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Jogszabályi háttér 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) 

2. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

3. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

4. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

5. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

6. 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének 

kiadásáról 

7. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, 

a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

8. A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 

9. 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről2 

Egyéb szabályzók 

EMMI Oktatásért felelős Államtitkárság tanévkezdő kiadványa a 2018/2019 tanévre 

Belső intézményi szabályzók 

1. Alapító Okirat  

2. Pedagógiai Program 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat 

4. Házirend 

  

                                                           
2 Ha a dokumentum elkészítéséig megjelenik a 2019.évre vonatkozó NGM rendelet, javasolt beemelni. 
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1. Helyzetelemzés 

1.1.Személyi feltételek  

 

Engedélyezett álláshelyek száma: 29,9 

Betöltött álláshelyek száma: 29,4 

Betöltetlen álláshelyek száma: 0,5 

Teljes állásban: 24 fő 

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma, szakja: 3 fő, angol és német nyelv, számítógépes 

grafika, rajz-festés-mintázás, művészettörténet,  

Óraadói megbízással foglalkoztatottak száma, szakja: 16 fő, 4,8 álláskereten ének, grafika, 

rézfúvós, dob és gitár, informatika, grafikusművész, fejlesztő pedagógus, logopédus, 

gyógypedagógus, vállalkozói ismeretek,  

Üres állás 8,5 óra. ebből 3,5 óra biológia, melyet egyetemi hallgatóval, az ének órákat 

külsős, nem énekszakos helyettesítéssel oldottuk meg. 

1.2.Pedagógiai munka adatai 

Pedagógusok kötött munkaideje – óraszámok, Nkt 62.§.(5) (6) alapján 

Ellátandó feladatok – 326/2013. Kr 17.§ (1) – (1a) – (2) szerint, itt kivonatolva, részletesen a 

tantárgyfelosztás alapján 

Ss

z 

Név Óraszám Ellátandó feladatok 

1. Mócherné Lajos Erika 25 tanító, osztályfőnök 

2. Pusztai Mónika 27 tanító, testnevelés, dráma, 

osztályfőnök 

3. Barnáné Szabó Ildikó 26 tanító, osztályfőnök, alsós 

munkaközösségvezető 

4. Kósné Juhász Hajnalka 25 tanító- vizuális nevelés 

műveltségi terület, osztályfőnök 

5. Fenyvesiné Illés Judit 4 magyartanár  

6. Nagy Krisztina 16 Iskolalelkész 

7. Sinková Patrícia 10,5 biológia szakos tanár 

8. Takácsné Pogrányi Irén 29 történelem, technika, hon- és 

népismeret, hittan, tanulószoba, 

osztályfőnök, munkaközösség-

vezető 

9. Kiss Marianna 25 matematika, informatika 

osztályfőnök, munkaközösség-

vezető 

10. Rudkov Anett 28 német nyelv  

11. Fodor Tibor 26 földrajz, testnevelés, 

osztályfőnök 

12. Dörömbözy Margit  4 igazgató, rajz 

13. Hörömpöli Tiborné 14 igazgatóhelyettes, technika, 

osztályfőnök 

14. Sebők István 28,5 matematika, fizika, osztályfőnök 
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15. Belicza György 27,5 magyar nyelv és irodalom, 

történelem,  

16. Lakatos Réka 23 Rajz-festés-mintázás és 

művészettörténet 

17. Nagy Zsuzsanna 4 magyar nyelv és irodalom, 

könyvtár 

18. Dorogi Lilla 4 informatika,  

19. Zichó Gabriella 25,5 rajz, grafika,  

20. Polhammer Andrea 12 angolnyelv 

21. Palásti Bence 29 testnevelés, osztályfőnök, DÖK 

segítő 

22. Dr. Ladomérszky Gyuláné 14 angol nyelv, Foglalkozás II. 

23. Orova Ágnes 12 német nyelv, 

23. Tomaschofné Dolezsán Ágnes 19 rajz, művészettörténet, 

kortársművészet, osztályfőnök 

24. Kállai Anna 13,5 Számítógépes grafika  

25. Söveges Jánosné 1 vállalkozási ismeretek, 

foglalkoztatás I. 

26. Márkus Anna 17 történelem, magyar, 

osztályfőnök és igazgtóhelyettes 

27. Sárvári Zsuzsa 22 szolfézs, furulya, kamarazene 

28.  Dezső Marianna 24 zongora, kamarazene 

29 Krizbai Judit 22 rajz-festés mintázás, 

művészettörténet 

30.  Bánáti Norbert 4 trombita, kamarazene 

31. Menyhárt László 9 ütő és kamarazene 

32. Nagy Richárd Zsolt 22 alkalmazott grafikus 

33. Rabl Tiborné 5 ének 

34. Kenéz Anikó 25 osztályfőnök, rajz- festés, 

mintázás, művészettörténet 

35. Kerti Tibor 13 Szakmai gyakorlati tantárgyak 

36. Dávidné Wieszt Petra 20 festő/grafikus rajz-festés 

mintázás, művészettörténet, 

általános iskolai rajzszakkör 

37. Fodor Zsuzsa 2 Vizuális kultúra 

38. Nagy László  7 gitár 

39.  Lunacsek Gabriella 6 gyógypedagógus 

40. Kopócs-Romanek Lígia 3 gyógypedagógia 

41. Sárköziné Kovács Mária 5 kémia 

42. Tamás Eszter 0 rajz-festés-mintázás, grafikai 

technológia és gyakorlat,  

 

Iskolánkban három kolléganő van Gyeden, egy hosszantartó betegállományban, 

helyettesítésére kollégákat vettünk fel. 

Szakértőként pedagógusminősítésben és pedagógiai szakmai ellenőrzésben (tanfelügyelet) 

résztvevő pedagógusok jegyzéke a 326/2013 Kr. 19§(1) alapján 

Ssz Név Szakértői napja 

 nincs  
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a táblázat nevelőtestületi létszámra bővíthető 

Szaktanácsadó mesterpedagógusok az intézményben 

Ssz Név Szaktanácsadói napja 

 nincs  

   

A tanévben pedagógusminősítésre bekerült pedagógusok a 326/2013 Kr. 10.§ szerint 

Ssz Név Elérni kívánt fokozat 

1. Dávidné Wieszt Petra Ped I. 

2.   
a táblázat nevelőtestületi létszámra bővíthető 

1.3.Vezetői ügyelet rendje - 326/2013. Kr. 26.§ (1)-(2) alapján 

 

Az iskolában 7.00-16.30 óráig tartózkodhatnak a tanulók. A vezetői ügyeletet minden nap 

16.30 óráig tartunk, beosztva az igazgató és a helyettesek között. 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Hörömpöli 

Tiborné 

Márkus Anna Dörömbözy 

Margit 

Nagy Krisztina külön terv 

szerint 

 

1.4.Az intézmény tanulóinak és osztályinak, csoportjainak év eleji létszámadatai  

 

 2022/2023 

művészeti 

középiskola 

119 

általános iskola 95 

összesen 214 

alapfokú 

művészeti 

48 

mindösszesen 262 

 

Iskolánkban 8 általános iskolai, 5 középiskolai osztály és zeneiskola működik. 

Az általános iskolában a kis létszámok miatt csak a hittan órát bontjuk. A középiskolában a nyelv, a 

hittan, és a szakmai gyakorlati tantárgyak vannak bontott óraszámban. 

Sajnos a tantermeink száma ebben is korlátokat szab. 

1.5.Tárgyi feltételek megléte - 20/2012. EMMI r. 2. Melléklete szerint 
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Iskolaépületünk kívül-belül megújult, melyért nagyon hálásak vagyunk.  

 

Sajnos a zeneiskola méltó helyre költözésének akadálya a paplak melléképületének felújítását 

elsöpörte az iskolaépületek energetikai felújítása a gáz ár elszabadulása miatt.  

Idén nem tervezünk fejlesztést, de az energiaárak emelkedése szükségessé teszi A tantermek 

világítását ledes fénycsövekre cseréljük, A megtakarításra tervet készítettem, melyben 

kazáncsere, a tantermek régi megvilágítótestjeinek cseréje ledes csövekre, amik csökkentik a 

villanyfogyasztást, így lehetőségünk lenne az aula padlófűtését hőszivattyús rendszerre 

kapcsolni, ami a napelemek többlettermeléséből lesz lehetőség. Az iskola folyosóin minden 

második lámpát kitekertünk, illetve ledes izzókra cseréltünk, így további megtakarításokat 

szeretnénk elérni. 

 

Hőszivattyú 

beszerelése a 

padlófűtéshez és 

kondenzációs 

gázkazán a 

radiátorokra 

kb 40% 

 

25 m3-es gázóra 12-

re cserélése 

Nagy fogyasztói körből 

kilépnénk a normál 

övezetbe. 

 

Világítás: 

Jelenleg 31 éves almatúráink vannak a termekben, alacsony fényleadással, magas 

energiafelhasználással. 

Ha ledes, tükrös almatúrákra cserélnénk a jelenlegi fénycsöves lámpákat a tantermekben, akkor 

nagyából fele mennyiségű lámpatest elegendő fényerőt adna, és a villanyfelhasználása is 

jelentősen csökkenne. Az így megtakarított elektromos árammal tudnánk a hőszivattyút 

működtetni. 

Iskolánkban elindult létszámnövekedés igényelné új tantermek építését, de saját erőből ezek 

megvalósítása nem lehetséges. Keressük a pályázati lehetőségeket. Tornatermünk nincs, ehhez 

is keressük a forrásokat és a lehetőségeket.  

A tanításhoz szükséges eszközrendszerünket folyamatosan bővítettük, cseréltük. A műhelyeket 

felszereltük, de számítógépparkunkat, a karbantartás mellett fokozatosan cserélni is kell. Erre a 

jelenlegi helyzetben nem lesz erőforrás. 

A digitális kultúra tantárgy oktatásához vettünk 13 használt laptopokat. Megrendeltünk 

Interaktív paneleket és táblákat a tantermekbe, hogy tudjuk kollégáinknak biztosítani a modern 

lehetőségeket az oktatáshoz. E tanévben további fejlesztéseket nem tervezünk a kialakult 

helyzet miatt. 
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2. A tanév céljai, kiemelt feladatai 

 

Vezérigénk a tanévben: 

„a teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra az 

igazságban való nevelésre.” 

        (2 TIM 3,6) 

 

2.2. A fenntartó által megfogalmazott feladatok  

Összegzés 
Az intézmény nevelőtestülete felkészült, megfelelő végzettségű, elfogadja a keresztény 

értékrendet.  
Az intézmény vezetője lelkiismeretesen igyekszik irányítani a szakmai munkát és 

keresi a további fejlődés lehetőségét. 
 Gazdasági téren az iskola egyre jobb helyzetben van, de a létszám további 
emelkedésére változatlanul szükség van. A szakgimnáziumi képzésben szükséges lenne a 
fejlesztés (új szakképzés beindítása), ami a biztos finanszírozás elengedhetetlen feltétele. 
Természetesen szükséges újabb bevételi források keresése is. 
 Az elmúlt években az intézmény tárgyi felszereltsége önerőből sokat javult. További 
fejlesztésre (tanterem bővítés, tornaterem) a források biztosításával változatlanul nagy 
szükség lenne. 

Az iskola nagy hangsúlyt fektet a nevelésre. A nevelés és oktatás jó színvonalon zajlik, 
a felzárkóztatás hangsúlyos. A családias légkör, a reggeli áhítatok hangulata szintén 
pozitívum. A közösségfejlesztés és a tanulók személyiségfejlesztésének jó színterei ezek az 
alkalmak. Az alapfokú művészeti iskolában több tanszakon is tanulhatnak a tanulók illetve 
más iskolák diákjai is. A más intézményből érkező gyerekek az iskola jó hírét viszik a környező 
településekre. 
Több kolléga lelkiismeretes, a közösségért tenni akaró munkáját dicséri a rendezvényeik 
magas szintű szervezettsége.  
 
Javaslatok 

A kiemelkedő tehetségek gondozására, fejlesztésére további erőfeszítéseket javaslunk. 
 

A szükséges bővítés miatt a pályázatok fokozott figyelése továbbra is szükséges 
/tornaterem építés, tanterembővítés/. Határidő: folyamatos. 
 
Továbbra is fontos, hogy az intézmény életében hangsúlyosabbá váljon a református értékrend 
megjelenése, a keresztény szemlélet tükröződése.  

Elismerésünket fejezzük ki az intézményvezetés, a nevelőtestület emberi és szakmai 
helytállásáért és a folyamatos fejlesztésért. 
 

2.2. Az intézmény Pedagógiai Programja alapján megfogalmazott fő célok és feladatok - 

2011. évi CXC. tv 26.§ (1) és a 20/2012. EMMI r. 7.§ szerint 

 

Kiemelt nevelési céljaink:  

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 
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- A szociális kompetenciák fejlesztése, egymás elfogadása egyéni és közösségi szinten 

- Segítő életmódra nevelés, társas viselkedési illemszabályok alkalmazása  

- Nemzeti tudat, hazaszeretet erősítése- A református identitás erősítése 

Oktatási céljaink a tanév során: 

- Tehetséggondozás és felzárkóztatás 

- A tanulmányi munka erősítése, a motiváció fejlesztése 

- A bukások számának csökkentése.  

- Lemorzsolódások figyelemmel kísérése és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése 

- A tanulószobában folyó munka segítése, szükség esetén egyéni korrepetálás. 

- A kompetencia mérés eredményeinek javítása 

- A tanulmányi eredmények megtartása, javítása 

- Egyéni és csoportos versenyzési kedv fokozása, a versenyzés etikája 

 

2.3. Az előző év tapasztalatai alapján megfogalmazott nevelési oktatási feladatok 

- A gyakornokok támogatása, beilleszkedésük segítése 

- A közös célok érdekében a szülőkkel való kapcsolatok fejlesztése 

A református identitás erősítése: 

A rendszeres templomba járás nem egészen valósult meg az elmúlt években. 

Nevelőtestületünk e tanév folyamán ismét két olyan alkalmat jelölt meg az eddigieken 

kívül, amelyen pedagógus, tanuló egyaránt részt vesz. Nagy lehetőséget látunk abban, hogy 

iskolalelkészünk lett e tanévtől.  

Példamutatással kívánunk elől járni, és tanulóinkat inspirálni a templomba járásra. 

2022. szeptember 27-től október 01.-ig a Teremtés hetét tartjuk.  

Minden évben a neszmélyi református templomban tartjuk az anyák napját, melyen alsó 

tagozatos tanulóink szolgálnak, köszöntik az édesanyákat.  

 

3. A tanév helyi rendje - 2011. évi CXC. tv 27.§ (3) 

 

3.1. A tanítási napoktól eltérő munkanapok és szünetek tervezése  

3.1.1. Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

 

Ssz  Tanítás nélküli munkanapok időpontja Felhasználása  

1. 2022. október 20. Pályaorientációs nap 9. 10. 11. osztály 

1.  2022. október 21. Pályaorientációs nap 12. 13. osztály 

2. 2023. május 8. Érettségi 

3. 2023. május 9. Érettségi – pályaorientációs nap általános 

iskola 

4. 2023. május 10. Érettségi 
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5. 2023. május 26.  DÖK nap 

6.  Szakmai nap középiskolásoknak 

7.  Szakmai nap középiskolásoknak 

8.  Szakmai nap középiskolásoknak 

3.1.2.  A szünetek időtartama 

Szünet első napja Szünet utolsó napja Szünet megnevezése 

2022. december 22. 2023. január 9. Téli szünet 

2023. április 6. 2023. április 12. Tavaszi szünet 

Iskolánk nevelőtestülete a tanév rendjében meghatározott időpontokban adja ki a szüneteket. 

3.1.3.  Egyéb emléknapok, megemlékezések  

Az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében 

meghonosított időpontjai 

Megemlékezés Megemlékezés időpontja Felelős 

A teremtés hete 2022. szeptember 29- 

szeptember 30. 

Nagy Krisztina 

Az aradi vértanúk (október 6.), 2022. október 6. Kiss Marianna 

Október 23-ai nemzeti ünnep, 2022. október 21. Hörömpöli 

Tiborné 

Reformáció napja csendes nap az általános 

iskolában 

2022. október 28.  Nagy Krisztina 

Egyéb emléknapok, megemlékezések 2022. november 11. 

Márton nap 

Alsós 

munkaközösség 

A magyar kultúra napja 2023. január 20. Palásti Bence 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai (február 25.),  

2023. február 24. Takácsné 

Pogrányi Irén 

A március 15-ei nemzeti ünnep, 2023. március 14. 7. osztály 

Költészet napja - szavalóverseny 2023. április 13. Alsós 

munkaközösség 

A holokauszt áldozatai (április 16.),  2023. április 14.  Humán mk. 

A nemzeti összetartozás napja (június 4.),  2023. június 2. 9. osztály 

3.1.4.  Ünnepek megünneplésének időpontja (az óvodai, az iskolai, a kollégiumi élethez 

kapcsolódó ünnepek) 

Ünnepek megünneplésének időpontja Felhasználása  

2023. április 21. Launai-nap és gála 

2023. május 4. Anyák napja - osztályonként 

3.1.5.  Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontja, 

Nevelőtestületi értekezletek időpontja Tárgyalt téma  

2022. augusztus 30.  Tanévnyitó értekezlet 
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2023. január 30.  Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 

2023. június 30. Tanévzáró értekezlet 

 

Szülői értekezletek időpontja Tárgyalt téma 

2021. szeptember 1-9.  Tanévindítás, követelmények ismertetése a 

szülőkkel, iskolai elvárások  

2023. február 1-10. Az első félév értékelése, a második félév 

feladatai a tanulmányi és közösségi 

munkában, az osztály tervei, elképzelései, a 

szülők kérdései, kérései. 

 

Fogadóórák időpontja Tárgyalt téma 

2022. november 17. A tanulók tanulmányi előmenetele, 

problémák megbeszélése a szülőkkel. 

2023. április 26. Várható tanév végi eredmények 

alakulásának egyeztetése a szülőkkel. 

3.1.6.  Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt 

nap tervezett időpontja, 

Nyílt nap időpontja Meghívottak   Felelős 

2022. november 8. – középiskolai nyílt nap általános iskola 8. 

osztályos továbbtanulni 

szándékozó tanulói a 

környező iskolákból 

Művészeti 

munkaközösség 

2022. december 8. – középiskolai nyílt nap általános iskola 8. 

osztályos továbbtanulni 

szándékozó tanulói a 

környező iskolákból 

Művészeti 

munkaközösség 

2023. március 22. – Alsós nyílt nap alsó tagozatos szülők és 

a nagycsoportos 

óvodások szülei 

Alsós 

munkaközösség 

2023. március 23. – felső tagozatos nyílt nap felső tagozatos szülők Osztályfőnöki 

munkaközösség 

Az elsős beíratás elősegítésére Oviakadémiát szervezünk két alkalommal szülői értekezlettel 

egybekötve. 

A középiskolai beiskolázás eredményességéért november 8-án szülői tájékoztatót tartunk a 

2023-24-es évre vonatkozóan, majd a tavaly nagy sikerrel szervezett online sorozatunkat kicsit 

átalakítva hibrid formában szervezzük. 

A rajzos előkészítőket 4 alkalommal személyes megjelenéssel tervezzük, a Mit hozzak a 

felvételire?  és a Kérdezd a … sorozatot szintén online módon.  

Programjainkat megterveztük, de a járványügyi helyzetet figyelembe véve hajtjuk végre. 
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3.1.7.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja, 20/2012. EMMI r. 3.§(2) 

g) és 81.§ 

A NETFIT méréseket 2023. január 9- április 22. között bonyolítják a testnevelőtanárok. 

A méréseket a testnevelés órákon végezzük. Az eredményeket a tanév végi értekezleten 

elemezzük. 

3.1.8.  Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdés rögzítése 

A programokat a járványügyi helyzetre tekintettel szervezzük. 

 Erasmus+ pályázat keretében 2019-ben, az őszi szünetben művészeti tantárgyakat 

tanító öt kollégánk Milánóba utazott szakmai útra. A 2019-es pályázatból a tanulói 

szakmai gyakorlatot a nyáron teljesítettük. Már a 2020-as pályázatunk megvalósításán 

dolgozik. Lassan elfogynak az eddig megnyert és megvalósításra váró pályázatok, ez 

évben újra pályázunk. 

3.1.9. Az iskolai kórus időpontjai, - amely foglalkozás ideje alatt más tanórán kívüli nem 

szervezhető 

Sajnos iskolánkban nem működik kórus, a középiskolában a képzőművészeti ágat 

részesítjük előnyben. Az általános iskolai osztályaink még mindig alacsony létszámúak, 

a zenei nevelést az AMI –ban végezzük. 

 

3.1.10. Versenyek- a tanévre szóló rendeletben foglaltak szerint  

Középiskolásainkat rendszeresen készítik fel kollégáink versenyekre. Ez évben is indulunk az 

országos versenyeken. A szakmai érettségi tantárgyaiból hirdettek versenyt, melyre 12-es 

tanulóink indulnak, ez évben utoljára, mert az új tanterv szerint ezt a versenyt már nem rendezik 

meg. A tavalyi országos 4. hely csodálatos eredmény, bízunk benne, hogy idén is sikerrel járunk. 

 

Célul tűztük ki, hogy általános iskolában is a tehetséggondozást kiemelt feladatként kezeljük és 

megméretjük magunkat külső versenyeken 

Zeneiskolásaink is már felnőttek annyira, hogy különböző versenyeken induljanak. 

3.1.11. Tanulmányok alatti vizsgák ideje - 20/2012. EMMI r. 64-78.§ 

Előre hozott érettségi miatt osztályozó vizsgák: 

 

2023. február -  angol és német 11. évfolyam követelményei szerint 

 

2023. április – angol és német a 12. évfolyam követelményei szerint 

 

Továbbra is szorgalmazzuk az előre hozott érettségiket. Angolból rendszeresen van vizsgázónk. Szép 

eredményeket érnek el, még emelt szinten is.  

 

A szakmai érettségit is javasoljuk emelt szinten letenni tanulóink számára.  

 

Reméljük, hogy az érettségik is megfelelően sikerülnek. 
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A tizenegyedikesek az érettségi időszakában kisérettségit tesznek, ezzel megtapasztalják, hogy milyen 

követelmények várnak rájuk az érettségin. 

 

3.7.3. Külső és belső tantárgyi mérések rendszere  

Belső mérések: 

Külső mérések: 

 

Az idén központi bemeneti méréseket központilag szervezik, a 4,5,6, 8 10. évfolyamokon. Melyre 

felkészülünk, és lebonyolítjuk. 

 

A kompetenciamérés helyett kimeneti mérések lesznek a 4, 5, 6, 8, 9. 10. évfolyamokon 

 

A pontos napot csak az Oktatási Hivatal tájékoztatója után tudunk kijelölni. 

 

4. A tanév szakmai feladatai  
 

4.1. A pedagógiai szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok (tanfelügyelet, önértékelés) 

- 2011. évi CXC. tv 87.§ és 20/2012. EMMI r. 145-156.§. A önértékelés éves terve az ötéves 

program aktuális része 

 

Önértékelésben részt vevő Felelős Határidő 

Takácsné Pogrányi Irén BECS 2022.  november 

Kiss Mariann BECS 2022. november 

Kerti Tibor BECS 2022. december 

Sebők István BECS 2023. március 

Barnáné Szabó Ildikó BECS 2022. április 

Polhammer Andrea BECS 2023. március 

Márkus Anna BECS 2023. április 

Ororva Ágnes BECS 2023. február 

 

4.2. A pedagógus életpálya rendszerrel kapcsolatos feladatok - 2011. évi CXC. tv 64-65.§ 

és 326/2013 Kr. 2-12.§ 

Két mesterpedagógus fokozatot elért kolléga dolgozik iskolánkban. Az igazgató, Dörömbözy Margit 

2018-ban kezdte meg mesterprogramjának megvalósítását. Intézményvezetői programja folyamatosan 

valósul meg. Egyik cél a szakgimnázium bemenetének és kimenetének megerősítése. Ennek érdekében 

tavaly az egyetemi felkészítő és az általános iskolai térségi rajzszakkör elkezdődött. Ez évben pedig a 

rajztanároknak szóló programot terveztük, de a pandémia megakadályozta a személyes jelenléttel járó 

végrehajtást. 

Takácsné Pogrányi Irén 2020. január 1-jén kezdte meg programjának megvalósítását. 
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A mesterprogramok ellenőrzését október folyamán a Református Pedagógiai Intézet szakértőjével 

ellenőriztetjük. 

4.3. Pályaorientáció - 2011. évi CXC. tv 27.§ (3) 

Az általános iskolában és a középiskolában is kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy tanulóink a 

megfelelő középiskolát tudják választani. Már hetedikben elvisszük őket a pályaválasztási kiállításra, 

hogy tájékozódjanak a környezetünkben működő középiskolákkal. Nyolcadikban szülő értekezlet 

keretében a szülőkkel közösen beszéli meg az osztályfőnök a lehetőségeket. – Ez évben sem lesz 

pályaválasztási kiállítás, viszont a tanév rendje rendelkezik a pályaorientációs mérésről, melyet október 

elején kell lebonyolítanunk. 

Ez évben a középiskolai osztályoknál október folyamán szervezzük a pályaorientációs napot. Az 

általános iskolában az érettségi időszakában tartjuk.  

4.4. Esélyegyenlőség biztosításából adódó feladatok - 20/2012. EMMI r. 171-172.§ és 

32/2012. EMMI r. 

 

Iskolánkba felvételt nyernek az SNI-s és BTM-es tanulók. Velük való különleges bánásmód toleránssá 

teszi tanulóinkat is. Az SNI-s tanulókat saját gyógypedagógusunk fejleszti, de iskolapszichológus, 

fejlesztő pedagógus és logopédus segíti munkánkat, illetve tanulóink fejlesztését. 

Iskolánk képesség-kibontakoztató foglalkozást nem szervez. 

4.5.Az átlagtól eltérő tanulók ellátásával járó feladatok, tehetséggondozás felzárkóztatás - 

20/2012. EMMI r. 4.§ 14 és 27.§ (5)-(6) 

 

A tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektet iskolánk nevelőtestülete. A középiskolásainkkal 

rendszeresen indulunk országos szakmai versenyeken, ahol általában a középmezőnyben 

végzünk. 8 éve kezdtük el a művészeti középiskolai képzést, de eredményekkel is 

rendelkezünk, egyre több tanuló vesz részt az országos versenyeken. Zongora tanszakunkon két 

tehetséges tanuló kap B kategóriás tehetséggondozó képzést.  

Ez évben is a művészeti szakgimnazistáknak kiírt szakmai versenyeken tervezzük a részvételt. 

5. A pedagógus továbbképzési programból és a beiskolázási tervből adódó feladatok 

- 2011. évi CXC. tv 62.§ (2) és 277./1997 Kr. 1.§ (2) 

E tanévben a továbbtanuló kollégáink:  

3 pedagógiai asszisztensünk Tanítóképzőbe jár, ebből ketten a Károli Gáspár Református 

Egyetemre. 

6. Az intézmény kapcsolatrendszerének bemutatása - 2011. évi CXC. tv 3.§ 

6.1.Az iskola és a család kapcsolata 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás nagyon fontos. A legszorosabban az osztályfőnökök tartják a 

kapcsolatot napi szinten. Az intézményi szintű kapcsolatot szorosabbá kell tennünk, ebben van 

feladatunk ez évben is. 

6.2.A fenntartóval való kapcsolat  

A fenntartóval rendszeres kapcsolatunk van. Havonta egy alkalommal rendszeresen igazgatói értekezlet 

van, melyen a vezető beszámol az elmúlt hónap megvalósult eseményeiről, illetve a következő időszak 
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feladatait ismerteti. Az igazgatótanács ülésein rendszeresen részt veszünk, melybe delegált tagjaink is 

vannak. A presbiteri üléseken az igazgató képviseli iskolánkat, ha iskolánkat érintő téma van.. 

6.3.Szakmai kapcsolatok 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a tatai református intézmények vezetőivel, a Református EGYMI 

szakembereivel, A szomszéd iskolákkal, azok pedagógusaival és vezetőivel. A helyi óvodával és a tatai 

Református Óvodával is szoros kapcsolatot tartunk a beiskolázás okán is. A helyi önkormányzattal is 

korrekt kapcsolatunk van. 

Szoros szakmai kapcsolatot tartunk fenn a Kisképzővel, mint az ország legrégebbi művészeti 

iskolájával, és a zeneiskolák szakmai szövetségével, 

Nemzetközi kapcsolatunk a székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szakgimnáziummal van, 

akikkel közösen valósítjuk meg a Határtalanul pályázatainkat. 

7. Az intézmény belső ellenőrzési rendje - 2011. évi CXC. tv 27.§ (3) és 20/2012. 

EMMI r. 4.§ (1) b) 
 

Az iskolában pedagógus ellenőrzéseket az igazgató, a helyettesek és a munkaközösség-vezetők 

végeznek. Az óralátogatások mellett a pedagógusminősítéseket és az önértékelésekben a vezetők 

vesznek részt. 

Igazgató: mesterminősítéseket, valamint a Ped I. és Ped II. minősítésekben vesz részt. 

Igazgatóhelyettesek az önértékeléseket végzik. 

8. Egyéb fontos területek - 20/2012. EMMI r. 3.§ (2) h) 
 

A tavalyi jubileumi évben nagyon sok programot szerveztünk, melyekből tovább is viszünk 

magunkkal, mint a szombati túrákat, melyet Takácsné Pogrányi Irén kolléganőnk szervez, Mócherné 

Lajos Erika és Pastorek Ottó kollégáink segítik a megvalósítást. 
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9. Munkaközösségek munkatervei: 

 

Az alsós munkaközösség munkaterve 

2022 / 2023-as tanév 

 

A munkaközösség tagjai: Barnáné Szabó Ildikó munkaközösség vezető 

Hörömpöli Tiborné 

Koósné Juhász Hajnalka 

Mócherné Lajos Erika 

Pusztai Mónika 

 

 

Kiemelt cél: komplex személyiségfejlesztés az egyéni sajátosságok 

figyelembevételével 

 

 

„Lenni, akik vagyunk, és azzá válni, amivé válni tehetségünk adatott: ez 

életünk egyetlen célja.” 
 (Robert Louis Stevenson) 

 

 

 

Célok:  

 

- a környezet- és egészségtudatosság megalapozása, fenntarthatóságra nevelés 

- a helyes tanulási szokások, az önálló tanulás, az önművelődésre való igény 

megalapozása  

- tehetséggondozás, versenylehetőségek biztosítása  

- szoros együttműködés az SNI-s gyermekek fejlesztésében résztvevő 

szakemberekkel 

- a digitális technika nyújtotta lehetőségek kihasználása, a digitális kompetencia 

fejlesztése 

 

 

Feladataink: 

 

- szemléletformálás a környezettudatosság terén 

- környezetkímélő magatartás, környezettudatos életmód kialakítása egyéni és 

közösségi szinten együttműködve a szülői házzal 

- a tanuláshoz való pozitív viszony formálása 
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- a tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése 

- hatékony tanulási technikák, módszerek elsajátítása 

- helyes tanulási szokások és igényesség kialakítása 

- tehetségazonosítás, tehetséggondozás  

- az egyéni tehetségek kibontakoztatása érdekében a családdal való hatékony 

együttműködés 

- a pozitív személyiségfejlődés elősegítése: kitartás, rendszeres munkavégzés, 

önálló ismeretszerzés, kutatási vágy felkeltése, kreativitás, kudarckezelés 

- iskolai versenyek szervezése több műveltségi területen  

- az egyéni bánásmódot igénylő tanulóknál saját tanulási utak, módszerek 

alkalmazása, egyénre szabott tanórai differenciálás 

- a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása 

- pozitív énkép és önértékelés kialakítása 

- a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése 

- az interneten elérhető tananyagok használata a tanórákon 

- az önálló ismeretszerzés segítése digitális eszközök segítségével  

- médiatudatosságra való nevelés 

 

 

Programok: 

 

Szeptember 

 

Feladat Időpont Felelős 

Tanévnyitó istentisztelet szeptember 1. Mócherné Lajos Erika 

Tanév eleji adminisztráció szeptember osztályfőnökök 

Teremrendezés, díszítés szeptember 
osztályfőnökök, pedagógiai 

asszisztensek 

Bemeneti mérések (2-4. o.) szeptember második hete osztályfőnökök 

Levelezős tanulmányi 

versenyek meghirdetése 
szeptember munkaközösség vezető 

Füzetszépségverseny 

meghirdetése 
szeptember munkaközösség vezető 

Szülői értekezlet szeptember első hete osztályfőnökök 

Papírgyűjtés szeptember 22. osztályfőnökök 

A magyar népmese napja szeptember 30. tanítók 

 

Október 
 

Feladat Időpont Felelős 

Első osztályos tanulók között 

a DIFER mérésre létszám 

adata  

október 14-ig. Pusztai Mónika 
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Idősek Napja október 15. tanítók 

Gólyaavató október 15. 
Pusztai Mónika, Mócherné 

Lajos Erika 

 

November 
 

Feladat Időpont Felelős 

Márton nap november 11. tanítók 

Fogadóóra november 17. tanítók 

Első negyedéves értékelés november 30. Pusztai Mónika 

 

December 
 

Feladat Időpont Felelős 

DIFER vizsgálat elvégzése december 8-ig Pusztai Mónika, Hörömpöli 

Tiborné 

Mikulás ünnep 

osztálykeretben 
december 6. tanítók 

A bukásra álló tanulók 

szüleinek értesítése 
december 12. osztályfőnökök 

Karácsonyi kézműves 

foglalkozás 
december 19. 

osztályfőnökök, pedagógiai 

asszisztensek 

Karácsonyi ünnepély december 21. 
osztályfőnökök, Nagy 

Krisztina 

 

Január 
 

Feladat Időpont Felelős 

Félévzárás január 20. osztályfőnökök 

Osztályozó értekezlet január 23. Dörömbözy Margit 

Bizonyítványok kiosztása január 27-ig. osztályfőnökök 

Félévzáró értekezlet, félévi 

nevelőtestületi értekezlet 
január 31. Dörömbözy Margit 

 

Február 
 

Feladat Időpont Felelős 

Félévi szülői értekezlet február 1-10. osztályfőnökök 

Farsang február 18. DÖK 

Szépolvasási verseny február 16. 
Barnáné Szabó Ildikó, 

Mócherné Lajos Erika 
 

Március 
 

Feladat Időpont Felelős 

Nyílt nap március 22. tanítók 

„Ovi akadémia” március 22.; 29. tanítók 

Digitális témahét március 27-31. osztályfőnökök 
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Április 
 

Feladat Időpont Felelős 

 Csendes nap április 5. Nagy Krisztina, tanítók 

Húsvéti kézműves 

foglalkozás 
április 5. 

tanítók, pedagógiai 

asszisztensek 

Szavaló verseny április 13. 
Pusztai Mónika,  

Koósné Juhász Hajnalka 

Launai nap április 21. 
tanítók, pedagógiai 

asszisztensek 

Fogadóóra április 26. tanítók 

Papírgyűjtés április 27. osztályfőnökök 

Harmadik negyedéves 

értékelés 
április 28.  Pusztai Mónika 

 

 

Május 
 

Feladat Időpont Felelős 

Anyák napja május 4. osztályfőnökök 

Pályaorientációs nap május 9. osztályfőnökök 

Osztálykirándulás május 10. osztályfőnökök 

Helyesírás verseny 3-4. o. május 17. 
Mócherné Lajos Erika, 

Koósné Juhász Hajnalka 

Fejszámoló verseny május 24. 
Barnáné Szabó Ildikó, 

Mócherné Lajos Erika 

A bukásra álló tanulók 

szüleinek értesítése 
május 12. osztályfőnökök 

 

 

Június 
 

Feladat Időpont Felelős 

   

Osztályozó értekezlet június  Dörömbözy Margit 

Tanévzáró istentisztelet június  Pusztai Mónika 

Tanévzáró értekezlet június 30. Dörömbözy Margit 
 

 

 

A munkaközösségi megbeszéléseket az aktualitásoknak megfelelően tartjuk. 
 

  

 

Neszmély 2022. szeptember 19. 

 

 

  Barnáné Szabó Ildikó sk. 
munkaközösség vezető 
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Reál munkaközösség 2022/2023-as munkaterve 

 

Vezérigénk: Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség 

idején.  

Zsolt. 37:39 

 

A munkaközösség teljes állású tagjai: 

 

Kiss Mariann matematika-informatika  

Palásti Bence testnevelés 

Fodor Tibor földrajz-testnevelés 

Sebők István matematika-fizika 

Takácsné Pogrányi Irén földrajz-technika 

 

Óraadó: 

Sárköziné Kovács Mária kémia 

Dorogi Lilla informatika 

Sanko Patricia                                                  biológia 

 

  

  

 

A idei tanévben az egészséget és a digitális világ megismerését és a mérések eredményének 

javítását és az új mérés elsajátítását helyezzük előtérben. 

 

Fő feladatok:  

 A szakmai munka erősítése  

 Az iskola megtartó erejének növelése 

 Bukások számának csökkentése – a féléves értékelések után személyes kapcsolat 

felvétele az érintett gyerekek szüleivel 

 Tehetséggondozás a szaktárgyi versenyeken való részvétellel  
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 Az első félévben a nyolcadikosoknak felvételi előkészítő matematikából és éves 

előkészítő a hetedik osztályosoknak 

 Évfolyam szintű sportversenyek szervezése 

 Tanulószoba hatékonyságának erősítése 

 Az adminisztrációs fegyelem erősítése, a Kréta napirenden tartása 

 Óralátogatások 

 A minősítés előtt álló kollégák segítése  

 Új kollégák beilleszkedésének segítése 

 

 

Országosan kapcsolódó programjaink: 

 

A Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30-én lesz. Felelős: testnevelés tanárok 

A Föld világnapja. Felelős: Fodor Tibor és Takácsné Pogrányi Irén  

Madarak és fák napja. Madáretető készítés, fa örökbefogadás.  

Teremtés hete: szep. 26. - ok. 1. 

Digitális témahét: 2023. március 27–31. 

 

 

Egész napos, egész iskolát érintő programjaink: 

Magyar Diáksport napja Felelős: Palásti Bence, Fodor Tibor 

Október 6 Felelős: Kiss Marianna 

Olvasd át az éjszakát 

Sportold át az éjszakát 

DÖK nap  Felelős: Palásti Bence 

Farsang  SZMKval közösen felelős Palásti Bence 

Launai nap Felelős: tanári kar 

Pályaorientációs nap Felelős: osztályfőnökök 
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Egész iskolát érintő további programjaink: 

Papírgyűjtés (szeptember, április) Felelős: Fodor Tibor-Palásti Bence 

 

 

Sportprogramok: Felelősek: Fodor Tibor és Palásti Bence 

NETFIT mérés 

Amennyiben az aktuális helyzet megengedi szeretnénk sportprogramokat is. 

 

Matematika versenyek, melyeken tanulóink részt vesznek Felelősök: Sebők István, Kiss 

Marianna 

Levelezős matek, Zrínyi Ilona Matematikaverseny nagyobb erővel azon leszünk, hogy 

kihozzuk diákjainkból a legjobbat és ez az eredmények is tükrözzék. 

Az idei évben szeretnénk a sport-, fizika és kémia szertár eszközeit feltölteni, megújítani, 

valamint a külső focipályához egy védőhálót felszereltetni. 

 

Együttes erővel igyekszünk a lemorzsolódást a rendelet által megengedett érték alatt tartani. 

 

Óralátogatások minden hónapban lehetőség szerint 2 alkalommal. Felelős: Kiss Marianna 

 

A digitális oktatásra való felkészülés. 

 

Sajnos a reál munkaközösség létszáma nagyon kevés, így sok programot a többi 

munkaközösséggel karöltve szervezünk meg, mely így élvezetesebb és hatékonyabb lesz. 

Igyekszünk minden rendezvénybe segíteni a kollégák  és a vezetőség munkáját.  
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A Humán munkaközösség 2022-2023-es tanévre készített programterve 

Éves mottónk: 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre.” 2. Tim. 3, 16 

Éves célok: 

 A tanórai aktivitás növelése a tanulók körében változatos munkaformák és módszertani 

sokszínűség alkalmazásával 

 Készségfejlesztés és gondolkodásra való nevelés elméletben és gyakorlatban (kooperatív 

munkaformák, szituatív gyakorlatok alkalmazása) 

 Bemeneti- és kimeneti mérésekre való felkészítés elősegítése az eredményesség érdekében 

 Versenyeken való részvétel ösztönzése 

 Humán tantárgyakból a bukások arányszámának alacsonyan tartása, bukott tanulók 

felzárkóztatása 

A nyelvi munkacsoport céljai: 

 A 9., 10. és 11. évfolyamon a HEBE Kft. által meghirdetett levelező nyelvi versenyen 

való részvétel  

 Lesewurm  Projekt  /könyvmoly/ - könnyített idegennyelvű olvasmányok olvasása 

minden évfolyamban 

 A 10. osztályban 1 fő korrepetálása 

 A 11. osztályban 1 fő előrehozott érettségire  és a teljes csoport kisérettségire való 

felkészítése 

 Hospitálás Kapócsné Ligiánál,  a fejlesztő órákon használt módszerek tanulmányozása, 

elsajátítása  

A munkaközösség tagjai 

 Belicza György (munkaközösség-vezető) 

 Márkus Anna  

 Takácsné Pogrányi Irén 

 Fenyvesiné Illés Judit (óraadó) 

 Nagy Zsuzsanna (óraadó) 

Nyelvi munkacsoport: 

 Dr. Ladomerszky Gyuláné Tóth 

Szilvia 

 Orova Ágnes 

 Polhammer Andrea 

 Rudkov Anetta 
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Szeptember: 

 Szeptember 15.: tanmenetek leadása (felelős: Belicza György) 

 Szeptember 30-ig: kisérettségi témakörök kiadása (felelős: szaktanárok) 

Október: 

 Október 6.: október 6-i megemlékezés az áhítat keretében (felelős: Kiss Marianna) 

 Október 21.: október 23-i műsor (felelős: Hörömpöli Tiborné) 

November: 

 Országos Simonyi Zsigmond helyesírási verseny ált. isk. (felelős: Belicza György) 

 Implom József Országos helyesírási verseny középiskolásoknak (Felelős: Fenyvesiné I. Judit, 

Márkus Anna) 

 November 15. Petőfi 200 emlékév, a költő verseinek zenés feldolgozása az áhítaton és a 

nagyszünetekben az 5., 9., és 11. osztályosok közreműködésével (felelős: Belicza György) 

 Óralátogatás: Fenyvesiné I. Judit, Timár Éva Andrea 

December: 

 Óralátogatás: Orova Ágnes, Polhammer Andrea 

Január: 

 Félévzárás előkészítése, jegyek lezárása, javítási lehetőség adása a diákok számára 

 Január 20-án január 22. műsor: Magyar kultúra napja – megemlékezés a pénteki napon az áhítat 

keretében (felelős: Palásti Bence) 

 Január 27. A holocaust áldozatainak emléknapja (felelős: Belicza György) 

Február: 

 Petőfi 200 emlékév: A kiállító autóbusz meglátogatása (menetrendtől függően) 

 Február 24-én február 25 műsor.: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – 

megemlékezés a középiskolában történelemórákon (felelős: Márkus Anna) 

 Szóbeli felvételi lebonyolításában bizottsági tagokként való részvétel  

Március: 

 Szóbeli felvételi lebonyolításában való részvétel (pótfelvételi eljárás) 

 Március 14-én március 15. megemlékezés (felelős: Timár Éva Andrea) 

 Süttői körzeti történelemversenyen való részvétel (felelős: Márkus Anna) 

 Felkészülés a következő évi pedagógusminősítésekre (portfólióírás) – belső továbbképzés 

(felelős: Márkus Anna) 

Április: 
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 a hónap folyamán: Kompetenciamérés (matematika, szövegértés, természettudomány, idegen 

nyelv) 

 Április 21. Launai-napon szavalóverseny a felső tagozatosok számára 

Május: 

 Írásbeli érettségi vizsga lebonyolításában való részvétel 

 Kisérettségi (felelős: Márkus Anna) Krétán kiküldeni a követelményeket 

o Május 8. Angol, magyar és történelem 

o Május 9. Matematika 

o Május 10. Német, magyar és történelem 

Június: 

 Június 2-án június 4. Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés (felelős: Sebők István) 

 Tanévzárás feladatainak előkészítése: érdemjegyek lezárása, javítási lehetőség adása a diákok 

számára 

 

Belicza György  

munkaközösségvezető 
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Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2022/2023-as tanévre 

 

Tagok:  

1. Pusztai Mónika 

2. Barnáné Szabó Ildikó 

3. Koósné Juhász Hajnalka 

4. Mócherné Lajos Erika 

5. Takácsné Pogrányi Irén 

6. Kiss Marianna 

7. Rudkov Anetta 

8. Hörömpöli Tiborné 

9. Sebők Stefan 

10. Palásti Bence 

11. Márkus Anna 

12. Fodor Tibor 

13. Kenéz Anikó 

       

Az osztályfőnöki munkaközösség kiemelten fontos feladatának tartja a ránk bízott tanulók 

oktatása mellett a gyerekek nevelését, testi, lelki, szellemi fejlődését. Ezért első helyre tesszük 

a gyermeknevelést, abban is prioritást adva a példamutatásnak. Hiszen Kálmán Attila szavaival 

élve:„Nem az a baj, hogy nincs a gyerekeinknek példaképe, az a nagyobb baj, hogy mi magunk 

vagyok azok.” Ezért a kollégák mentális egészségének megóvását rendkívül fontos 

feladatunknak kell tekinteni. E cél megvalósításához a kollégák számára különböző közös 

programokat igyekszünk szervezni (pl. jóga, színházlátogatás).  

 

Az idei útmutató igénk: 

„Amit eggyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek.” 

        Máté 25,40 

Azért, hogy a vállalt feladatainkat valóban meg tudjuk valósítani, az osztályfőnöki 

munkaközösségen belül működik alsós tagozatos, felső tagozatos és középiskolai 

munkacsoportot. Az alsó tagozatos osztályfőnöki munkacsoportot Barnáné Szabó Ildikó, a 

felső tagozatos osztályfőnöki munkacsoportot Takácsné Pogrányi Irén, a középiskolai 

osztályfőnöki munkacsoportot pedig Márkus Anna vezeti. 
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Éves feladatok: 

 

1. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók egyéni megsegítésének koordinálása: 

A tehetséggondozás terén új módszerek megismerése, versenyeken való részvétel 

ösztönzése: Komplex tehetséggondozás megismertetése a tantestület tagjaival a 

Nemzeti Tehetségközpont közreműködésével (M. Varga Katalin részvételével). 

A gyengébben teljesítő tanulók esetében a korrepetálások mellett a lelki megsegítés, 

testi-lelki egyensúly kialakításához tett egyéni intézkedések koordinálása. 

 

2. Tanulmányi munka segítése: 

Tanulásmódszertan beépítése az osztályfőnöki munkatervekbe. 

 

3. Rendszeres munkaértekezletek, ahol nem a szakmai oktatást helyezzük előtérbe, 

hanem a tanulót, akinek egyéni gondjai vannak. Egyéni megsegítéssel, hogy a megfelelő 

módszer és személy kiválasztásával segítsük a gondok mérséklését. 

 

4. Közösségépítő szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása a 

három munkacsoport munkájának koordinálásával. 

 

5. Osztálykirándulások szervezése 

A tavaszi osztálykirándulások összehangolása, szervezése minden évben az 

osztályfőnöki munkaközösség feladata (természetesen osztályonként az osztályfőnökök 

vezetésével). 

 

6. Túrák szervezése 

A tavalyi nagy sikerű túrákat idén is megszervezzük összesen öt alkalommal az 

általános iskolások és szüleik számára.  

 

7. Téli Társas kör szervezése 

Az idei tanévben öt alkalommal szervezünk társasjáték délutánt, melyre az egész 

iskolából várunk tanulókat, felnőtteket. A különböző társasjátékok szabályaival 

megismerkedve közös játékra hívjuk őket a téli hónapokban. 

 

8. Színházlátogatás szervezése középiskolások számára 

A tatabányai Jászai Mari Színházba szervezünk bérletes előadásra középiskolás 

diákoknak színházlátogatást. 

 

9. Pályaorientációs nap szervezése 

Elsősorban az általános iskolások számára, mivel a középiskolások szakmai jellegű 

pályaorientációs napja a szakmai munkaközösség szervezésében valósul meg. 

 

Készítette: Takácsné Pogrányi Irén az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

Neszmély, 2022. szeptember 15. 
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Szakmai programtervezet 

2022-2023-es tanév 

Zichó Gabriella 

 

 
     Dátum 

  
             Program 

 
         Felelősök 

 
          Egyéb 

augusztus 25. Kiállítás a nyári szakmai 
gyakorlat munkáiból 

Dolezsán Ágnes 
Wieszt Petra 

 

augusztus 31. Múzeumok megismerése 
kör  - 1 alkalom – havonta 
–szombatonként – MNG – 
Állandó kiállítás 
megtekintése + Budai Vár 

Dolezsán Ágnes 
 

Órakereten kívüli 
önkéntes vállalás. 
Érdeklődő diákok  

szept. – okt.  Design Commando 
összes iskolai anyag 
elkészítése, tanév elején 

 

Kerti Tibor 12 fő kiválasztott 
diák 

szept. Euroskills versenyre való 
felkészítés 

Kerti Tibor folyamatos 

szept. aula dekorációja – 
Gólyatáborban készített 
munkák, fotók 

Wieszt Petra  

szept. 24.  Térségi rajzszakkör –első 
alkalom 

Wieszt Petra 
(A továbbiakban 
kéthetente, 
szombaton) 

órakereten belül 

okt. 1.  Tata, református templom 
festése, tusrajza 
vállalkozó diákokkal  - 
rendezvényhez kötődően 

Zichó Gabriella 4 diák 

okt. 6.  Az aula ünnepi 
dekorálása 

Zichó Gabriella  

okt. 7. Vizsgaremek témák 
kiválasztása és 
konzulensek 
megnevezése 

Kerti Tibor 
kinyomtatott listáján 
beírva 

13. évfolyam 

okt. 8.  Térségi rajzszakkör –
második alkalom 

Wieszt Petra órakereten belül 

 
 
okt. 11 – 18. 
 

Az Aula ünnepi 
dekorálása 

 
Krizbai Judit 
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okt. folyamán 
 
 

 

Pályamunkák készítése a 
Talentum 
versenykiírására 

 Szakmai tanárok 
 

 

minden évfolyam 

okt. folyamán Tipográfiai témájú 
diákmunkák kiállítása az 
Aulában 

Zichó Gabriella 
és akinek van még 
ilyen témájú 
diákmunkája 

Számítógépes 
munkákból 
nyomtatás (?) 

okt. 15.  B –hét hétfői munkanap 
ledolgozása 

3 rövidített óra 
megtartása –vége 
10  -kor 
Akik utaznak –
elvileg 
hazamehetnek, DE! 
Krizbai Judit és 
Wieszt Petra segít a 
dekoráció 
készítésében – de 
szabadnaposak (?) 

9 -10. oszt. 
Gólyaavató 
11. dekoráció 
készítés – 
szalagavatóra  - 
szakmai tanároktól 
segítséget kértek 
12. osztályfilm 
készítése 

okt. 12.  Az utazás idején ezeket a 
komplex feladatokat 
kapják meg a diákok 

Felelős tanárok 
választása minden 
évfolyamra (10 -13) 
a projekthez. 9. 
osztályhoz nem kell. 
(?) 

Projekt feladatok 
előzetes elkészítése 
október 12 –ig!!! 
 

okt. 16 – 22.  Erasmus – tanári 
mobilitás - Barcelona 

szakmai tanárok  

okt. 20.  Pályaorientációs nap 
9 – 10 – 11. osztály 

Osztályfőnökök  

okt. 21.  Pályaorientációs nap 
12 - 13. osztály 

Fodor Tibor, Tóth 
Szilvia, Krizbai Judit 

 

okt. 22. Térségi rajzszakkör –
harmadik alkalom 

Wieszt Petra órakereten belül 

okt. 31 – nov. 
6.  

Őszi szünet ELMARAD!  

nov. 2. 17 óra  „Kérdezd az igazgatót!” Online tájékoztató 
az iskoláról.  

Dörömbözy Margit 
igazgató 

nov. 5.  Térségi rajzszakkör –
negyedik alkalom 

Wieszt Petra órakereten belül 

nov. 7.  A XVII. Országos 
Középiskolás 
Képzőművészeti 
Diáktárlat 
Hajdúszoboszló, 
iskolai forduló  
Nevezési határidő 

szakmai tanárok  
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nov. 3 -7 
között 

Aula dekorálása a nyílt 
napra 

Kenéz Anikó, (?) 
Lakatos Réka (?) 

 

nov. 8.  
kedd 

Középiskolai nyílt nap az 
iskolában. 

  

nov. 8. XVII. Országos 
Középiskolás 
Képzőművészeti 
Diáktárlat 
Beküldési határidő 

szakmai tanárok  

nov. 11.  Talentum rajzpályázat 
beküldési határidő 

Szakmai tanárok  

nov. 12.  
9 óra 

Rajz felvételi előkészítő. 
Hogy kezd el a rajzolást? 

Dolezsán Ágnes 
Lakatos Réka 

segítő diákok 

nov. 17.  
csütörtök 

Fogadóóra   

nov. 19.  Térségi rajzszakkör –
negyedik alkalom 

Wieszt Petra órakereten belül 

nov. 23. 
17 óra 

„Kérdezd a szakmai 
tanárokat!” 

Kenéz Anikó 
Nagy Zsolt 

Online tájékoztató 
az iskoláról. 

nov. 25.  Tata, főpróba, 
teremrendezés 

Szakmai tanárok segítők  

nov. 26.  
15 óra 

Szalagavató 
Tata 

Mindenki. 
Dekorációban segít: 
Zichó Gabriella 

diáksegítők 

Dec. 3.  Térségi rajzszakkör –
ötödik alkalom 

Wieszt Petra órakereten belül 

dec.6-től Az aula adventi dekorációja Szakmai tanárok: 
Nagy Zsolt, Dolezsán 
Ágnes, Krizbai Judit 

segítők 

dec. 8.  
csütörtök 

Középiskolai nyílt nap az 
iskolában. 

  

dec. 9.  
15 óra 

Talentum díjátadó ? ? 

dec. 10.  
9 óra 

Rajz felvételi előkészítő. 
A térábrázolás.  

Zichó Gabriella 
Nagy Zsolt 

diáksegítők 

    

    

dec. 16.  
péntek 

Tanári karácsony   

dec. 17.  Térségi rajzszakkör –
hatodik alkalom 

Wieszt Petra órakereten belül 

dec. 19.  Karácsonyi kézműves 
foglalkozás 

???  
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dec. 21. Karácsonyi műsor   

dec. 22 – 
január 8. 

Téli szünet   

jan. eleje Kiállítás a félév legjobb 
alkotásaiból- aula 
 

Szakmai tanárok 
??? 
 

 

jan. folyamán 
 

Kondor Béla 
Képzőművészeti Pályázat 

 

Művészeti 
munkaközösség 

pályázók 

jan. 12. Rajzi OKTV beküldési 
határidő 

Zichó Gabriella 12. évf. 2 fő 

jan. 14. 
9 óra 
 
 

Középiskolai felvételi 
előkészítő  
Hogyan tónusozzunk? 
 

 

 
Krizbai Judit 
Wieszt Petra 
 
 

segítők 

jan. 20. 1. félév vége 
Magyar kultúra napja 

  

    
jan. 21. Térségi rajzszakkör –

hetedik alkalom 
Wieszt Petra órakereten belül 

jan. 23. Osztályozó értekezlet   

jan. 27.  Félévi bizonyítványok 
kiosztása 

  

febr. 4.  Térségi rajzszakkör –
nyolcadik alkalom 

Wieszt Petra órakereten belül 

febr. 18.  (?) 
(vagy 11.?) 

Felvételi előkészítő  
Hogyan fessünk 
csendéletet? 

Kenéz Anikó 
Krizbai Judit 

Ha 18., akkor Petra  
időpontjai 
megcsúsznak. !!! 

febr. 24.  Rajzi OKTV 2. forduló ? ? 

febr. második 
fele 

ÁSZÉV- Ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgyak 
versenye 

Művészeti 
munkaközösség 

12. évf.  

febr.  XXX. Országos rajzverseny  
nevezési határidő 
 

 12-13. évf. 

március 4.  
 
 

Középiskolai felvételi 6 fő művésztanár  diáksegítők 

márc. 11. Pótfelvételi   

márc. 13. 
 

Az aula dekorációja Kenéz Anikó 
Lakatos Réka 

 

márc. 14.  Ünnepség- (?)   

márc. 
 

XXX. Országos rajzverseny  
Nyíregyháza 

Művészeti 
munkaközösség 

pályázók 
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márc. 27 – 31.  
2023.  - 13. hét 
29. hét a 
tanévben(?) 
 

Digitális témahét  Bukásértesítők: 
12 -13. osztály 

ápr. 5.  Csendes nap 
kézműves foglalkozás - alsó 
 

  

ápr. 6 – 11.  Tavaszi szünet  
 
 

 
 
 

ápr. 21.  
péntek 

Launai nap   

ápr. 26.  
szerda 

Fogadóóra   

ápr.  Portfolió leadási határidő   12. és 13. évf. 

ápr.  Vizsgaremek leadási 
határidő 

 13.évf. 

ápr. Végzőseink kiállítása az 
aulában 

Szakmai tanárok 12-13.évf. 

május 4. Utolsó tanítási nap  12 -13. évf.  

május 5.  Ballagás  12. évf.  

máj. 8 - tól Érettségi vizsgák   

máj. Szakmai kis érettségi Művészeti 
munkaközösség 

11. évf. 

máj. Szakmai vizsga  13 évf. 

máj.  Szakmai ágazati érettségi  12. évf. 

máj.  vége kiállítás az Aulában Művészeti 
munkaközösség 

középiskola 

máj. 18.  Áldozó csütörtöki 
istentisztelet 

  

Június: 3 hét Erasmus - Milánó diákok + 2 kísérő 
tanár 

 

június  Szakmai gyakorlat Művészeti 
munkaközösség 

 

??? Kiállítás külső helyszínen   
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Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2022/2023-es tanévre 

 

Tanárok: 

1. Dezső Marianna 

2. Nagy László 

3. Menyhárt László 

4. Bánáti Norbert 

5. Sárvári Zsuzsanna 

 

Kiemelt feladatok: 

- a kötelező hangszeres vizsgákon és tanszaki koncerteken túl egyéb fellépési lehetőség 

keresése, szezonális hangverseny szervezése  

- megyei szintű részvétel a zeneiskolák között  

 

Célok: 

- zeneiskola növendékszámának megtartása, növelése 

- Süttő – telephely növendéklétszámának növelése 

- az összetett iskola többi ágazatával való együttműködés, kapcsolódási pontok keresése 

- közreműködés az általános iskola és a szakiskola rendezvényein  

- megyei rendezvényeken való részvétel  

 

Tanév programja: 

Szeptember 

KEM vezetői értekezlet, Komárom 

Bemutató óra az 1. és 2. osztályosok számára, pótfelvételi lehetőség – Neszmély és Süttő 

Általános iskolai szülői értekezleteken tájékoztatás a zeneiskoláról, növendékek toborzása – 

Süttő 

Szülői értekezlet, órabeosztás  

Kréta napló 22/23-as évi rendszerének felállítása 

első tanítási nap: szeptember 8. 

Felmentési kérelmek elbírálása 

 

Október 

Térítési és tandíjak megállapítása, kiértesítése, kedvezmények elbírálása és a befizetések 

kezelése 
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Egressy Fúvószenekar 25. jubileumi koncertjén való részvétel 

Október 23-i iskolai műsorban való hangszeres közreműködés 

Szalagavatóra zenei blokk összeállítása 

Petőfi jubileumi év – megzenésített Petőfi versek keresése 

Csendes nap – segítőként való részvétel 

Zongora tanszaki hangverseny 

 

November 

Fuvola, gitár, trombita és ütő tanszaki hangversenyek 

Kamara–produkciókból álló zenei blokk biztosítása a szalagavató rendezvényen   

Karácsonyi koncertre való felkészülés, közös próbák szervezése 

 

December 

Félévi hangszeres beszámolók minden tanszakon 

Karácsonyi koncert / kamara-együttesek és a tanári műsorszámok 

Tanfelügyelet 

 

Január 

Félévi értesítők kiküldése 

Térítési- és tandíjak megállapítása a félévi átlagok alapján 

 

Február 

Szülői értekezlet, fogadóóra igény szerint 

 

Március 

KEM Megyei Kamarazenei Fesztivál 

zongora tanszaki hangverseny 

 

Április 

Fuvola, gitár, trombita és ütő tanszaki hangversenyek 

Launai Gála 

Megyei zeneiskolák közös koncertje (?) 

Vértes – Dunazug Régió Fafúvós Fesztivál (?) - Nyergesújfalu 

Egressy Zongoraverseny - Komárom 
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Május 

Nyílt tanítási hét a zeneiskola iránt érdeklődők számára 

 

Június 

Hangszeres vizsgák  

Zongora alapvizsga  

Előrehozott szolfézs alapvizsga 

Éves értékelő megbeszélés a tanszakok között, adminisztráció 

Ballagás – zeneiskolai közreműködés az általános iskolai műsorban 

 

Készítette: Sárvári Zsuzsanna munkaközösség vezető 

Neszmély, 2022. 09. 16. 
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Programterv 

 

 

 

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. csütörtök 1. Mócherné Lajos Erika,Pusztai Mónika

2. péntek 2.

3. szombat

4. vasárnap

5. hétfő 3. Szülői értekezletek Szülői értekezletek

6. kedd 4. Szülői értekezletek Szülői értekezletek KEM megyei zeneiskolák értekezlete - 10:00 Komárom

7. szerda 5. Szülői értekezletek Szülői értekezletek Szülői értekezletek, órabeosztás 17:00

8. csütörtök 6. Szülői értekezletek Szülői értekezletek Első tanítási nap a zeneiskolában

9. péntek 7. Szülői értekezletek Szülői értekezletek

10. szombat

11. vasárnap

12. hétfő 8.

13. kedd 9.

14. szerda 10.

15. csütörtök 11. Tanmenetek leadása Tanmenetek leadása Szaktanárok

16. péntek 12.

17. szombat

18. vasárnap

19. hétfő 13.

20. kedd 14.

21. szerda 15.

22. csütörtök 16. Papírgyűjtés Palásti Bence- Dök

23. péntek 17.

24. szombat

25. vasárnap

26. hétfő 18. Teremtés hete Teremtés hete Nagy Krisztina

27. kedd 19. Teremtés hete Teremtés hete Nagy Krisztina

28. szerda 20. Teremtés hete Teremtés hete Nagy Krisztina

29. csütörtök 21. Teremtés hete Teremtés hete Nagy Krisztina

30. péntek 22.

Magyar Diáksport Napja / Magyar 

népmese napja (alsó tagozat)/ 

Kisérettségi-érettségi tételek kiadása/ Teremtés 

hete Reál munkaközösség /Szaktanárok / Nagy Krisztina/ Alsós munkaközösség

Tanítási 

nap 

száma

Tanévnyitó- 1. tanítási nap- Szülői értekezlet 1.o.

Program

B

A

A

B

Sz
ep

te
m

b
er

Nap Hét

B

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. szombat

2. vasárnap

3. hétfő 23.

A zene világnapja - 

minikoncertek/Danubia program?

4. kedd 24.

5. szerda 25. Difer  mérés Pusztai Mónika

6. csütörtök 26. Kiss Marianna

7. péntek 27. Palásti Bence, Márkus Anna

8. szombat

9. vasárnap

10. hétfő 28.

11. kedd 29.

12. szerda 30.

13. csütörtök 31.

14. péntek 32.

15. szombat 33. Gólyaavató / Idősek napja Gólyaavató

Pusztai Mónika, Mócherné Erika/ 

Koósné J.Hajnalka, Mócherné Lajos 

Erika/ Sebők Stefán, Palásti Bence

16. vasárnap

17. hétfő 34.

18. kedd 35.

19. szerda 36.

20. csütörtök 37.

Pályaorientációs nap Bűvős völgy 10-

11. osztály 9. osztály 

nyomdalátogatás Palásti Bence, Márkus Anna

21. péntek 38. Október 23-ai megemlékezés 12-13. pályaorientációs nap Hörömpöli Tiborné osztályfőnökök

22. szombat

23. vasárnap

24. hétfő 39.

25. kedd 40.

26. szerda 41.

27. csütörtök 42.

28. péntek 43. Csendes nap Reformációs Istentisztelet Zongora tanszaki koncert? Nagy Krisztina

29. szombat 1. túra Takácsné Pogrányi Irén

30. vasárnap

31. hétfő

O
K

TÓ
B

ER

ledolgozás okt. 15-én

Nap Hét
Tanítási 

nap 

száma

Program

A

B

A

B

Olvasd át az éjszakát!

Október 6-ai megemlékezés



A Launai Miklós Református Iskola 2022-2023-as tanévi munkaterve 
 

37 
 

 

 

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. kedd

2. szerda 44. kérdezd az igazgatót

3. csütörtök 45.

4. péntek 46.

5. szombat

6. vasárnap

7. hétfő 47. Simonyi Zsigmond helyesíró verseny (felső tagozat) Belicza György, 

8. kedd 48.

Nyílt nap - Improm József 

helyesírási verseny Márkus Anna

9. szerda 49.

10. csütörtök 50.

11. péntek 51. Márton nap (alsó tagozat) Alsós munkaközösség

12. szombat

13. vasárnap

14. hétfő 52. Zrínyi Ilona matematika verseny Kiss Marianna

15. kedd 53.

16. szerda 54.

17. csütörtök 55. Szaktanárok

18. péntek 56.

19. szombat 2. túra Takácsné Pogrányi Irén

20. vasárnap

21. hétfő 57.

22. kedd 58. Fuvola, trombita tanszaki koncert

23. szerda 59.

24. csütörtök 60. Ki miben tudós palánta? Takácsné Pogrányi Irén

25. péntek 61. 1. advent Osztályfőnöki munkaközösség

26. szombat Szalagavató Ütő, gitár tanszaki koncert Márkus Anna, Fodor Tibor

27. vasárnap

28. hétfő 62.

29. kedd 63.
30. szerda 64. I.negyedéves értékelés 1.o. Pusztai Mónika

Nap Hét
Tanítási 

nap 

száma

Program

N
o

ve
m

b
e

r B

A

A

B

A

Fogadóóra

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. csütörtök 65.

2. péntek 66. 2.advent

3. szombat

4. vasárnap

5. hétfő 67.

6. kedd 68. Osztályfőnökök

7. szerda 69.

8. csütörtök 70.

Difer vizsgálat jelentési 

kötelezettsége Tanfelügyelet/du közös óra?Pusztai Mónika, Hörömpöli Tiborné

9. péntek 71. 3.advent /Téli társaskör Zongora,trombita + fuvola félévi beszámoló/évfolyamonként

Oszt.f. munkaközösség /Takácsné 

Pogrányi Irén

10. szombat Ütő, gitár félévi beszámoló

11. vasárnap

12. hétfő 72. Osztályfőnökök

13. kedd 73.

14. szerda 74. Zisk karácsonyi koncert

15. csütörtök 75.

16. péntek 76. 4. advent/ Tanári karácsony

Osztályfőnöki munkaközösség  / Nagy 

Krisztina,Kiss Marianna

17. szombat

18. vasárnap

19. hétfő 77. Karácsonyi kézműves foglalkozás Osztályfőnökök

20. kedd 78.

21. szerda 79. Nagy Krisztina

22. csütörtök Téli szünet

23. péntek Téli szünet

24. szombat

25. vasárnap

26. hétfő Téli szünet

27. kedd Téli szünet

28. szerda Téli szünet

29. csütörtök Téli szünet

30. péntek Téli szünet

31. szombat

Tanítási 

nap 

száma

Nap Hét

Program

D
ec

em
b

er

A

B

A

B

A

Mikulás 

Karácsonyi műsor

Bukásértesítések kiküldése
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. vasárnap

2. hétfő Téli szünet

3. kedd Téli szünet

4. szerda Téli szünet

5. csütörtök Téli szünet

6. péntek Téli szünet

7. szombat

8. vasárnap

9. hétfő 80.

10. kedd 81.

11. szerda 82.

12. csütörtök 83.

13. péntek 84. Téli társaskör Takácsné Pogrányi Irén

14. szombat

15. vasárnap

16. hétfő 85.

17. kedd 86.

18. szerda 87.

19. csütörtök 88.

20. péntek 89. Palásti Bence

21. szombat 3. túra Takácsné Pogrányi Irén

22. vasárnap

23. hétfő 90. Osztályozó értekezlet Dörömbözy Margit

24. kedd 91.

25. szerda 92.

26. csütörtök 93.

27. péntek 94.

Téli társaskör / félévi 

bizonyítványok kiosztása Holokauszt áldozatainak emléknapja

Takácsné Pogrányi Irén / 

osztályfőnökök, Belicza György

28. szombat

29. vasárnap

30. hétfő 95.

31. kedd 96.

Program

Nap Hét Tanítási 

nap 

száma

Ja
n

u
ár

B

A

B

A

B

I. félév vége / Magyar kultúra napja

Félévi nevelőtestületi értekezlet

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. szerda 97. Szülői érkezletek Osztályfőnökök

2. csütörtök 98. Szülői érkezletek Osztályfőnökök

3. péntek 99. Szülői érkezletek Osztályfőnökök

4. szombat

5. vasárnap

6. hétfő 100. Szülői érkezletek Osztályfőnökök

7. kedd 101. Szülői érkezletek Osztályfőnökök

8. szerda 102. Szülői érkezletek Osztályfőnökök

9. csütörtök 103. Szülői érkezletek Osztályfőnökök

10. péntek 104. Szülői érkezletek6 Téli társaskör Osztályfőnökök

11. szombat

12. vasárnap

13. hétfő 105.

14. kedd 106.

15. szerda 107. Érettségire való jelentkezés hat. idő

16. csütörtök 108. Szépolvasási verseny (alsó tagozat)

Mócherné Lajos Erika, Barnáné 

Szabó Ildikó

17. péntek 109.

18. szombat Farsangi bál DÖK

19. vasárnap

20. hétfő 110.

21. kedd 111.

22. szerda 112.

23. csütörtök 113.

24. péntek 114. Téli társaskör

Kommunista diktatúra áldozatainak 

emléknapja

Takácsné Pogrányi Irén/ 

Márkus Anna

25. szombat

26. vasárnap

27. hétfő 115.

28. kedd 116.

Program

Nap
Tanítási 

nap száma

Hét

Fe
b

ru
ár

B

A

B

A

B
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. szerda 117.

2. csütörtök 118.

3. péntek 119.

4. szombat Középiskolai felvételi Megyei Kamarazene Fesztivál - Komárom Dörömbözy Margit/Menyhárt L., Sárvári Zs.

5. vasárnap

6. hétfő 120.

7. kedd 121.

8. szerda 122.

9. csütörtök 123.

10. péntek 124.

11. szombat 4.túra Középiskolai felvételi

Dörömbözy Margit/ Takácsné 

Pogrányi Irén

12. vasárnap

13. hétfő 125.

14. kedd 126. 7. osztály

15. szerda

16. csütörtök 127.

17. péntek 128.

18. szombat

19. vasárnap

20. hétfő 129.

21. kedd 130.

22. szerda 131. Oviakadémia- Nyílt nap (alsó tagozat) Alsós munkaközösség

23. csütörtök 132. felsős nyílt nap

24. péntek 133. Márkus Anna

25. szombat

26. vasárnap

27. hétfő 134. Digitális témahét Digitális témahét Szaktanárok

28. kedd 135. Digitális témahét Digitális témahét Szaktanárok

29. szerda 136.

Digitális témahét /Oviakadémia (alsó 

tagozat) Digitális témahét

Szaktanárok /Alsós 

munkaközösség

30. csütörtök 137. Digitális témahét Digitális témahét Szaktanárok

31. péntek 138. Digitális témahét

Digitális témahét / Bukásértesítés 12-

13.o. Zongora tanszaki koncert

Szaktanárok /Fodor Tibor/Kenéz 

Anikó

Program

Nap Tanítási 

nap 

száma

Hét
M

ár
ci

u
s

B

A

B

A

B

Március 15-ei ünnepség

Ünnepély

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. szombat

2. vasárnap

3. hétfő 139. Megyei zeneiksolák közös koncertje? AMI tanárok

4. kedd 140. Fuvola, trombita tanszaki koncert

5. szerda 141.

Csendes nap (alsó tagozat)-húsvéti 

kézműves fogl. Nagy Krisztina

6. csütörtök Tavaszi szünet Tavaszi szünet

7. péntek Tavaszi szünet Tavaszi szünet

8. szombat

9. vasárnap Húsvét

10. hétfő Húsvét Tavaszi szünet

11. kedd Tavaszi szünet Tavaszi szünet

12. szerda 142.

13. csütörtök 143. Szavalóverseny 

Pusztai Mónika, Koósné 

J.Hajnalka, Belicza György

14. péntek 144. A holokauszt áldozatai (április 16.), Takácsné Pogrányi Irén

15. szombat

16. vasárnap

17. hétfő 145. Vértes - Dunazug Régió Fafúvós Fsztivál ? Sárvári Zsuzsanna

18. kedd 146.

19. szerda 147.

20. csütörtök 148. általános iskolai beitratkozás

21. péntek 149.

22. szombat

23. vasárnap

24. hétfő 150. Egressy Zongoraverseny - Komárom Dezső Marianna

25. kedd 151.

26. szerda 152. Szaktanárok

27. csütörtök 153. Papírgyűjtés Palásti Bence- DÖK

28. péntek 154. 3.negyedéves értékelés 1.o. Pusztai Mónika

29. szombat

30. vasárnap

HétNap

Tanítási 

nap 

száma

Program

Á
p

ri
lis

A

B

A

B

Launai nap  és Gála

Fogadóóra
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Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. hétfő

2. kedd 155.

3. szerda 156.

4. csütörtök 157. Anyák napja (alsó tagozat) Utolsó tanítási nap 12-13.o. Osztályfőnökök

5. péntek 158. Ballagás 12. o. Márkus Anna, Fodor Tibor

6. szombat

7. vasárnap Anyák napja (alsó tagozat) Takácsné Pogrányi Irén

8. hétfő 1.TNM Érettségi vizsgák Vezetőség

9. kedd 2. TNM Pályaorientációs nap Érettségi vizsgák Vezetőség /Osztályfőnökök

10. szerda 3. TNM Kirándulások Érettségi vizsgák Vezetőség /Osztályfőnökök

11. csütörtök 159. Érettségi vizsgák Vezetőség

12. péntek 160. Bukásértesítők kiküldése Érettségi vizsgák /Bukásértesítők kiküldése Vezetőség /Osztályfőnökök

13. szombat

14. vasárnap

15. hétfő 161.

16. kedd 162.

17. szerda 163. Helyesírási verseny 3-4. o.

Mócherné Lajos Erika, Koósné J. 

Hajnalka

18. csütörtök 164. Áldozó csütörtök- Istentisztelet Áldozó csütörtök- Istentisztelet Nagy Krisztina

19. péntek 165.

20. szombat

21. vasárnap

22. hétfő 166. Nyílt tanítási hét

23. kedd 167. Nyílt tanítási hét

24. szerda 168. Fejszámoló verseny (alsó tagozat) Nyílt tanítási hét

Mócherné Lajos Erika, Barnáné Szabó 

Ildikó

25. csütörtök 169. Nyílt tanítási hét

26. péntek TNM 4 Nyílt tanítási hét Palásti Bence

27. szombat Nyílt tanítási hét

28. vasárnap

29. hétfő Pünkösd hétfő

30. kedd 170.

31. szerda 171. Palásti Bence

Nap Hét

Program
Tanítási 

nap 

száma

M
áj

u
s

A

B

A

B

A

DÖK nap

Kihívás napja

Felelős

általános iskola középiskola AMI

1. csütörtök 172. Zongora alapvizsga; Előrehozott szolfézs alapvizsga

2. péntek 173. Nemzeti összetartozás napja Zongora, trombita, fuvola vizsga Sebők Stefán

3. szombat Ütő, gitár vizsga

4. vasárnap

5. hétfő 174.

6. kedd 175.

7. szerda 176.

8. csütörtök 177.

9. péntek 178. Zisk utolsó tanítási nap

10. szombat

11. vasárnap

12. hétfő 179. Osztályozó értekezlet 8. o. Adminisztráció

13. kedd 180. Adminisztráció

14. szerda 181. Adminisztráció

15. csütörtök 182. Ballagás Rudkov Anetta, Hörömpöli Tiborné

16. péntek 183. Ballagás 8.o. Utolsó tanítási nap Osztályozó értekezlet

17. szombat

18. vasárnap

19. hétfő

20. kedd Szóbeli érettségi Dörömbözy Margit

21. szerda Szóbeli érettségi Dörömbözy Margit

22. csütörtök Szóbeli érettségi Dörömbözy Margit

23. péntek Középiskolai beiratkozás Dörömbözy Margit

24. szombat

25. vasárnap

26. hétfő

27. kedd

28. szerda Pusztai Mónika

29. csütörtök

30. péntek

ProgramTanítási 

nap 

száma

Hét

Jú
n

iu
s

A

B

A

B

A Tanévzáró istentisztelet

Tanévzáró értekezlet

Nap


