egyházmegyei anyanyelvi verseny iskolai forduló március közepén, a továbbjutó 
tanulók megyei megmérettetésen is részt vesznek áprilisban. 
 
 
Nagykáta, 2022. augusztus 28.     Készítette: Marosi Endréné 
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Alsó tagozat 3.-4. osztályos munkaközösség 

 
2022-23-as tanév 

 
 

A munkaközösség tagjai: 
Bodócsné Horváth Katalin 3. b, DÖK segítő pedagógus 
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Brindzik Attila 4. c 
Hamarné Kovács Gabriella 4. b, munkaközösség vezető 
Hornyák Ágnes 3. d 
Illés Zsuzsanna 3. a 
Schmiklné Zaja Andrea 4. a 
Szabóné Urbán Ildikó 3. c  

Csoportjaink: 

3. évfolyam: 4 tanulócsoport 
4. évfolyam: 3 tanulócsoport 

 
Használt tankönyvek: 

3. évfolyam: Apáczai Kiadó tankönyvei- Magyar nyelv és irodalom, 
                                                                        Matematika       

Mozaik Kiadó – Sokszínű matematika 3.  
                            Környezetünk titkai 3. 

  
4. évfolyam: Apáczai Kiadó tankönyvei- Magyar nyelv és irodalom, 
                                                                       Matematika 

   Mozaik Kiadó: Sokszínű matematika 4. 
                                                            Környezetünk titkai 4. 

    
 
III. Oktatás - nevelés 
III/1 Kiemelt célkitűzések 

 Az iskolai szokásrend megtartása 
 Az oktató – nevelő munka további fejlesztése, az új NAT szerint a harmadik évfolyamon.  
 A tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése a gyermekek egyéni adottságainak 

figyelembe vételével. A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók (BTMN-s, SNI-s tanulók, 
lassabban haladók fejlesztő terhelése, felzárkóztatása egyénre szabott értékelése)  
Csoportos TSMT- torna a mindennapos testnevelés tanórákon, egyéni fejlesztés a szülők 
bevonásával. 

 Innovatív módszerek és eszközök használata az oktatásban és nevelésben. Az informatikai 
eszközök használatának elmélyítése az oktatásban. 

 A tanulók szociális képességeinek, érzelmi intelligenciájának fejlesztése: egymás tiszteletére, 
megbecsülésére, szeretetére, elfogadására és segítésére való nevelés. 
Az „atipikus” gyermekek támogatása.  

 A tanulók környezettudatosságra való nevelése, szoktatása az iskolában. 
Egyszerű szabályok megfogalmazása, betartása és betartatása. (Energiatakarékosság, 
újrahasznosítás,  
A nevelés kiemelt területei:  

 hitéletre nevelés 
 egészséges életmódra, az egészség aktív védelmére, a járványügyi szabályok betartására való 

nevelés 
 környezettudatosságra nevelés 
 hagyományok tiszteletére, hazaszeretetre nevelés 
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 művészeti nevelés (néptánc, furulya) a tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése 
érdekében 

 családi életre nevelés. 
 

III./2 Főbb feladatok  

 Az iskolai szokásrend megtartása. 
 Tanmenetek készítése, átdolgozása a harmadik évfolyamon az új NAT-hoz igazodva.  
 A tanulók tudásszintjének felmérése, az esetleges hiányosságok pótlása. 
 Központi szintfelmérés 4. évfolyamon.  
 Digitális és „okos” eszközök használata az oktató-nevelő munkában és a szülőkkel való 

kapcsolattartásban. 
 A lemorzsolódás csökkentése, a veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása. 
 A magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók beilleszkedésének segítése, egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fejlesztésük megvalósítása.  
 A furulya, néptánc és az idegen nyelv oktatásának folytatása a 3., 4. évfolyamon. 
 A CSÉN (Családi Életre Nevelés) bevezetése a 3., 4. évfolyamon, kéthetente 1 tanítási órában 

a hittan tantárgy keretében. 
 

 A személyiségformáló értékelési rendszer folytatása az év végi magatartás – szorgalom 
értékelésben. 

 Témanapok, témahét előkészítése és lebonyolítása (Magyar sport napja, Népmese Világnapja, 
Állatok Világnapja, Szent Miklós, Magyar kultúra napja témanap, Fenntarthatóság Hete) 
 

Munkaközösségünk éves tervei 

I/2.3 Munkaközösségi értekezlet havonta egy alkalommal  

I/4.   Szülői értekezletek  

3. évfolyamon: szeptember 5., február 
4. évfolyamon: szeptember 6., február 

 

I/5.   Nyílt napok: 

IV/1. Lelki programok: 

 Hétfő reggeli közös áhítatok, az osztályok védőszentjének bemutatása valamilyen 
formában 

 Évfolyam misék havonta 1-1 alkalommal, a 3. évfolyamos tanulók elsőáldozásra való 
felkészítése a vasárnapi szentmisék keretében, rózsafüzér litániák 

 Katolikus intézményünk fennállásának 10 évfordulója alkalmából ünnepi műsorral 
készülünk szept. 16-ra, a felkészítésben segít Bodócsné Horváth Katalin, Szabóné 
Urbán Ildikó, Koncz Bernadett 

 Elsőáldozás. 
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 Szent Imre nap (november 7). 
 Adventi gyertyagyújtások a templomban (3. évfolyam dec.10., 4.évfolyam dec.17.) 
 Magyar Szentek – kézműves pályázat hirdetése nov.28-dec.07. között 
 Jócselekedetek gyűjtése az adventi időszakban, a templom fenyőfáinak feldíszítése 
 „Jónak lenni jó”- ajándékok gyűjtése, felajánlása karácsonyra.  
 Nagyböjti lemondások, húsvéti előkészületek (Lombosodjon a töviskoszorúnk!) 
 Ünnepi közös Szentmisék Veni Sancte, Szent Imre nap, Karácsony, Vízkereszt, 

Gyertyaszentelő, Húsvét, Te Deum  
 Apák napja és anyák napja a templomban. 

IV/2.  Ünnepélyek, műsorok 

 Intézményünk 10 éve működik katolikus iskolaként a Váci Egyházmegye 
fenntartásában. A 10. évfordulóra ünnepi műsorral készülünk, amelyre szep.16-án 
kerül sor. (Bodócsné Horváth Katalin, Szabóné Urbán Ildikó, Koncz Bernadett) 

 A tagozat diákjai műsorral köszöntik az időseket október 1-jén az Idősek Világnapja 
alkalmából. (Bodócsné Horváth Katalin, Szabóné Urbán Ildikó, Koncz Bernadett) 

 Közös Ünnepi megemlékezések: okt.6. (4.c,Brindzik Attila), okt.23. (3. a, Illés 
Zsuzsanna), márc.15. (4.a, Schmiklné Zaja Andrea) 

 Közös Mikulás várás, Szent Miklós püspök életének bemutatása. (3.b, Bodócsné 
Horváth Katalin) 

 Dec.21 –én Váci nap- karácsonyi műsor. (4.b, Hamarné Kovács Gabriella) 
 Osztályonként műsorral készülünk Anyák napjára. 

 

IV/3.   DÖK által szervezett programok 

 Hulladékgyűjtés (szept.27., áprilisban a fenntarthatósági hét keretében) 
 Sulizsák – használt ruha gyűjtési akció (okt.06.) 
 A Magyar Diáksport Napja (szept.30.) 
 Márton napi lámpás felvonulás (nov.11.) 
 Szent Miklós témanap – műsor, vetélkedők (dec.6.- 3.b műsora) 
 Adventi „lélekmelengető” az alsó tagozaton (dec. 15.) 
 Váci nap – karácsonyi műsor (dec.21) 
 Magyar Kultúra napja (jan.20.) 
 Farsangi karnevál (febr.17.) 
 A Víz Világnapja (márc.22.) 
 Történelmi akadályverseny (ápr. 4. - Illés Zsuzsanna) 
 DÖK- sportnap (máj.26.) 
 Iskolai gyermeknap (jún. 14.) 

IV/6.  Továbbképzések 

Lehetőség szerint a KAPI 1 napos-5 órás továbbképzésein továbbra is részt veszünk. A 
CSÉN továbbképzés befejezése. (Bodócsné Horváth Katalin, Brindzik Attila, Hamarné 
Kovács Gabriella, Hornyák Ágnes, Illés Zsuzsanna, Szabóné Urbán Ildikó) 
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IV/7.  Tanulmányi kirándulások 

 Őszi kirándulás Nagykörűbe 
 Fenntarthatósági hét keretében április 25-29. – séta a farmosi tanösvényeken 
 Évfolyam kirándulások májusban 

 

IV/9.  Kulturális – és sportélet, hagyományok ápolása 

 Népmese Világnapja – tematikus nap (szept.30.) 
 A Magyar Diáksport Napja (szept. 30.) 
 Pályaorientációs nap (okt.15.) 
 Könyvtárlátogatások, foglalkozások a Városi Könyvtárban. 

 

IV/8.  A szülőkkel való kapcsolattartás 

 Szülői értekezletek 
 Fogadóórák (okt.3. nov.7., dec.5., márc.6., máj.8.) 
 Elektronikus kapcsolattartás: e-napló, email, Facebook zárt csoport) 

Versenyek 

 Daléneklési verseny (nov.16.) 
 Iskolai vers-, és prózamondó verseny (ápr. 3.) 
 levelezős tanulmányi versenyek (Harmatcsepp: szövegértés, nyelvtan, matematika, hittan) 
 Helyi tanulmányi versenyek évfolyamonként: szövegértés, nyelvtan, helyesírás, matematika – 

Selejtező az Aranytoll egyházmegyei anyanyelvi versenyre, a továbbjutó tanulók 
egyházmegyei megmérettetése áprilisban 

 Figyelemmel kísérjük és lehetőség szerint részt veszünk az iskolai és a civil szervezetek által 
meghirdetett rajz pályázatokon. 

 

 

Nagykáta,2022. augusztus 26. Készítette: Hamarné Kovács Gabriella 

             

 

Alsó tagozat napközis munkaközösség  

 

2022-23-as tanév 
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Munkaközösség tagjai: 
Bodócs Blanka 
Koncz Bernadett 
Kiss Éva 
Králikné Pintácsi Katalin 
Halasi-Czalbert Pálné 
Iván Olga 
Lakiné Nyul Mariann 
Nagy Bernadett 
Szabó Ivett 
Tóth Erzsébet 
Tóth Zsuzsanna 
 
Egy kezdő kollégánk van, Szabó Ivett, akinek munkaközösségünk valamennyi tagja minden 
lehetséges segítséget megad. 
 
Csoportjaink:  
1-4. osztályos évfolyamaink:            
1. cs. Nagy Bernadett 1. a 
2. cs. Lakiné Nyul Marianna 1. b 
3. cs. Szabó Ivett 1. c 
4. cs. Koncz Bernadett 2. a+2. d harmada 
5. cs. Tóth Zsuzsanna 2. b+2. d harmada 
6. cs. Králikné Pintácsi Katalin 2. c+2. d harmada 
7. cs. Iván Olga 3. a+4. a 
8. cs. Halasi-Czalbert Pálné 3. b+3. d fele 
9. cs. Kiss Éva 3. c+3. d fele 
10. cs. Bodócs Blanka 4. b+4. c 
11. cs. Tóth Erzsébet (Vadász utca) 5-8.o. 
 
 
 
Ebben a tanévben lehetőség kínálkozott arra, hogy az 1 osztályos csoportok önállóan indulhassanak. 
Ez kiváló lehetőséget kínál arra, hogy egy-egy tanulóval többet foglalkozhassunk, segítséget tudjunk 
nyújtani a lemaradók felzárkóztatásához. 
Napközis munkaközösségünk tankönyvcsaládjai természetesen megegyeznek a délelőtt 
használtakkal.  
III. Oktatás - nevelés  
 
 
III/1 Kiemelt célkitűzések  
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 A munkaközösség váljon a belső továbbképzések, a tudásmegosztás fórumává, 
tapasztalatcsere, egymás foglalkozásainak látogatása.  

 A művészeti nevelés fontossága, hagyományok, hazaszeretetre nevelés az élménypedagógia 
eszközrendszerének felhasználásával (néptánc, furulyahasználat, ünnepi megemlékezéseken 
való részvétel stb.)  

 Az iskolai szokásrend kialakítása az újonnan iskolába került tanulók körében, a magasabb 
évfolyamokon azok megszilárdítása. A higiénés szokások elsajátítása, betartatása, tudatos 
használata.(a helyes kézmosás szabályai, zsebkendő használata- köhögés, tüsszentés, 
távolságtartás). 

 A szabadlevegőn való tartózkodás lehetőségének kihasználása. Közösségépítő feladatok, 
játékok, csapatszellem erősítése  

 Kötődésképesség, közösségi érzés felkeltése és fejlesztése a szabadidő hasznos 
felhasználásával, tanulmányi sétákkal, szituációs játékokkal csoporton belüli és csoportközi 
foglalkozások alkalmával. (tematikus délutánok) 

 Alkalmazkodási lehetőség kialakítása a gyermekekben megváltozott világ. 
 Személyiségformáló értékelési rendszer kialakítása, amely az érzelmi intelligenciát is alakítja 

személyre szóló, formatív jelrendszerével (dicséret-jótanács). Önkritika és kritika gyakorlása 
(magatartást értékelő táblázatok  

 Az önálló ismeretszerzésre való felkészítés. Könyv-és könyvtárhasználatra szoktatás.  
 Fókuszban a takarékosság (energiával, vízzel). Ok-okozati összefüggések 
 A tanulók készségeinek, képességeinek figyelembe vétele a fejlesztő terhelés módszerének 

alkalmazásával.  
 A hálózatos tudásépítés továbbfejlesztése a kapcsolódási pontok feltüntetése a foglalkozási 

tervekben (ezek kiegészítése a tapasztalatok alapján, a tanév során) 
  
III./2 Főbb feladatok  
 

 A modern technika okos használata-ébresztő nevelés…  
 Hit-élet: a lelki tartalmak megelevenítése (szituációs játékok, tanmesék, Bibliai történetek 

elemzése stb.)…  
 Az étkezési kultúra fejlesztése, különös hangsúlyt fektetve a megfelelő evőeszköz-

használatra, az új ízek megismerésére, az illemtudó viselkedésre. Az életfeladatok támogatása 
a felelősi rendszer kibővítésével. Az ebédlői magatartás értékelése. 

 Projektnapok, témahetek támogatása, előkészítése, lebonyolítása az osztályfőnökökkel 
karöltve.  

 Élhetőbb életre felkészítés (újrahasznosítás, szelektívgyűjtés, étolajgyűjtés, PET- palack 
gyűjtés, kupakgyűjtés, elemgyűjtés) 

 Életfeladatok támogatása: Az étkezési kultúra fejlesztése a megfelelő viselkedéssel az 
étkezőben, helyesen kiválasztott evőeszköz és azok használata. A kézfertőtlenítés, minél 
gyakoribb szappanos meleg vízzel történő kézmosás.  

 Az étkezések előtti és az étkezést záró imák tudatos használata a hitéletre nevelés területén  
 Emberi kapcsolatok ápolása, megtöltése tartalommal (szituációs játékok, dramatizálás, 

varázsszavak) 
 A iskolaépület és az udvari játszótér állagának megóvása, a kiegészítő helységek 

rendeltetésszerű használatára szoktatás! 
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Kézfertőtlenítő használata! 
 
Munkaközösségünk éves tervei  
 
I/2.3 Munkaközösségi értekezlet havonta egy alkalommal  
I/4. Szülői értekezletek: első osztály: szeptember 1. október, november, február, április hónapokban 
1x, 
                                       második osztály: szeptember 7..,november,február 
                                       harmadik osztály: szeptember 5., 
                                       negyedik osztály: szeptember 6. 
A napközis nevelők részt vesznek az osztály szülői értekezleteken. 
I/5. Nyíltnap:  
1. évfolyamban november végén vagy március-áprilisban a járványügyi helyzetet figyelembe véve. 
2. évfolyam március 3. Gólyanap 
Ezeken a napközis nevelők részt vesznek. 
Minden hónap utolsó péntekén Tematikus napot tervezünk, ilyenkor házi feladatot nem készítünk. 
(kézműveskedés, sport…) 
 
IV/1. Lelki programok:  
 

 Napközis csoportjaink vezetői rendszeresen támogatják az osztályfőnököket, segítenek az 
előkészítésekben, lebonyolításban, részt vesznek a programokon. 

 Intézményünk 10 éve működik katolikus iskolaként a Váci Egyházmegye fenntartásában. 
Erre ünnepi műsorral készülünk, melyre szeptember 16-án kerül sor. 

 Szt. Imre nap november 7-én kerül sor. 
 Az ünnepi és évfolyam szentmiséken kísérőként megjelenünk 
 Ünnepi gyertyagyújtások a templomban 

1. évfolyam nov.26 
2. évfolyam dec.3 
3. évfolyam dec.10 
4. évfolyam dec. 17 

 Részvétel az októberi rózsafüzér litánián 3.-4. évfolyam 
okt.10. - 3.évfolyam 
okt.17. - 4.évfolyam 

 Ünnepi közös szent misék Veni Sancte, Szt.Imre nap, Karácsony, Vízkereszt, 
Gyertyaszentelő, Húsvét, Te Deum, 

  
 
 
 
IV/2. Ünnepélyek, műsorok  

 Intézményünk 10 éve működik katolikus iskolaként a Váci Egyházmegye fenntartásában. Az 
évfordulóra ünnepi műsorral készülünk, melyre szept.16-án kerül sor. 



29 
 

 Részt veszünk a tagozat közös megemlékezésein (okt.6.,okt.23., márc.15.-az eredetiség 
megnyilvánulásával, apróbb jelképekkel készülünk az évfolyamközi foglalkozásokon) a 
megfelelő védőtávolság betartásával.  

 Az élménypedagógia eszközrendszerének felhasználásával készülünk az Adventi 
lélekmelegítőre a megfelelő intézkedések betartásával. 

 Segítséget nyújtunk a farsangi táncok betanításánál, a próbáknál, valamint a farsangi 
ünnepségek lebonyolításában  

 Az osztályfőnökök munkájának segítése az Anyák napi megemlékezésnél  
 

IV/3. DÖK által szervezett programok  
 

 A Magyar Diáksport Napja (szept. 24., április) 
 Hulladékgyűjtés, Sulizsák- program (okt.6) 
 Magyar Diáksport Napja (szept.30) 
 Márton napi lámpás felvonulás (nov.11.) 
 Szt.Miklós témanap – műsor, vetélkedők (dec.6.)  
 Adventi „lélekmelengető” (dec.15) 
 Váci nap – karácsonyi műsor (dec. 21) 
 Magyar Kultúra napja (jan.20.) 
 Farsangi karneválok évfolyamonként (febr.17) 
 A Víz Világnapja (márc.22.) 
 Történelmi Akadályverseny (ápr.4.) 
 Költészet napi versmondás (ápr.11.) 
 Fenntarthatósági Témahét (ápr.24-28..) 
 DÖK- sportnap (május 26.) 

 
 
 
IV/6. Továbbképzések  
 
Családi életre nevelés (befejezése), 60 órás akkreditált továbbképzés 
 
Bodócs Blanka 
Iván Olga 
Koncz Bernadett 
Králikné Pintácsi Katalin 
Nagy Bernadett 
Tóth Erzsébet 
Tóth Zsuzsanna 
 
TSMT csoportos torna szervezése a mindennapos testnevelés órákon - Bodócs Blanka 
 
IV/7. Tanulmányi kirándulások  
 
A napközis feladatokat ellátó pedagógusok a tanulmányi kirándulások alkalmával segítik az 
osztályfőnökök munkáját. 
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IV/8 Szülőkkel való kapcsolattartás  
A szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül az osztályok Facebook csoportján keresztül. 
Mindennapi személyes kapcsolat a gyermekek átadásakor 
Telefonos értesítések, a Kréta rendszer használata 
 
 
IV/9. Kulturális – és sportélet, hagyományok ápolása  

 
 Márton napi lámpás felvonulás nov.11. 
 Minden hónap utolsó hetében a napközis csoportok évfolyamonként tematikus napot tartanak 

(sport, kézműveskedés, séta, könyvtárlátogatás).  
 Könyvtárlátogatások, kölcsönzés, havi egy alkalommal csoportonként. 
 A zene, az állatok, népmese világnapja (okt. 03.)  – TEMATIKUS NAP – rajzpályázattal, 

kiállítással.  
 Adventi lélekmelegítő (szülők, gyerekek, nevelők)-dec.15.  

 
 
 
 
Nagykáta, 2021.augusztus 24..    Készítette: Lakiné Nyul Marianna 
                                                                                                 mkv. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitéleti munkaközösség  

 

2022-2023 tanév 
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A hitéleti munkacsoport működésének céljai:  

 koordinálja és szervezze iskolánk minden, a hitéletével kapcsolatos feladatait 
 támogassa a pedagógusokat és a vezetőséget a hitélet elmélyülésében 
 szervezze a tanulók vallásgyakorlatát, lelki napokat, lelki programjait 
 biztosítsa a folyamatos, rendszeres kapcsolatot iskolánk lelki vezetői és iskolánk világi 

vezetői, valamint a pedagógusok között 
 minden erejével támogassa a tanulók és dolgozók lelki életének elmélyülését 
 minden lehetőséget megragadjon a pedagógusok és tanulók hitének formálására, 

elmélyítésére 
 

I. Tanítást segítő eszközeink: 

Iskolánk minden taneszköze, és oktatást segítő eszköze rendelkezésünkre áll. 

Minden szaktanteremben található számítógép, projektor. Rendelkezésre áll 30 db. tablet, közös 
használatban a felső tagozaton. 

 

II. A tanév kiemelt céljai és feladatai: 

- iskolánk 10 éves jubileumának méltó megünneplése a tanév során: 
 jubileumi körzeti hittanverseny szervezése 
 jubileumi iskolai találkozó megszervezése 
 jubileumi zarándoklat megszervezése 
 A hitélet gyakorlatának szervezése 
 heti gondolatok eljuttatása az osztályfőnökökhöz 
 Szentmisék rendjének szervezése 
 Lelki napok megszervezése, lebonyolítása 
 Iskolai zenés áhitatok szervezése 
 Az Egyházi év liturgiájának követése és megjelenítése az iskolában (Advent, 

Karácsony, Nagyböjt, Húsvét, Pünkösd…) 
 Imacsoport működtetése a pedagógusok számára 
 az iskola dekorálása az egyházi év történéseit követve 
 az osztályok választott védőszentjeinek ünneplése 
 iskolai hittanverseny lebonyolítása 
 kapcsolattartás iskolánk lelki vezetőivel 

 
 
 
 
 

III. Tanulmányi versenyek: 

 Egyházmegyei hittan verseny - Pécel  
 Iskolai hittanverseny 
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 Egyházmegyei szavalóverseny  
 

IV. Belső továbbképzés, bemutató órák a kollégák számára, óralátogatások 

 a hittant tanítók óralátogatása, egymás segítése, új módszerek megismertetése 
 a Digitális taneszközök előtérbe helyezése a hittan órákon is 
 a helyi hittanverseny szervezése 

 

V. Feladatok ütemezése, felelősök megjelölése 

Augusztus:   

 éves munkaterv elkészítése     - Tóth G. mkv. 
 Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése, módosítása.                - hitoktatók 
 Faliújságok dekorálása      - szaktanárok 

                      

 Szeptember:  

 - Tanévnyitó szentmisék szervezése    - Tóth Gábor, Juhosné R. Erzsébet 
 - faliújságok rendezése    - szaktanárok 
 - Tantestületi kirándulás szervezése   - Tóth G. mkv. 

 

Október:      

 Nagymarosi Ifjúsági találkozón való részvétel - Juhosné R. Erzsébet 
 Rózsafüzér imádságok évfolyamonként  - Tóth G. - osztályfőnökök 
 Rajzpályázat és verspályázat meghirdetése  - dr. Molnárné F Judit  

  

November: 

 Szent Imre Nap lebonyolítása   - Tóth G. - osztályfőnökök 
  munkaközösségi értekezlet    - Tóth G. 

December:    

 Adventi előkészület lebonyolítása    - Juhosné R. Erzsébet  
 adventi lelkigyakorlat megszervezése  - Babinszkiné K. Mária 
 adventi Szentgyónás megszervezése  - atyák 
 Karácsonyi szentmise szervezése   - Tóth G. 

Január:        

 Vízkereszt – szentmise szervezése  - Juhosné R. Erzsébet - Tóth G. 
 Iskola épületének megáldása    - Zsolt atya 
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 Féléves értékelés – munkaközösségi értekezlet- Tóth G. 
 félévi beszámoló elkészítése   - Tóth G.         

Február: 

 Osztályok gyertyáinak megszentelése  - osztályfőnökök, atyák. 
 iskolai hittanverseny meghirdetése  - hitoktatók 
 nyári Zarándoktábor meghirdetése  - Ötvösné L. Andrea 

Március:     

 Nagyböjti előkészület szervezése  - Tóth G. 
 Keresztúti ájtatosság évfolyamonként  - hitoktatók, osztályfőnökök. 
 Szentgyónási lehetőség megszervezése  - hitoktatók, atyák 
 Pedagógus lelkigyakorlat megszervezése - atyák, Tóth G. 

Április:      

 Húsvéti szentmisék szervezése   - Juhosné R. Erzsébet - Tóth G. 
 iskolai Hittanverseny megrendezése  - hitoktatók 
 Egyházmegyei hittanverseny   - hitoktatók 

Május:     

 Nagymarosi Ifjúsági találkozóra utazás - Juhosné, hitoktatók 
 Egyházmegyei Szavalóverseny   - dr. Molnárné F. Judit 
 Pünkösd ünnepének méltó megünneplése  - hitoktatók 
 iskolai helyi Zarándoklat lebonyolítása  - hitoktatók 

Június: 

 Tanévzáró szentmise szervezése  - Tóth G. 
 évvégi munkaközösségi értekezlet                    
 Zarándoktábor szervezése   - Ötvösné L. Andrea, Tóth G.  

 

Nagykáta, 2022. augusztus 26.           Készítette: Tóth Gábor 

           

                

 

 

 

A humán munkaközösség  

 
2022-2023 tanév 
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A munkaközösség személyi állományában történt apró változás. 
Megköszönjük Dr. Molnárné Fényes Judit kolléganőnknek áldozatos munkáját a munkaközösségünk 
élén az elmúlt évig látta el feladatát kitűnően, ötleteire, kreativitására számítunk ezután is. 
Jómagam veszem át a 2022-23-as tanévtől a humán munkaközösség segítését, összetartását.  
Nagy Zsuzsanna kolléganőnk ebben a tanévben nem tanít magyar nyelv-és irodalom tantárgyat, de a 
korábbi években nyújtott pedagógiai munkájának tapasztalatai nagyon fontosak számunkra, aktív és 
tevékeny tagja lesz idén is munkaközösségünknek. 
Az új NAT bevezetése óta már 3 évfolyamon az új tankönyvből tanítjuk a magyar irodalom és magyar 
nyelv tantárgyakat. 8. évfolyamon még az előző tanterv óraszámával és lehetőségeivel tanítunk. Az új 
tankönyvcsalád szemléletes: a képi anyaga figyelemfelkeltő, motiváló. Tapasztalataink azonban 
nemcsak pozitívak: magyar nyelv tantárgyból nagyon kevés gyakorlófeladat található a 
munkafüzetben. 
 
 
A munkaközösség tagjai: 

 

Ágostonné Kamasz Zsuzsanna 
Babinszkiné Karczub Mária 
Horváthné Palkó Andrea 
Horváthné Szolovjov Zsuzsa 
Király Ildikó 
dr. Molnárné Fényes Judit              
Nagy Zsuzsanna 
Szalóki Krisztina 
Tóthné Hegyesi Erika 

Tanított tantárgyaik ebben az évben: 

 

történelem, digitális történelemszakkör 
magyar, történelem, tánc-és dráma, hittan 
magyar, tánc-és dráma 
ének-zene, felsős énekkar 
magyar, angol, iskolai könyvtár 
magyar, német, hon-és népismeret 
angol, angol nyelvi szakkör 
angol, magyar, színjátszó szakkör 
magyar, ének-zene, hon-és népismeret 

  

Csoportjaink: 
Az 5., 6. és a 7., 8. évfolyamon 3-3 osztály. Összesen 12 osztály. 
Ebben a tanévben is működik majd a felsős énekkar Horváthné Szolovjov Zsuzsa vezetésével.  
Digitális történelem elnevezéssel Ágostonné Kamasz Zsuzsanna szakkört tart az 5-6. évfolyam 
tanulóinak heti egy órában. 
Színjátszó szakkört vezet Szalóki Krisztina heti 1 alkalommal. 
 
A tanítást segítő eszközeink: 
 Projektor, számítógép, fehér tábla, illetve kivetítő minden tanteremben. 
 Interaktív tábla két tanteremben 
 Szótárak, lexikonok, kézikönyvek, CD-ék, szakkönyvek 
 Iskolai könyvtár  
 A Magyar irodalom története falitérkép 
 Az interneten hozzáférhető feladatgyűjtemények 
 Szövegértési feladatgyűjtemények – évfolyamonként 20-25 darab 
 A kompetenciamérésekre való felkészítő könyvek: 5-6., illetve 7-8. évfolyamok számára 
 Felvételire felkészítő feladatgyűjtemények a 8.-osok számára  
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Célok és feladatok  
Az egész iskolára vonatkozó célkitűzéseink:  
 

 Az egyéni ismeretszerzés módjának, technikájának előkészítése, gyakorlása online 
feladatsorokkal, gyakorló munkafüzetekkel.  

 A normál oktatás mellett megtartanánk a digitális osztálytermeket elsősorban gyakorló 
feladatok, házi feladatok közlésére. Ezek a feladatok nagyban hozzájárulnak a tananyag 
elmélyítéséhez és a tanulók önértékeléséhez. A Covid- időszak digitális oktatása során szerzett 
tapasztalatainkra építve tovább szeretnénk fejleszteni ezen irányú ismereteinket és 
feladatbankjainkat. 

 A szövegértés fejlesztésével a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez 
szükséges kompetenciák, készségek fejlesztése.  

 Az iskolai könyvtárban rendelkezésre álló szövegértési gyűjtemények használata frontális 
osztálymunka keretében, önálló feladatvégzésre. 

 Tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés. Elsősorban külön foglalkozások keretében, 
illetve a digitális osztályterem adta lehetőségek kiaknázásával. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése fokozott figyelemmel az 
országos kompetenciamérés eredményeire. Az iskolai könyvtárban meglévő szövegértési 
könyvek kikölcsönzésével lehetőséget kaphatnak külön gyakorlásra. 

 Felzárkóztatás és korrepetálások erősítése igény szerint délutáni egyéni, illetve kiscsoportos 
foglalkozás keretében. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók megfelelő fejlesztése nekik készített egyéni haladási tervezés 
alapján. 

 Belső továbbképzés, tudásmegosztás a munkaközösségen belül 
 Az alsó és a felső tagozat munkájának hatékonyabb összehangolása. 
 Az élménypedagógia eszközrendszerének, szemléletmódjának felhasználásával a tanulók 

készségeinek, képességeinek fejlesztése. 
 Olvasási stratégiák megismertetése a tanulókkal és olvasóvá nevelés. Gyakran tapasztaljuk, 

hogy diákjaink keveset olvasnak. Helyi tantervünk és az új tankönyvek is lehetővé teszik a 
gyerekirodalomba való betekintést sok regényrészlet, új szemelvények és ajánlóórák 
segítségével. 

 Esztétikai-művészeti nevelés. Az új tankönyvek még több illusztrációt tartalmaznak, mint az 
előzőek. Az irodalom tanításához nélkülözhetetlen a képzőművészeti alkotások, korstílusok 
megismerése. 

 Az írásbeli és szóbeli szövegalkotás képességének fejlesztése. 
 A tanulók kommunikációs készségének fejlesztése. 
 A helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése. 
 Biztos és használható tudás a központi felvételihez, a kompetenciaméréshez és a 

továbbtanuláshoz. 
 Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása azon tanulók számára, akik részleges felmentéssel 

rendelkeznek, azaz csak a helyesírás és a magyar nyelv írásbeli értékelése alól mentesülnek. 
A tanév kiemelt feladatai, céljai: 
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 Az elmúlt tanév oktatása során szerzett ismeretek rendszerezése, elmélyítése, a lemaradók 
segítése. 

 Témánkénti feladatbank kiegészítése évfolyamonként. 
 Belső továbbképzés megvalósítása a munkaközösségen belül. 
 Munkaközösségi értekezletek tartása a hatékonyabb információáramlás céljából. 
 A digitális oktatás során szerzett tudás és tapasztalatok megosztása és fejlesztése. 
 Iskolai, megyei, területi és egyházmegyei tanulmányi versenyeken való részvétel 

 
Magyar nyel és irodalom 

 Egyházmegyei szavalóverseny területi fordulójának lebonyolítása: október második felében 
 Petőfi-emlékév elindítása: Petőfi-busz, kiskőrösi látogatások szervezése irodalomkedvelő 

diákjainknak 
 Anya-nyelv-csavar: Cegléd 
 Aranytoll helyesírási verseny, Gödöllő 
 Vers- és prózamondó verseny 
 Kazinczyról elnevezett „szép-kiejtési” verseny területi fordulójának megrendezése: 2023. 

január 29.  
 
Ének 

 Tiszán innen, Dunán túl – népdaléneklési verseny Cegléden 
 zenei vetélkedő (október) : a 7-8. évfolyam osztályai számára 
 Tápió menti népdaléneklési verseny 

 
Történelem 

 Történelemverseny Kiskunlacházán 
 A Határtalanul program keretében egy osztály utazásának előkészítése 
 A megvalósult utazásokról élménybeszámolók tartása, kiállítás megrendezése a felső 

tagozatosok számára. 
 Iskolai és városi ünnepségeken való részvétel  

október 6. – rádiós műsor 
október 23. – rádiós műsor 
Szent Imre-nap: tabló készítése a szent életéről  
adventi ünnepségsorozat 
Váci-napi műsor 
Március 15-i iskolai műsor 

 Trianoni emlékműsor: 2023 júniusában 
 Érdeklődéssel várjuk a Lázár Ervin Program folytatását ebben a tanévben. 
 Évfolyamszinten, illetve osztálykeretben színházlátogatások szervezése. 
 A városi könyvtár, művelődési ház és Tájház rendezvényein ebben az idén is részt veszünk. 

 
Ütemterv: 
Augusztus:  

 helyi tantervek és tanmenetek módosítása, 
 a munkaterv megbeszélése 
 pótvizsgák lebonyolítása 
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 egyéni fejlesztési tervek elkészítése a részlegesen felmentett tanulók számára 
Szeptember:  

 szept. 16.: 10 éves a katolikus iskola: kiállítás  
 a helyesírási és szövegértési felmérések 
 központi „bemeneti mérések” lebonyolítása  
 szept. 30: a népmese napja alkalmából vetélkedő az 5-6.évfolyam számára 

Október: 
 faliújság készítése október 6-ára és 23-ára 
 az egyházmegyei szavalóverseny előkészítése, a katolikus iskolák meghívása  
 a versmondók felkészítése  
 október 27-én az egyházmegyei szavalóverseny lebonyolítása 
 az Anya-nyelv-csavar versenyre a két négyfős csapat kijelölése, felkészítése ( 6., 7. 

évfolyamból) 
November: 

 Szent Imre-nap: projektmunka meghirdetése: a szent rajzos életútja 
 Anya-nyelv-csavar – játékos nyelvi csapatverseny Cegléden 
 a Váci-napi műsor megtervezése 

December: 
 iskolai szépkiejtési versenyre készülés 
 a városi adventi ünnepségsorozaton való részvétel 
 Váci-nap 

Január: 
 központi felvételi a 8. évfolyamosoknak 
 január 19. flashmob készítése Petőfi-versekből a színjátszósok segítségével. 
 Indul a Petőfi 200 jubileumi év a magyar kultúra napjához közel 
 iskolai Kazinczy-verseny megszervezése: január 23. 
 területi szépkiejtési verseny 2023. január 27. 

 
Február: 

 központi felvételi tapasztalatainak megbeszélése 
 febr. 21. sajátos iskolai „Simonyi” helyesírási verseny 
 a március 15-i műsor előkészítése 

Március: 
 vers- és prózamondó versenyre való felkészülés 
 helyi forduló: márc. 30. 
 a március 15-i iskolai műsor 
 felkészülés a kiskunlacházi történelemversenyre 
 iskolai „házi verseny”: márc. 6. (minden évfolyam számára) 

Április: 
 területi vers- és prózamondó verseny 
 felkészülés az Aranytoll helyesírási versenyre (Gödöllő)  

Május: 
 kompetenciamérés 
 az ún. „kimeneti mérések” lebonyolítása 
 Aranytoll: komplex helyesírási verseny megyei fordulója 
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 7. c osztály utazása a Határtalanul program keretében 
 Rendhagyó irodalom-és történelemórák 

Június: 
 tapasztalatcsere, az éves munka értékelése 
 Az ütemtervben nem jelzett versenyek időpontjait még nem tudjuk. 
 A HEBE tanulmányi versenyek kiírásait még nem ismerjük. 
 A központi felvételire már szeptemberben, a kompetenciamérésre már februárban 

megkezdődik a felkészítő munka.  
 
Nagykáta, 2022. augusztus 28.    Készítette: Babinszkiné Karczub Mária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Természettudományos és testnevelés munkaközösség  
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2022-2023 tanév 

A munkaközösségünk tagjai: 
 
Magyar Csilla   technika  
Szántainé Zemen Katalin földrajz 
Ötvösné Lengyel Andrea biológia - természettudomány - testnevelés 
Györéné Iványi Andrea testnevelés 
Czakó István   igazgató, testnevelés 
Mester Árpád   biológia - technika 
Tóth Gábor   biológia - testnevelés 
Aszódi Csaba   testnevelés, mkv. 
 

I. Tanítást segítő eszközeink: 

− biológia-földrajz szertár 
− technika szertár 
− iskolakert 
− testnevelés szertár 
− tornaterem, konditerem 
− testnevelési sportudvar: kézilabda, kosárlabda, röplabda pálya, 60m futópálya, távolugró 

gödör, lefedhető magasugró domb 
− mozgó paraván (beszerzésére igényünk van, mivel a kiállított pályamunkákat fel lehetne tűzni 

erre) 
− szabadtéri öko- tanterem 

 

A tanítás szaktantermi rendszerben történik: 

− biológia szaktanterem 
− földrajz szaktanterem 
− technika műhely fiú – leány kialakításban 

 

Minden szaktanteremben található számítógép, projektor. Rendelkezésre áll 30 db tablet, közös 
használatban a felső tagozaton. 

 

II. A tanév kiemelt céljai és feladatai: 

 A Digitális tanrend időszakában megismert és alkalmazott digitális tananyagok, 
segédletek, oktatási módszerek beépítése a pedagógiai gyakorlatunkba szükség estén  

 A környezeti nevelés színtereinek szélesítése: Öko-tanterem beépítése az oktatásba 
 Természetjáró foglalkozások, túrák 
 Téli madáretetés 
 Víz világnapja (márc. 22.) projektfeladat 
 témahét, könyvtárlátogatás 
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 Állatok Világnapja (okt. 4.) 
 projektfeladat kihirdetése: szept. 16., beadási határidő: szept. 30. 
 Tanulmányi kirándulások a Tájvédelmi Körzet tanösvényein és látogató helyein 
 madárgyűrűzés 
 békamentés 
 Egészséges életmódra nevelés: 
 tantervi kereteken belül jelenik meg 
 Mozgás szeretetére nevelés 
 jubileumi futóverseny 10 km-es távon szept. 30-án az ESSD alkalmából 
 jubileumi sporttalálkozó meghívott iskolák részvételével (röplabda és labdarúgás) 
 szabadidős sportok széleskörű megismertetése a tanulókkal  
 iskolai sportversenyek és osztálybajnokságok lebonyolítása 
 tanév végi sportnap a DÖK- napon 
 Tehetséggondozás, versenyeztetés 
 röplabda szakkör bevezetése 1-8. évfolyamon 
 sporttehettségeket gondozó program a kiemelkedő diákok részére 
 A tanulók motiváltságának jelentős növelése 
 új játékok, játékos feladatok, interaktív oktatási eszközök alkalmazása 
 a Netfit felmérés elemzéséből adódó feladatok kiemelten kezelése 
 az átadott szabadtéri öko-tanterem használata a mindennapokban 

III. Tanulmányi és sportversenyek: 

 Kaán Károly természetismereti verseny ONLINE 
 Diákolimpia 
 Atlétika többpróba  
 Mezei futás 
 Futsal és labdarúgás 
 RöplabdaRöplabda országos mini bajnokság 
 Vollé! röpsuli programban való részvétel az alsó tagozatos gyerekek számára 
 Egyházmegyei labdarúgó torna - Dabas     

IV. Belső továbbképzés, bemutató órák a kollégák számára 

 Egyeztetett alkalmakkor, órarészletek megtartásával a testnevelés tantárgy esetében. 
 A Mozgástanítás felsőfokon web portál tudásanyagának átadása egymás között 

folyamatos. 
V. Belső ellenőrzés: 

 Óralátogatások minden munkaközösségi tagot érintve 
VI. Pedagógus Minősítés – célfokozat: pedagógus II. 

 Magyar Csilla fizika tantárgyból (mentora Czakóné Kardos Ildikó) 
VI. Továbbképzési programban való részvétel 

 folyamatos röplabda szakmai továbbképzés 
 a KAPI által szervezett továbbképzések 
 MDSZ által szervezett továbbképzések 
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VII. Feladatok ütemezése, felelősök megjelölése 

Augusztus:   
 A mindennapos testnevelési órák beosztása    Aszódi Cs. mkv 
 Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése, esetleges módosítása. szaktanárok 
 Tantermek dekorálása, előkészítése    szaktanárok 

 
Szeptember: 

  faliújságok rendezése      szaktanárok 
  Testnevelés versenynaptár elkészítése    Aszódi Cs. mkv. 

 
Október: 

 a Netfit eredmények elemzéséből adódó feladatok kitűzése testnevelők 
 tanulmányi versenyekre való jelentkezés    szaktanárok 
 Állatok Világnapja plakátprojekt lebonyolítása   Ötvösné L. A. 

 
November: 

 téli madáretetés       Mester Árpád 
 az Adventi vásár előkészítése     Magyar Csilla 
 munkaközösségi értekezlet      Aszódi Cs. mkv 

 
December: 

 Adventi vásár lebonyolítása      Magyar Cs. 
 Osztályok közötti sportversenyek elindítása    testnevelők 

 
Január:   

 Féléves értékelés – munkaközösségi értekezlet   Aszódi Cs. mkv 
 félévi beszámoló elkészítése     Aszódi Cs. mkv 
 körzeti futsal verseny megrendezése    Aszódi Cs. mkv. 
 

Február: 
 tankönyvek listájának összeállítása     szaktanárok 
 osztálybajnokságok megrendezése     testnevelők 

 
Március:  

 mezei futóverseny       Tóth G. 
 tanulmányi versenyek folyamatos lebonyolítása   szaktanárok 
 

Április:  
 NETFIT felmérés lebonyolítása     testnevelők 
 Atlétika háziverseny megrendezése     testnevelők 
 ápr.17-21.: Föld napja projektnap a Fenntarthatósági projekthét keretében-szaktanárok 

 
ájus:   

  Körzeti atlétika verseny      testnevelők 
 szabadtéri labdarúgás versenyek      Aszódi Csaba   
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 NETFIT felmérés adminisztrációja     testnevelők 
 DÖK sportnap lebonyolítása     testnevelők 

 
Június:  

 NETFIT felmérés zárás      testnevelők 
 év végi zárások       szaktanárok 
 tanév értékelése       Aszódi Cs. mkv 
  
 

2022. augusztus 26.   Készítette: Aszódi Csaba 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Idegennyelvi munkaközösség 
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2022-2023 tanév 

 
A tudomány meghódításához a nyelvek ismeretén át vezet az út. 

 
(Roger Bacon) 

 
  
 
A munkaközösség tagjai: 
Györéné Iványi Andrea   testnevelés, német 
Gyüréné Hacsi Judit    német nyelv 
Király Ildikó     magyar, angol, könyvtár 
Kovácsné Jakab Anikó   német 
Mészárosné Varga Katalin   angol 
Dr. Molnárné Fényes Judit   magyar, német    
Szalóki Krisztina     magyar, angol 
Nagy Zsuzsanna    magyar, angol, munkaközösség-vezető 
 
 
Csoportjaink: 
Nyelvi csoportjaink száma:      
 alsó tagozaton, 2. 3. és 4. évfolyamon   8, 8, 6  
 felső tagozaton         6,6,6,6    
 SNI tagozaton           1       

Összesen:        47 csoport.  
 

Sem osztott, sem összevont csoportunk nincs ebben a tanévben sem. A másodikos csoportok 
elosztása nagyjából egyforma csoportokat eredményezett.  
A 2. és a 3. évfolyamon heti 1-1 órában, a 4. évfolyamtól kezdve heti 3 órában tanítunk idegen 
nyelvet.  
Az 2. 3. 5.6.7. évfolyamokon az új NAT szerint tanítunk, 4. és 8. évfolyamon még a RÉGI NAT 
követelményei mérvadóak. 
Ezen kívül az alsó tagozatos munkatervben leírtak szerint szakköri keretben egyes évfolyamokon a 
2. idegen nyelv tanulására is lehetőség lesz igény esetén.  
Félévkor és év végén is lehetőség van mindkét nyelvből osztályozóvizsgákon való részvételre.  Mivel 
a szakköri órák száma kevesebb, mint a tanóráké, ezért nem biztos, hogy vizsgát tudnak tenni 
ezek a diákok. Fontos feladatunk, hogy tudatosítsuk a szülőkben, nem mindenáron kell vizsgázni. 
Azok a diákok, akiknek nem lesz érdemjegyük a második nyelvből, nem fognak hátrányba kerülni a 
nyelvtagozatok választásakor. Természetesen a kéttannyelvű iskolák elvárják az alapos 
előképzettséget, de az ötéves nyelvi tagozatok nem. A szakköri munka is megfelelő curriculum 
szerint zajlik.  A felső tagozaton is lesz szakkör. 1 órát fogok tartani ötödikes és olyan diákok 
részére, akik minimális előképzettséggel rendelkeznek.  
 
Iskolánkban használt tankönyveink  
A 2. évfolyamon a szaktanárok által különféle forrásokból összeválogatott, mappába gyűjtött 
anyagokból tanulnak a diákok mindkét nyelvből.  
 
A további évfolyamokon tankönyveket és munkafüzeteket használunk:  
Német nyelv: 3. Hallo Anna (az idén először a diákok is kapnak tankönyvet, munkafüzetet) 
4. évfolyamon: Deutschprofis 1.   
5. évfolyamon Deutschprofis 1.  
6. évfolyamon: Deutschprofis 2.  
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7. évfolyamon: Wir 4. 
 8. évfolyamon: Wir 5. 
 
Angol nyelv: 3. évfolyamon: 
 Explore Together (új tankönyv és mf. ) 
4. évfolyamon: Project Explore Starter (új tk.mf.)  
5. évf: Project Explore 1. Figyelni kell az átfedésekre. Új tankönyv.  
6. évf: Project 3. 
7. évf: Project 4.  
8. évf: Project 5. 
Mindkét kiadónk: a Klett és az Oxford is a lehető legtöbb támogatást nyújtja akár tanári 
kézikönyvek, digitális hozzáférések, továbbképzések tekintetében. Angolból már mindenki megkapta 
a kért segédanyagokat. Ezt a kiadó ingyen biztosította a tanári támogatások keretében. Németből a 
Klett Kiadó honlapjáról minden letölthető. Minden feltétel rendelkezésre áll a sikeres tanítási 
folyamat megvalósításához.   
 
Tankönyveinkhez bőséggel rendelkezésünkre állnak segédanyagok, interaktív CD-k, online felületek 
is.  
Az SNI tagozaton is használunk tankönyvet és munkafüzetet használunk: Let’s do it címmel.  
 

Tanítást segítő eszközeink: 
Nyelvi labor.  Talán idejétmúltnak minősül, de a gyerekeknek változatosságot jelent a technikai 
berendezés önálló használata és a kooperáció szélet körének lehetőségét biztosítja, valamint a 
felzárkóztatásra is kiemelt lehetőséget ad. Használjuk, ha a tananyag feldolgozása ezt kívánja.  
 
Számítógép és projektor és fehér tábla minden nyelvi termünkben. 
Interaktív táblák. 
Saját készítésű didaktikai segédeszközök. 
Szótárak, könnyített olvasmányok (vannak készletek az osztálytermekben), tanári kézikönyvek 
Interaktív CD-k. 
Kártyák, magunk készítette szemléltetőeszközök. 
Társasjátékok az iskola szellemiségének megfelelően.  
 
 
 
A NAT által az egyes évfolyamokra meghatározott KER szintek a következők: 
 
2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 
a KER szintben 
nem megadható 

a KER 
szintben 
nem 
megadható 

a KER szintben 
nem megadható 

 A 1 A 2 

megfelelt minősítés megfelelt 
minősítés 

érdemjeggyel 
minősítés, 
elégtelen helyett 
„felzárkóztatásra 
szorul” 

  

 
 
Jelenleg a  4. és 8. évfolyamon    a régi NAT-ot alapul vevő helyi tantervek 
érvényesek,  

2.3.5. és 6. és 7. évfolyamon   az új NAT követelményei.  
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Ebben a tanévben bemeneti mérések is lesznek 6., 8. évfolyam angol vagy német első idegen 
nyelvből:  6. évfolyam A1 szint 8. évfolyam A2 szint 2022. szeptember 26 - november 30..  
 

Kimeneti mérések lesznek: 6-7-8. évfolyamon angol és német nyelvekből:  
 A 6. évfolyamon A1 szinten,  
 a  8. évfolyamon A2 szinten,  2023. március 6 - 2023. június 9.  

 
Alapvető céljaink:  
 

1. Összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi 
kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.  
 

2. Az idegen nyelv oktatásának kezdetén, az alsó tagozaton kedv ébresztése a nyelvek tanulása 
iránt az adott korosztály megfelelő motivációjával, a receptív készségek fejlesztésével. Ezen 
a tagozaton fontos cél, hogy diákjaink elsajátítsák a megfelelő nyelvtanulási stratégiák 
alapjait. 
 

3. Ezzel egy időben az általános kompetenciák fejlesztése, vagyis a világról szerzett ismeretek 
bővítése, a gyakorlati készségek fejlesztése, a jártasságok körének kiterjesztése, valamint a 
motiváció széleskörű alkalmazása legyen vezérfonalunk.   

 
4. Korszerű idegennyelv-oktatás megvalósítása, mely a nyelvhasználó valós szükségleteire 

épül, ezért tevékenységközpontú: olyan helyzetekre legyenek felkészítve tanulóink, amelyek 
már most vagy a későbbiek során fontos szerepet játszanak életükben. Az idegen nyelv 
oktatása során mind a négy készséget egyformán fejlesszük figyelembe véve a diákok 
életkori sajátosságait.  

 
5. Célunk, hogy a nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók álljanak és az 

idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldjanak meg. Az esélyegyenlőség 
fontos szempont legyen tanításunkban.  

 
6. Dokumentumaink létrehozásakor az általános nevelési célok épüljenek be az oktatás-nevelés 

folyamatába.  
 

7. Az iskola katolikus szellemisége tükröződjön a nyelvi órákon is. Ebben a tanévben a 
katolikus iskola 10. évfordulóját ünnepeljük. Az ünnepi szentmise hetében minden idegen 
nyelvi óra egy részében kiemeljük a katolikus vallás szerepét iskolai életünkben: 
társasjátékokat, rejtvényeket készítünk és oldunk meg, hogy a gyerekek figyelmét az iskola 
szellemiségére irányítsuk. Tulajdonképpen az évforduló jegyében egy hetet töltünk el az 
idegen nyelvi órákon koncentrálva a vallási tartalomra, hogy iskolánk diákjai a katolikus 
egyház tanításait, az iskola ilyen jellegű múltját és jelenét megismerjék. Mindezen cél 
jegyében törekszünk arra, hogy idegen nyelvi tudásuk is gyarapodjon párhuzamosan az 
évforduló ünneplésével.  
  
 

Feladataink:  
1. Változatos, kreatív felkészüléssel a tanítási-tanulási folyamatot a KER szintek 

folyamatos szemmel tartásával szervezzük meg. 
2. Az alsó tagozaton játékos feladatok segítségével bevezetjük diákjainkat az 1. idegen 

nyelv elsajátításába, hasznos tanácsokat adunk a tanulásmódszertanhoz.  
3. Koncentrálunk arra, hogy a nyelvoktatás során a diákok általános kompetenciája 

fejlődjön. Motivációként használjuk a rendelkezésre álló taneszközöket, valamint az 
egyre gyarapodó autentikus anyagokat is. 
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4. A korszerű idegen nyelv oktatásához használjuk az iskolában rendelkezésre álló 
eszközeinket, lehetőség szerint fejlesztjük azokat, valamint motiváljuk tanulóinkat az 
otthoni sokoldalú tanulásra   

5. Csoportra, akár személyre szabott feladatokat is adunk a képességek felmérésével, az 
egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Kommunikációközpontú feladatokkal látjuk el 
diákjainkat.  

6. Az általános nevelési célokat az idegen nyelvi órákon is széles körben megvalósítjuk. 
7. Imákat, katolikus  témájú szövegeket  is beiktatunk óráink során a célnyelven, valamint 

rejtvényeket, társasjátékokat, játékos feladványokat készítünk diákjaink számára az 
évforduló ünneplésének hetében és egész évben is figyelünk a katolikus szemlélet 
fenntartására az idegen nyelvi órákon. 

 
Kiemelt céljaink a 2022-23-as tanévre:  
 

 A 10. évforduló méltó ünneplése.  
 Környezettudatosságra és energiatakarékosságra nevelés. 
 Kovácsné Jakab Anikó minősítése: okt. 14.  
 A bemeneti és kimeneti mérések kiemelt gondozása.  
 Az alsó tagozaton kiemelten segítsük újonnan belépő kolléganőnket (Hacsi Judit) a tanítási 

folyamat során.  
 
 

 A digitális oktatás során átvett tananyag újra áttekintésre, megtanításra kerüljön, hogy nagy 
hézagok ne legyen a diákok tudásában a kétszeri alkalommal tartó távoktatás után.  

 Azok a diákok, akik lemaradtak a távoktatás időszakában, vagy bármely más okból, 
segítségünkkel zárkózzanak fel.   

 Módszertani tárunk a vírushelyzet alatt is legyen megfelelő és lehető legbiztonságosabb, 
valamint folyamatosan fejlődő.   

 A tehetséggondozás érje el megfelelő célját a körülmények szabta csatornákon keresztül.  
 A tanulók tudjanak kapcsolatot építeni biztonságos online felületeken, pl. Twinning 

keretében.   
 A 10 éves évfordulót ünnepeljük megfelelően. A diákok számára készítsünk anyagokat.  
 Mentorként álljunk egymás mellett a tanítási-nevelési folyamatok során.  
 

 
A célokhoz kapcsolódó kiemelt feladatok: 
 
 A hagyományos tanórákon felderítjük a hiányosságokat és ismételjük a tavalyi anyagot az új 

tudás elsajátításával párhuzamosan. Figyelünk a lemaradókra s az önálló tanulásban 
elöljárókra.  

 Inkább a frontális oktatást preferáljuk, illetve online felületeket használjunk a 
projectfeladatok elkészítéséhez. A járványhelyzetnek megfelelően alkalmazzuk a pár-és 
csoportmunkát.  

 Az esetlegesen hiányzó diákok számára találjunk megfelelő csatornát, melyen hozzájuthatnak 
az ismeretanyaghoz, gyakorlási lehetőséghez.  
 

 Tehetséges diákjainkat igény szerint segítsük abban, hogy sikeresen vegyenek részt online 
feladatokban, megmérettetésben és esetlegesen hagyományos versenyeken is. 

 
 
Az egész iskolára vonatkozó céljaink: 
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 A még mindig fennálló vírushelyzet miatt a lehető legbiztonságosabb környezet 
megteremtése, támogatása. A lemaradással fenyegetett diákok felzárkóztatása.  

 Google Classroom szükség szerinti újraszervezése, annak használata.  
 A változásokra való gyors és szakszerű reagálás.  
 Lehetőség szerint témadélutánokkal/projektfeladatokkal a diákok országismereti tudásának 

bővítése, a hagyományok fenntartása.  
 A digitális oktatás szabályrendszerének ellenőrzés alatt tartása, használata a jelenléti oktatás 

idején is. 
 Az új NAT dokumentumainak megalkotása a 7… és a további évfolyamokra folyamatosan 

beleértve a minimumkövetelményeket is. 
 A digitális kompetenciamérések sikeres előkészítése, lebonyolítása, a diákok felkészítése.  

 
 
 
 

A céloknak megfelelő feladatok: 
 

 Napi munkánk során az enyhébb vírushelyzetre létrehozott protokoll betartása és betartatása a 
nyelvi termekben is. 

 Ha szükséges, a tanórai információk mindenki számára elérhető platformokon való 
továbbítása.  

 Témadélutánon, órai keretben vagy online projektfeladattal Szent Mártonhoz és Szent 
Patrikhoz kapcsolódó hagyományok felidézése, az ismeretek bővítése.  

 A szabályrendszer kialakításához ötletek adása az előző év tapasztalatai alapján. Szükség 
esetén átalakítás.  

 A Kréta rendszer alkalmazása széles körben, előnyeinek lehetőség szerinti optimális 
kihasználása.  

 Mindkét nyelvből elkészítjük a helyi tanterveket és a tanmeneteket, 
minimumkövetelményeket.   

 A diákok felkészítése a digitális kompetenciamérésekre.  
 

Az iskolai munkatervbe javasolt események:  
 

 A 10. évforduló egyhetes témafeladatokkal való ünneplése.  
 Szent Márton és Szent Patrik ünnepe.  

 
 

Ütemterv: 
 
Augusztus:    

 Az év végi munkaközösségi jelentés áttekintése a nagy iskolai beszámoló tükrében, fő 
irányvonalak és feladatok kijelölése, a megelőző tanévi, még papíralapú országos mérések 
eredményeinek értékelése és országos értékelés alapján.  A munkaterv összeállítása. 

 Az új NAT szerinti helyi tantervek és tanmenetek elkészítése 3. és 7. évfolyam. Az új 
tankönyvek bevezetésének előkészítése (telepítések, beosztások, kódok kérése). Kapcsolat 
frissítése az Oxford és Klett Kiadókkal.  

 Az osztálytermek beosztása minden tagozaton, a termek felszereltségének ellenőrzése, 
programok telepítése.  

 Központi tesztek letöltése, a digitális oktatás dokumentumainak, ötleteinek rendszerezése.  
 Az esetlegesen belépő digitális oktatás szabályrendszerének kiegészítése. A bemeneti 

tesztekre való felkészülés.  
 A pótvizsgák lebonyolítása.  
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 Oxford Conference aug. 25-én, csütörtökön: Learner Agency, a konferencia tapasztalatainak 
átadása a munkaközösség tagjainak.  

 Az osztálytermek dekorációja.  
 
 
 
Szeptember  

 A tanév folyamán szükséges eszközhasználat felmérése.  A tantermek rendbehozatala, 
dekorációk tervezése, elhelyezése. 

 A tanmenetek, interaktív eszközök, tankönyvek számítógépre vitele, a helyi tantervek 
korrekciója a bevezetésre kerülő tankönyvek megismerése.  

 Szakkörök szervezése.  
 Bemeneti kompetenciamérés tanulócsoportonként: Most a központi mérésre is készülnünk 

kell.   
 A folyosói faliújságok gondozása a tanévkezdésre. 
 Az SNI-s és BTM-es tanulók szakvéleményének felderítése. 
 Visszajelzés kérése a továbbtanuló diákok kezdő vagy haladó csoportba való kerüléséről. 

Fontos a visszacsatolás.  
 Továbbképzés a Klett Kiadónál Hallo Anna és Die Deutschprofis tankönyvekből tanítóknak: 

Hacsi Judit. 
 

Október 
 Őszi KPSZTI továbbképzés – akár online is lehetséges.  
 Bekapcsolódás levelezős versenybe igény esetén (Hebe és egyéb kiadók).  A versenybe való 

részvételi szándékot a gazdasági vezetőnek közösen jelezzük. Az idén is a karácsonyi 
projektbe kapcsolódunk majd be lehetőség szerint csoportos vetélkedőbe. A nevezés után a 
számlákat a munkaközösség-vezető gyűjti össze az asztalán.   

 Versenyekre való jelentkezés, szándéknyilvánítás a helyzetnek megfelelően. A jelentkezéskor 
tartsuk szem előtt a diákok és a magunk teljesítőképességét.  

 A tanévkezdés tapasztalatai, bemeneti mérések eredményei, a digitális mérés értékelése, ha 
megkapjuk.  

 Ötletgyűjtés a Szent Márton napi témadélutánra. Mérlegeljük a megvalósítás lehetőségeit: 
legyen témadélután vagy az egész nyelvi csoportra kiterjedő.  

 Kovácsné Jakab Anikó minősítése. A munkaközösség-vezető óralátogatás az egyik bemutató 
órán.  

November: 
 Szent Márton-napi felvonuláshoz csatlakozás.  
 Szövegértési verseny, 1. forduló, Cegléd. 
 Óralátogatás.  
  

December 
 A karácsonyi szokások a célnyelvek országaiban. 
 Az adventi rendezvényeken való részvétel. 
 Szent Miklósról való megemlékezés. 
 Óralátogatás. 

 
Január 

 Osztályozóvizsgák a 2. idegen nyelvből. 
 Félévi értékelés.  
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 Esetleges írásbeli/szóbeli felvételikre való felkészítés. 
 A szövegértési verseny 2. fordulója Cegléden (általában ekkor). 

 
Február 

 A jövő évi tankönyvek kiválasztása tekintettel az új akkreditációkra. Az újonnan bevezetett 
tankönyvek értékelése.  

 A szintfelmérő tesztekre való felkészítés a 8. osztályokban. 
 Az angol és német nyelvi csoportok beosztása az 1. évfolyamon. 
 Óralátogatás.  

 
Március 

 Tavaszi továbbképzés a KPSZTI-ben. 
 Szent Patrik napján (március 17.) megemlékezés.  
 Gólyanap az alsó tagozaton, nyelvi bemutatók.  
 Óralátogatás.  

 
Április: 

 Cegléd: „szép-kiejtési” verseny a Szent Kereszt Általános Iskolában (tervezett). 
 Intenzív felkészítés a kompetenciamérésre: kimenti: 6.7. és 8. évfolyamokon.  

 
Május:  

 Digitális kompetenciamérés.  
 Év végi előkészületek, zárások. 
 A nyolcadikosok felvételijének értékelése, szintfelmérő tesztekre való felkészülés 
 Digitális kompetenciamérés.  
 Év végi előkészületek, zárások. 
 A nyolcadikosok felvételijének értékelése, szintfelmérő tesztekre való felkészülés. 

 
Június 

 Év végi belső vizsgák a 2. idegen nyelvből. 
 A faliújságok kiemelt kezelése: a ballagásra való felkészülés. 
 Az éves munka értékelése. 
 A pótvizsgák előkészítése.  
 Az éves jelentés és statisztika elkészítése.  
 Év végi belső vizsgák a 2. idegen nyelvből. 
 A faliújságok kiemelt kezelése: a ballagásra való felkészülés. 
 Az éves munka értékelése.  

 
 
Nagykáta, 2022. 08. 28.      Készítette: Nagy Zsuzsanna 
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Matematika, fizika, kémia, informatika, rajz munkaközösség 

 
2022-2023 tanév 

A munkaközösség tagjai: 
 
Juhászné Gyenes Melinda  matematika, rajz 
Géczi Sándorné   matematika, technika 
Tóth Erzsébet    matematika, napközi 
Magyar Csilla kémia, fizika, technika 
Csík Krisztián    informatika 
Czakóné Kardos Ildikó  matematika, fizika (munkaközösség-vezető)                                                                                           
 
 
Osztályaink: 
Matematikát tanuló osztályok száma: 12 
Fizikát tanuló osztályok száma: 6 
Kémiát tanuló osztályok száma: 6 
Informatikát tanuló csoportok száma: 24 
Rajzot tanuló osztályok száma: 12 
 
Iskolánkban használt tankönyveink  
Matematika: Sokszínű matematika 5-8. (Mozaik Kiadó) 
Fizika: Fizika 7-8 (OH) 
            Fizika 8 Újgenerációs tankönyv (OH) 
Kémia: Kémia 7-8 (OFI) 
Informatika: Informatika 6-8 (Mozaik Kiadó) 
Rajz: A képzelet világa 5-8 (OH) 
 
Tanítást segítő eszközeink: 
Számítógép vagy laptop, projektor, hangfal, videó magnó, írásvetítő 
Szemléltetőeszközök, Videó kazetták, CD lemezek, Mozabook, 
Tanári és tanulói kísérleti eszközök 
 
Célok és feladatok: 

 Elsődleges célunk, tanulóink megbízható tudást szerezzenek meg, mellyel a továbbhaladásuk 
biztosítva van. 

 A természettudományos tárgyak megszerettetése, érdeklődés felkeltése, környezettudatos 
gondolkodás kialakítása. 

 Tanmenetek átdolgozása, kipróbálása. 
 A tanult ismeretek hétköznapi életben való alkalmazásának és a tapasztalás örömének 

erősítése. 
  Az önálló ismeretszerzésre, digitális oktatásra való felkészülés, tanulói felkészítés. 
 Az informatika órán tanultak beépítése a mindennapi feladatokba (projekt munka, 

szövegszerkesztés stb.). 
 Tantárgyak közötti komplexitás fontosságának felismertetése. 
 Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 
 Együttműködés a fejlesztést végző kollégákkal. 
 A készségtantárgyak fontosságának hangsúlyozása. 
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Kiemelt célok a 2022/23-es tanévre: 
 

 Előkészület egy biztonságos tantermi illetve egy újabb online oktatásra. 
 Az új 7.-es fizika, kémia tankönyv bevezetése, a hozzá elkészített helyi tanterv és tanmenet 

kipróbálása. 
 Az új mérésekre való felkészülés (új gépterem kialakítása), tanulók felkészítése. 
 Felzárkóztató órák szükség szerinti megszervezése 6. évfolyamon. 
 A csoportbontás lehetőségének kiaknázása, tehetséggondozás, bukások visszaszorítása 7-8. 

évfolyamon. 
 A matematikai kompetencia fejlesztése, eredmények megtartása. 
  A digitális tananyag illetve interaktív módszerek használata. 
 Felvételire, kompetenciamérésre felkészítés. 
 Az országos szaktárgyi versenyek minimalizálása, online versenyek népszerűsítése. 
 Részvétel a pedagógusok értékelési és önértékelési rendszerének folyamatában. 
 Szükséges módszertani továbbképzésen való részvétel. 
 A DÖK munkájának segítése. 
 Az öko-tanterem működtetésében vállalt aktív részvétel 
 Rajz pályázatokon való részvétel. 

 
 
Ütemterv: 
 
Augusztus:  

 pótvizsgáztatás, osztályozó vizsgáztatás 
 a munkaterv összeállítása, a tanév feladatainak meghatározása 
 a tantervek és tanmenetek előkészítése, korrekciója, rendezése 
 munkaközösségi megbeszélés  
 a 7-8. évfolyamon a csoport váltás áttekintése, lebonyolítása 
 termek és szertárak rendezése 
 új gépterem kialakításának előkészítése 
 A jubileumi rendezvényre előkészület (ajándék kártya, dekoráció) 
 Az öko-tanterem építőinek kézműves foglalkozás szervezése 

 
Szeptember: 

 a tanév folyamán szükséges eszközigény felmérése  
 a tantermek rendbehozatala, dekorációk tervezése, elkészítése 
 felvételit előkészítő könyvek rendelése 
 az új kollégák segítése, mozabook elérhetőség megteremtése számukra 
 Az iskolánk 10. évfordulójának lebonyolítása 
 a Határtalanul programon való részvétel miatt, helyettesítési anyagok elkészítése 

 
Október:  

 a digitális bemeneti mérés megszervezése, segítése 
 

 első matematika próbafelvételi irattatása 8. évfolyamon, szülők tájékoztatása az eredményről  
 továbbképzések lehetőségeinek áttekintése, jelentkezés 
 levelezős versenyek támogatása 
 dekoráció készítés október 23-ra 
 helyi rajzpályázat készítése 5-6. évfolyamon 
 pályaorientációs nap 
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November: 

 második próbafelvételi irattatása, szülők tájékoztatása az eredményről  
 munkaközösségi megbeszélés 
 óralátogatások előkészítése  
 a digitális bemeneti mérés megszervezése, segítése 
 matematika követelmény összehangolása alsó és felső tagozat átmenetének könnyítésére 
 önértékelés Czakóné Kardos Ildikó 
 Magyar Csilla portfóliójának leadása 

 
December: 

 harmadik próbafelvételi irattatása, szülők tájékoztatása az eredményről 
 az adventi rendezvényekre ajándéktárgyak, üdvözlőkártyák készítése 
 részvétel az adventi rendezvényeken  
 önértékelési rendszer folytatása 

 
Január  

 magántanulók vizsgáztatása, felelős: Czakóné Kardos Ildikó, Magyar Csilla 
 félévi értékelés 
 helyi rajzpályázat készítése 7-8. évfolyamon 
 Alapműveleti verseny házi fordulójának megrendezése felelős: Juhászné Gyenes Melinda, 

Czakóné Kardos Ildikó 
 

Február 
      
 farsangon való részvétel (az egész munkaközösség) 
  munkaközösségi megbeszélés: a felvételi eredmények áttekintése, értékelése 
 a 8.-os tanulók szóbeli felvételire való felkészülésének segítése 

 
Március 

 alapműveleti versenyre továbbjutók felkészítése 
 munkaközösségi továbbképzés  
 a digitális kimeneti mérés megszervezése, segítése 
 Művészeti tábor szervezése (Juhászné Gyenes Melinda) 

 
Április: 

 Víz világnapja témanap  
felelős: Magyar Csilla 

  a digitális kimeneti mérés megszervezése, segítése 
 Alapműveleti matematika verseny megyei forduló  

felelős: Czakóné Kardos Ildikó, Géczi Sándorné 
 
Május:  

 kompetenciamérések előkészítése, lebonyolítása  
felelős: Czakóné Kardos Ildikó 

  a digitális kimeneti mérés megszervezése, segítése 
 az 6. évfolyamon szintfelmérő íratása csoportbontáshoz  
 szabadtéri Medve Matek Csapatverseny  
 a minimum követelmények felülvizsgálata 
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Június 
 év végi osztályozóvizsgák felelős: Csík Krisztián, Magyar Csilla, Juhászné Gyenes Melinda 
 a Határtalanul Nemzeti Összetartozás témanapjának megszervezése 
 az éves munka értékelése 
 a pótvizsgák előkészítése 
 a faliújságok kiemelt kezelése: a ballagásra való felkészülés 

 
Július 

 Művészeti tábor Mátrafüreden 
 
 
 
 
 
 
Nagykáta, 2022. 08. 28.     Készítette: Czakóné Kardos Ildikó  
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SNI Tagozat  
2022-2023 tanév 

Kiemelt célkitűzések:  

 Az előző tanévekben megfogalmazott célok, feladatok fokozatos megvalósítására törekszünk, 
az elmaradtakat megpróbáljuk pótolni és igyekszünk új célokat megvalósítani. 

 Az igazolatlan mulasztások számának csökkentése, a lemorzsolódás arányának javítása. (több 
éven át ívelő feladat) 

 Tanulóink személyiségének komplex fejlesztése.   
 Differenciálással történő fejlesztés. 
 A tantárgyi átlagok javítása, új módszerek bevezetése.  
 Egymás szeretetére, tiszteletére, katolikus hitéletre, nevelés. 
 Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és iskolai tradíciókat őrző fiatalok 

nevelése. 
 Önfegyelem fejlesztése, kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. 
 Egészséges életmódra nevelés.  

 

Főbb feladatok:  

 A különleges bánásmódot igénylő tanulókra kiemelt figyelem fordítása.   
 A tanulóknak élményprogramok szervezése. (mozi látogatás, kirándulás, üzemlátogatás, 

színház) 
 A veszélyeztetett családok fokozott segítése. 
 A szülők meggyőzése arról, hogy gyermekeiknek fontos a tanulás. 
 A tanulók munkájának rendszeres ellenőrzése. 
 A járványügyi protokoll megvalósítása. (ha szükséges lesz) 
 A kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése. 
 A felsorolt célok megvalósítása. 
 A lemorzsolódást megelőző intézkedések folytatása 

 

Ünnepélyek, műsorok, megemlékezések:          

 Október 6.   - osztály keretben 
 Október 23.   - Juhász Erzsébet 
 Mikulás  - Béresné- Banáné 
 Karácsony   - Béresné - Juhász E. 
 Farsang  - Banáné- Vassné                         
 Március 15.    - Balogh Rozália 

                                  

 Táborok, tanulmányi kirándulások 

 Iskolai kirándulást tervezünk Jászberénybe.  

A szülőkkel való kapcsolattartás 
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 Telefonon, messengeren, vagy személyes találkozások alkalmával történik a kapcsolattartás.  
(szülői értekezlet, családlátogatás)  

 Tájékoztató füzetet vezetünk, mert az elektromos felületet, 
 Kréta rendszert nem követik a szülők. 

Kulturális -, és sportélet, hagyományaink ápolása 

 Ebben a tanévben is szeretnénk eljuttatni színházba vagy moziba tanulóinkat. 
 Részt veszünk a városi művelődési intézmények programjain. (könyvtár, művelődési ház, 

Tájház) Az elmúlt években az alsó tagozatos műsorok megtekintése nagy élményt jelentett 
számunkra, ha lehetőség lesz az idén is erre, továbbra is szívesen néznénk meg ezeket. 

 Iskolánk névadójáról a Váci-napon emlékezünk meg.  
 A DÖK.- napon túrázni megyünk és egy strandolást is tervezünk a gyerekeknek. 

 

 Munkaközösség éves terve: 

Augusztus: 

 Felkészülés az új tanévre. 
 Tapasztalataink birtokában felkészülés a tantermen kívüli oktatásra.  (a hatékonyság 

javítása a fölső tagozatos osztályokban) 
 Az új tananyagokhoz, tankönyvekhez tanmenetek készítése, letöltése az internetről 
 Munkaterv megbeszélése. 
 Tantermek díszítése. 

Szeptember:  

 Az iskolai szabályok, házirend ismertetése, felelevenítése 
 Törzslapok kitöltése 
 Szülői értekezlet 
 Munkaközösségi értekezlet 
 Papírgyűjtés  
 A Magyar Diáksport Napja 

     Október                        

 Október 6: Megemlékezés osztálykeretben 
 23.:  A 6-8.o.megemlékező műsora (okt. 21.) 
 Könyvtárlátogatás 
 Tárlat megtekintése a Tájházban                

November  

 November 5: Szent Imre nap 
 Nyolcadik osztályosok továbbtanulásának előkészítése 
 Mozi látogatás 
 

December 
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 December 6.: Mikulás (dec.6.) 
 Könyvtárlátogatás, karácsonyi készülődés 
 Szentmise, Váci-nap 
 Karácsony 

Január 

 Osztályozó vizsgaOsztályozó értekezlet 
 Mese délelőtt az alsósoknak (Hacsi Anna) 
 Félévi értékelés 
 Szülői értekezlet 

Február:  

 Továbbtanulási lapok kitöltése 
 Farsang 
 Könyvtárismereti foglalkozás 

Március 

 Március 15.:megemlékezés – 5-7. osztály 
 Húsvéti készülődés 
 Digitális témanap 

Április 

 Április 4.: városi program megtekintése, élő történelem óra a Tápió folyónál 
 Papírgyűjtés  
 A Föld napja 

 Május 

 Május: Anyák napja 
 Iskolai kirándulás 
 DÖK-nap 

  Június 

 Június 4.: Összetartozás Napja: a városi megemlékezésen való részvétel 
 Osztályozó vizsga 
 Osztályozó értekezlet, az éves munka értékelése 
 Ballagás 
 Tanévzáró, bizonyítványosztás  

Nagykáta, 2022. 08. 28.      Készítette: Juhász Erzsébet 
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DÖK. munkaterve 

 

2022-2023 tanév 

Iskolánk diákönkormányzata a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre, de emellett nagyon fontos 
a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. A DÖK önállóbbá teszi a 
diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor 
új feladatok, célok kitűzésével tervezzük, melyeknek lelki életünk az iránymutatói.  

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá 
tehetjük programjainkat. A DÖK munkája szorosan kapcsolódik az iskola munkatervéhez, 
hitéletéhez, ezekhez igazodva állítja össze programját.  

  

A DÖK célja:   

• Megszervezze az intézmény szabadidős és kulturális programjait.  
• Programjait a nevelőtestület támogatásával valósítsa meg.  
• Részvétel a témahetek lebonyolításában.  
• A diákok érdekeinek képviselete.  
• A véleménynyilvánítás biztosítása.  

A diákönkormányzat működési területei, feladatai:  

1. A diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai 
eseményekről a hirdetések megszervezésével.  

Fórumai:  

• osztálytitkárok gyűlése  
• az iskola folyosóján elhelyezett hirdetőtáblák, falújságok  
• osztályfőnökök bevonásával osztályfőnöki órák  
• iskolarádió  

2. A társadalmilag hasznos munkák irányítása: - papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal.  
3. Kulturális rendezvények segítése.  

• iskolai ünnepélyek, rendezvények  
• részvétel könyvtári vetélkedőkön  
• városi ünnepségek (október 6., adventi vasárnap, március 15., április 4., május 1.)  

4. Sportrendezvények, kirándulások  

5. Egyéb tevékenységeink  

• Összhangban a munkaközösségek által meghatározott versenyekkel, programokkal.  
• Rendszeres jelenlét iskolánk honlapján.  Pályázati lehetőségek felkutatása.  

A diákönkormányzat havonta egyszer ülésezik, illetve a tervezett programokhoz igazodva 
gyakrabban is összehívható. Ezeken az összejöveteleken az adott hónap iskolai munkatervét, illetve a 
hozzá tartozó feladatokat is megbeszéljük.   
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A diákönkormányzat tagjai az osztályok által megválasztott osztálytitkárok, akik aktívan vállalnak 
feladatokat, képviselik diáktársaik érdekeit, ötleteikkel segítik a diákönkormányzat működését.  

  

Kiemelt célok és feladatok a tanévben:  

Bekapcsolódás a minisztérium által meghirdetett témahetekbe.  

Az iskolai sportnap programjának összeállítása a tanulók javaslatai alapján.  

Környezettudatos nevelésre irányuló programok szervezése.  

Ismerjük meg városunk értékeit!  

A pályaválasztást segítő kiállításokon, előadásokon való részvétel.  

  

  

ÜTEMTERV:  
HÓNAP:  FELADAT:  
Szeptember 5.  
  

DÖK képviselők választása az osztályfőnökök irányításával.  

Szeptember 27-28.  
  
  

Papírgyűjtés.  

Szeptember 30.  
  

A magyar népmese napja – vetélkedő az 5-6. évfolyamosok 
számára.  

Szeptember 30- 
október 3.  
  

Zenei világnap alkalmából online zenei vetélkedő a 7-8. osztály 
számára.  

Október 6-ig  „Sulizsák” program   
Október 6.   
  

Az aradi vértanúkra emlékezünk rádiós műsor formájában.  

Október hónapban  
  
  

Pályaorientációs nap (A hirdetett kiállítások időpontjához 
igazodva)  

Október 21.  
  

Az 1956-os forradalomra emlékezünk (okt.23.) rádiós műsor 
formájában.  

November 7.  
  

Előzetes feladat leadási határideje - Szent Imrére emlékezünk 
projektmunka keretén belül: Imre herceg életútja rajzban 
megjelenítve.  
  

November 11.  
  

Márton-nap  

December  
  

Adventi programok (adventi vasárnap, mikulás-bulik)  

December 21.  
  

Váci-nap  
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2023. február 17.  
  

Farsangi bál  

Március 6-10.  
  

PÉNZ7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét (előadó meghívása)  

Március 14.   Megemlékezésen veszünk részt (1848/49-es forradalom és 
szabadságharcra emlékezünk)  
  

Március 22.  Víz napja alkalmából online feladatok és „flashmob” az udvaron.  
Március 27-31.  Digitális témahét  
Április 4.  
  

Részvétel az ünnepi műsorokon, rendezvényeken.  

Április 23.   A Föld napja (ápr.22.) – túra a farmosi tanösvényen   

Április 24-28.  
  

Fenntarthatósági témahét (Szemétszedési akció a város 
önkormányzatának irányításával)  

Április vége  
  

Papírgyűjtés  

Május 26.   DÖK- nap  
  

Június 7-9.  Nebuló díj szavazás  
  

Június 1-15.   Szerenád, ballagás szervezése   

  

  

Nagykáta, 2022. augusztus 26.    Készítette: Tóthné Hegyesi Erika  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























