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 Bevezető 
 
A  Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola 2018/2019-es tanévének 

munkaterve iskolánk hagyományaira, értékeire építve a szakmai munkaközösségek 

jelen tanévre vonatkozó elképzeléseinek, valamint a törvényi változások 

összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek. 

 

Feladatunk, hogy iskolánk sajátos arculatát megőrizve olyan egységes, korszerű, 

stabil, tovább fejleszthető ismereteket, képességeket, készségeket alakítsunk ki, 

amelyek megfelelő alapot adnak a középiskolai tanulmányokhoz és a mindennapi 

élethez. Fontos, hogy a tantervben foglaltakra épülő tanmenetek haladási tervének 

fegyelmezett betartásával, nagyobb hatékonysággal, differenciált tanórai 

foglalkoztatással érjük el, hogy tanulóink mindegyike képességeinek megfelelően 

sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot. A nevelőtestület szakmai felkészültsége 

biztosítja az iskolában folyó nevelő-oktatómunka színvonalas ellátását.  

Munkánkat a fenntartóval, iskolai lelkipásztorral, helyi önkormányzattal, Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, Családsegítő Központtal egyetértésben kívánjuk 

folytatni. 

 

Célunk:  

Alsó tagozat 1-4 osztályában a Komplex Alapprogram bevezetése és 

működtetése 

 az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése, az iskolai kudarcélmények 

csökkentése   

  kompetencia alapú oktatás alkalmazása 

 változatos oktatási módszerekkel a problémamegoldó és alkalmazkodó 

képességek erősítése 

 az innovációs tudásbázis megteremtése 
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 az eredményességre, képességeknek megfelelő teljesítmény elérésére való 

törekvés  

 a tehetséggondozás, a versenyeken való részvétel eredményességének növelése 

 szülői igény alapján a művészeti –és sport nevelés lehetőségének bővítése 

 a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek egyénre szabott, differenciált fejlesztése  

Alapkövetelmény, hogy versenyképes tudáshoz jusson minden körömi tanuló, az 

egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek minden 

gyermekben megfelelően kifejlődjenek.  

 

1. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

 
1.1 A működésre vonatkozó törvények, rendeletek 

 

 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről  

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

működéséről  

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

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

és a  

 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési         

intézményekben történő végrehajtásáról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi  

 XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi           

ágazatban történő végrehajtásáról 

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

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé  

     nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről  

és alkalmazásáról  

 A munkaterv a Pedagógiai Program célkitűzéseire épül, része az intézmény 

stratégiájának. Meghatározza az éves célokat, feladatokat. 

A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűz-, 

munka- és balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi 

dolgozó számára kötelező.  

 

1.2. A működés színterei 

  Intézményvezetés. 

 Szakmai munkaközösségek.  

  Diákönkormányzat.  

  Szülői Tanács a szülői közösség szervezeti kerete az osztályközösségek szülői  

   munkaközösségei. 

 

 1.3. A kapcsolattartás módja 

 

 Az információáramlás segítése érdekében minden héten hétfő délelőtt vezetői 

értekezlet. 

 Kibővített vezetőségi ülés megtartására minden héten hétfő délután kerül sor a 

munkaközösség-vezetők, szükség esetén a diákönkormányzatot segítő pedagógus 

részvételével. 

 A szakmai munkaközösségek alkalomszerűen üléseznek, és módszertani 

tanácskozásokat tartanak.  
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 Évente két alkalommal szervezett szülői értekezletet tartunk.  

 Évente két alkalommal összehívjuk a szülői tanácsot. Első alkalommal a munkaterv 

elfogadására kerül sor, második alkalommal pedig az éves munkát értékeljük. 

 A fenti időpontok mellett, feladattól függően más időpontokban is sor kerülhet 

megbeszélésekre. 

 

 

Az intézményben dolgozók munkaköri feladatait külön munkaköri leírással 

szabályozzuk, melyek összhangot képeznek a belső működés feltételeit szabályzó 

törvényekkel, jogszabályokkal.  

 

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 
 
  
2.1. Az iskolában ellátott feladatok 

 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-8. 

évfolyamon. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 1-8. évfolyamon. 

 Egyéb foglalkozások megtartása a tanulói jelentkezések alapján. 

 

2.2. Tárgyi feltételek  

 

A szakmai alapdokumentumban rögzített feladat-ellátási kötelezettségünket a 

település két különböző helyén lévő épületben oldjuk meg:  

 001 –es telephelyen – Kossuth u. 44. sz. – az 1-8. évfolyam, 

 002-es telephelyen,  informatika szaktanterem – Zrínyi u. 14. 
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2.3. Személyi feltételek alakulása 

 
Alkalmazotti létszám 

 
25 fő 

Ebből Pedagógus  17fő 
Iskolatitkár  1 fő 

Szociális munkás és 
könyvtáros (NOKS) 

 1 fő 

Rendszergazda (NOKS)  0 fő 

 Ebből vezető 2 fő 

Gazdasági vezető  
1 fő 

 

Takarító  1 fő 

Karbantartó  1 fő 

Portás  1 fő 

 
 
A tartósan távollévő álláshelyén 1 fő határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatunk 

pedagógust.  

Iskolánkban 2 szakmai munkaközösség és 1 diákönkormányzat működik. 

A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat az osztályfőnökök látják el az iskolai szociális 

munkás segítségével. 

 

2.4. Tanulói létszámadatok  

 

A demográfiai mutatók gyermeklétszám csökkenést nem mutatnak, így iskolánk 

tanulói létszáma szinte változatlan. A tanév eleji létszám egyeztetés alapján 200 tanuló 

nevelését, oktatását kezdjük meg szeptember 03-án. 

Ebben a tanévben kettő első osztályt indítottunk. Az osztályok heterogén 

összetételűek. Az SNI (sajátos nevelési igényű) tanulókat integráltan oktatjuk, így 

minden osztályban van SNI tanuló. A törvényben előírt iskolai fejlesztésüket a 

fenntartó által biztosított szakemberek alkalmazásával tudjuk biztosítani.  
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Magas a BTMN-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók 

és a hátrányos helyzetű tanulók száma is.  

 

 évfolyam  

1.  2. 3. 4.  5.  6.  7.  
 

8. 
 

Összes: 

Tanulócsoportok 
száma 

2 2 1 2 1 1 1 1 11 

Tanulók száma 
 

40 36 21 30 24 19 16 14 200 

HH tanulók 
száma 

        0 

HHH tanulók 
száma 

40 36 21 30 24 19 16 14 200 

SNI tanulók 
száma 

9 3 1 6 5 0 3 3 30 

BTM-es tanulók 
száma 

11 28 15 17 19 12 8 10 120 

Állami nevelt 
tanulók száma 

- - - - - - - - 0 

Magántanulók 
száma 

- - - - - - - - 0 

 

ÁTLAGLÉTSZÁM: 18,18 

 
 
3. Pedagógusok megbízatásai a 2018/2019-es tanévben 
 

Intézményvezető-helyettes: 

Bodolai Miklós 
 
Munkaközösség vezetők:  
 

 Alsó tagozatos munkaközösség: Oláhné Majláth Zsuzsanna 

 Felső tagozatos munkaközösség:          Rékáné Iván Yvette 

 

Diákönkormányzatot segítő pedagógus: 
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 Németh László (1-8. évfolyam) 

 

Baleset, tűz- és munkavédelmi felelős: 

 Krusó Henrietta    Kossuth utca, Zrínyi utca 

 

 

 

4. Osztályok és osztályfőnökök  

 
Osztály Osztályfőnök Osztály elhelyezése 

1-4 évfolyam:   

1.a Tóth Evelin Kossuth u.44. 

1.b Ardainé Osvárth Éva Kossuth u.44. 

2.a Szemánné Tóth Adrienne Kossuth u.44. 

2.b Bencsikné Medgyesi Edit Kossuth u.44. 

3.o Varga Zsuzsanna Kossuth u.44. 

4.a Oláhné Majláth Zsuzsanna Kossuth u.44. 

4.b Guba József Kossuth u.44. 
5-8 évfolyam   

5.o Bacsó Máté Kossuth u.44. 

6.o Németh László Kossuth u.44. 

7.o Balogh András Kossuth u.44. 

8.o Rékáné Iván Yvette Kossuth u.44. 

 

5. A 2018/2019-es tanév rendje   

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

 

A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap 2019. június 
14-én, péntek. A tanítási napok száma 181. 

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart, az iskolák 2019. február 1-ig értesítik 
a diákokat és a szülőket az első félévben elért eredményekről. 
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Tanítási szünetek 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni 
első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni 
első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni 
első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

Középiskolai felvételi 

A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit az érintett gimnáziumokban és 
szakgimnáziumokban 2019. január 19-én 10 órától tartják majd, míg a pótló 
vizsgákat 2019. január 24-én 14.00-kor tartják majd. 

Iskolai témahetek 

 a „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 
1. között, 

 a fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között, 
 a digitális témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között lesz. 

Országos mérések 

 

 Az országos kompetenciamérést a 2018/2019. tanévben 2019. május 29-én 
rendezik meg. 

 A két tanítási nyelvű iskolákban 2019. május 15-én szervezik a célnyelvi 
mérést, míg az idegen nyelvi méréseket a többi - nem két tanítási 
nyelvű  iskola 6. és a 8. évfolyamán május 22-én szervezik meg. 
 

 A diákok fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 2019. január 9. és 
2019. április 26. között kell megszervezni. 
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 A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az 

Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is 

alkalmazni kell. 

 A rendelet 3. melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a 

jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a 

továbbiakban: minisztérium) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket 

pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.  

 Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, 

amelyekre felkészíti a tanulókat.  

 Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára 

történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal a fenntartó, az 

iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai 

diákönkormányzat és az intézményi tanács egyetért.  

 A 2018/2019-es tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni 

az idegen nyelvi szövegértési képességét, a szövegértési és a matematikai 

eszköztudás fejlődését a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra 

kiterjedően.  

          idegen nyelvi mérés: 2019. május 22.   

     kompetenciamérés:   2019. május 29.  

 A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői 

névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával. 

 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni 

hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és 

kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2018. október 13-ig felmérik azon 

első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta 

szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell 

a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő 
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pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2018. október 27-ig - a Hivatal által 

meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e 

bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 

2018. december 01-ig kell elvégezniük.  

 A 2018/2019. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, 

értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az 

iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 09. 

és 2019. április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett 

nevelési-oktatási intézmények 2019. június 01-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.  

 
6. A 2018/2019-es tanév kiemelt feladatai 
 
6.1. Szervezési –vezetési területen 

 

 A jogszabályok változásainak folyamatos nyomon követése. 

 Az intézményi és pedagógiai önértékelés folyamatának elindítása az éves 

önértékelési terv alapján. 

 Tárgyi feltételek javítása pályázatok kihasználásával. 

 Külső partnerek bevonása a programok szervezésébe. 

 

6.2. Oktatási területen 

 Tanulói aktivitás növelése a tanítási órákon, a munkafegyelem kapcsolatos 

szabályok betartása, betartatása. 

 Differenciált óravezetés, az egyéni fejlesztés hatékonyságának növelése. 

 A lemaradók hatékonyabb motiválása és segítése, a tanuláshoz való hozzáállásuk 

megváltoztatása a bukások magas számának mérséklése érdekében. 
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 A tanulók felkészítése az OH országos méréseire. (Minden tanuló a képessége 

szerinti legmagasabb szinten teljesítsen! )  

 Pályaorientáció, pályaválasztás segítése. A pályaválasztás előkészítése, szakmák 

ismertetése. 

 Az adminisztrációs fegyelem javítása, a dokumentumok naprakész, pontos 

vezetése. 

 

6.3. Nevelés területén 

 A tanulók vallásos nevelése, helyi rendszerének és hagyományainak ápolása.  

 A tanulók szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez juttatása, 

  heti 2 hittanórán, iskolai miséken.   

 Az egyházi ünnepek méltó megünneplése.   

 A lelki élet erősítése lelki napok megszervezésével.  

 A tanulók hazához, ill. szülőföldjükhöz való kötődésének erősítése a 

néphagyományok ápolásával, nemzeti ünnepeink méltó megünneplésével. 

  Kapcsolat erősítése a szülőkkel, családlátogatások, szülői értekezletek, szülői 

fórumok szervezése, ill. a szülők bevonása az iskolai és egyházi 

rendezvényekbe.   

 A délutáni egyéb foglalkozások hatékony, motiváló erejű megszervezése. 

 A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése. 

 A környezetkultúra javítása, fejlesztése, igényes külső, igényes környezet 

elvárása. 

 Egészséges életre nevelés, egészséges viselkedésformák beépítése a 

mindennapokba. 

 Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a 

késések visszaszorítása. 
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6.4. Munkaközösségek feladatai 
 

 Tantervi változások figyelemmel kísérése, alkalmazása, monitorozása. 

 Tanulmányi versenyek szervezése. 

 Részvétel a pedagógusok önértékelési folyamatában. 

 Bemutató órák, belső továbbképzések szervezése. 

 

6.5. A tanév rendjéből adódó feladatok 
 
 

 Tanítási napok száma az általános iskolában: 181 nap 

 A Tanév első tanítási napja:     2018. szeptember 03. 

    

 Utolsó tanítási napja:      2019. június 14.  

 A szorgalmi idő első féléve     2019. január 25-ig tart.  

 Az iskoláknak 2019. február 01-ig kell értesíteni a tanulókat, kiskorú tanuló esetén 

a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

 Félévi értékelő értekezlet időpontja:             2019. február 05.  

 Jegyzőkönyv megküldése a fenntartónak:            2019. február 09-ig.   

 Ballagás:                                2019. június 15. 

 Tanév végi értekezlet időpontja:   2019. június 22.    

 Bizonyítvány osztás, ünnepélyes tanév záró:  2019. június 22.  

 Tanév végi értekezlet jegyzőkönyvének megküldése a fenntartónak: 2019. július 06-

ig 
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6.5.1. Iskolai megemlékezések 

 

 Aradi vértanúk emléknapja október 06.  

 Nemzeti ünnep október 23. 

 A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja február 25.   

 Nemzeti ünnep március 15. 

 A Holokauszt világnapja április 16.  

 Nemzeti összetartozás napja, a trianoni békeszerződés aláírásának    

    napja június 4.  

 

 

6.5.2. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

 

 2018. október 13.  – Őszi nevelési értekezlet  

                         -  Balesetvédelmi oktatás 

 2018. november 16.  – KAPI továbbképzés 30+ pályázat: Útkeresés a tanár-

diák, tanár-szülő konfliktusokban gyermekvédelmi szemszögből 

 2018. december 01.    – Pályaorientációs célú nap 

 2018. december 15.      – Lelkinap 

 2018. április 17.                 - Tavaszi nevelési értekezlet: méréseredmények értékelése 

 2018. május 10.             - Családi nap 

6.5.3.Munkanap áthelyezések 

a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény30.§ (1) bekezdése 

 

2018.október 13. munkanap 

2018.november 10. munkanap 

2018. december 01. munkanap 

2018. december 15. munkanap 
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7. Belső ellenőrzés 

7.1. Célja  

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét. Célja, 

hogy kellő mennyiségű és minőségű információt biztosítson az intézmény vezetője 

számára az intézményben folyó oktató és nevelő munka tartalmi kérdéseiről és annak 

színvonaláról. 

 

7.2. Feladata 

Biztosítsa az intézmény törvényes működését és elősegítse a nevelő és oktató munka 

eredményességét.  

 

7.3. Szervezése 

Az intézmény vezetője felelős a folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért és 

hatékony működéséért. Az ellenőrzéshez az ellenőrzést végzők tervet készítenek, 

ütemezik a belső önértékelési terv és az éves munkatervek alapján. A végrehajtás 

során előre értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát 

előkészíthessék, segíthessék. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, 

illetve az ellenőrzés természetének megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet 

ellenőrzésre.  

Az intézményvezető mellett minden dolgozó felelős a maga területén. 
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7.4 . Az ellenőrzésre kerülő feladatok, tevékenységek  

 

Az ellenőrzést 
végzők 

Az ellenőrzés 
időpontja 

 

Az ellenőrzés 
területei 

Az ellenőrzött 
személyek 

Az ellenőrzés 
módszerei 

intézményvezető 
 

szeptember tanmenetek, 
foglalkozási 
tervek,  
csoportnaplók 

pedagógusok dokumentum-
ellenőrzés 

szeptember munkatervek munkaközösség-
vezetők 

dokumentum-
ellenőrzés 

alkalomszerű ügyeleti feladatok 
elvégzése 
 

pedagógusok személyes 
ellenőrzés 

folyamatos, 
meghatározott 
terv szerint 

órára, 
foglalkozásra való 
felkészülés 

pedagógusok óralátogatások, 
foglalkozás-
látogatások 

alkalmanként iskola tisztasága 
(épület, udvar) 
 

technikai 
dolgozók 

bejárás 

folyamatos magatartás, 
szorgalom 

tanulók tapasztalat, 
megfigyelés, 
ellenőrző 

Félév,  
év vége 

tanulásban való 
előmenetel, 
lemorzsolódás 
 

tanulók naplók 
ellenőrzése, 
statisztikai 
adatok 

május, 
szeptember 

megrendelés 
pontossága 

tankönyvfelelős határidők 
betartása 

intézményvezető-
helyettes 

havonta naplóbeírások, 
munkaidő-
nyilvántartás, 
helyettesítés 
 

pedagógusok, 
osztályfőnökök 

dokumentum- 
ellenőrzés 
 

negyedévente tanulók 
értékelése, 
osztályzatok 
száma 

pedagógus osztálynaplók 
ellenőrzése 
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folyamatos, 
meghatározott 
terv szerint 

szakmai munka pedagógusok óralátogatások, 
foglalkozás-
látogatások 

havonta az iskola 
tisztasága, 
munkaidő 
betartása 

technikai 
dolgozók 

tapasztalat, 
megfigyelés 
 

hetente ügyeleti feladatok 
elvégzése 

pedagógusok személyes 
ellenőrzés 

munkaközösség-
vezetők 

negyedévente tanmenet szerinti 
haladás 
 

munkaközösség 
tagjai 

tanmenet és 
haladási napló 
összevetése 

meghatározott 
terv szerint 

órára, 
foglalkozásra való 
felkészülést 

munkaközösség 
tagjai 

óralátogatások, 
foglakozás-
látogatások 

félév, tanév 
vége 

a munkatervben 
foglaltak 
végrehajtása 

 beszámoló  

osztályfőnökök hetente naplóbeírások pedagógusok órabeírások, 
jegyek, 
hiányzások 
dokumentálása 

probléma 
esetén 

egységes nevelői 
ráhatás 

 koordinálás, az 
osztályban 
tanítók  
összehívása 

havonta magatartás, 
szorgalom, 
tanulmányi 
előmenetel 

tanulók Vélemények 
összegyűjtése, 
ellenőrző, 
napló, 
hospitálás 

DÖK - vezető félév, tanév 
vége 

DÖK által 
megfogalmazottak 
végrehajtását 

 beszámoló 

szaktanár rendszeresen magatartás, 
szorgalom, 
felkészülés az 
órára, tanulmányi 
előmenetel 

tanulók Feleltetés, 
dolgozat 
íratása, 
órai munka 
értékelése 
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8. Vezetők benntartózkodásának, helyettesítésének rendje 
 

Intézményvezető benntartózkodásának rendje: 
 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

 
800-1600 

 
800-1600 

 
800-1600 

 
800-1600 

 
  800-1600 

 
Az intézményvezető távolléte, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes 

helyettesíti az intézményvezetőt. 

 

Az intézményvezető - helyettes benntartózkodásának rendje: 
 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

 
800-1800 

 
800-1600 

 
800-1800 

 
1200-1600 

 
  800-1600 

 

Ha sem az intézményvezető, sem az intézményvezető helyettes nincsenek benn az 

iskolában akadályoztatásuk esetén a helyettesítés rendje az alábbiak szerint alakul: 

munkaközösség vezető. 

 

 

 

 

9. Eseménynaptár 

2018. 

2018/ 2019. tanév kiemelt feladata a CSALÁD. Ennek tükrében tervezzük a 

tanév eseményeit. 
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                             „Minden a családban kezdődik.” 

                        „Család, légy, ami Isten tervei szerint vagy!” 

Augusztus 

 

08.13. Tankönyvszállítás 

08. 22. Alakuló értekezlet 

08.23-24.KAK továbbképzés Felsőzsolca 

08.27-28.DFHT továbbképzés Hernádkak  

08. 29. Veni Sancte Eger 

08.30. Osztályozó-javító vizsgák 

08.31.Tanévnyitó értekezlet 

 

Szeptember 

09.03. Tanévnyitó szentmise 

09.03. Első tanítási nap, létszámegyeztetés, tankönyvosztás  

09.03-08. Családlátogatások alsó- felső tagozat 

09.07.Kisboldogasszony ünnepe – templomunk búcsúja 

09.10- 09.14. Szülői értekezlet 1-8. évfolyam 

Komplex Alapprogram bevezetésével kapcsolatos teendők elvégzése 

09.25. Szentségimádás 

-Magyar Diáksport napja  

Szeptember- október: DIFER-mérés az első osztályokban 

Alprogrami képzések 

Október 
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10.04. Assisi Szt. Ferenc az állatok, kereskedők, családok és környezetvédők 

védőszentje - rajzpályázat 

10.05. Missziós ünnep 

10.05. Aradi vértanúk-megemlékezés ünnepi műsor keretében 

10.13. Őszi nevelési értekezlet 

10.19. Szent II. János Pál, iskolánk névadójának ünnepe 

10.19. Október 23-ai megemlékezés ünnepi műsor keretében Faluszintű rendezvény 

10.26. Mindenszentek, halottak napja megemlékezés 

Rózsafűzér imádság osztályszinten 

 

November 

 

11. hó Egészségnevelési program  

11.06. Szent Imre herceg emléknapja 

11.07. Pályaválasztási kiállítás Miskolc 

11.13. Pályaválasztási szülői értekezlet 

11.16.30+ pályázat: Útkeresés a tanár-diák, tanár-szülő konfliktusokban 

gyermekvédelmi szemszögből 

11.22. Fogadóóra 1-4. évfolyam 16.00 - 17.00 óráig  

11.23. Fogadóóra 5-8. évfolyam 16.00 - 17.00 óráig  

11.30. Jézus Krisztus a mindenség királya Egyházi év vége 

Idősek napjára való felkészülés egész hónapban  

Adventikoszorú készítése családokkal közösen 

       

December 
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12.01.    I. Adventi gyertyagyújtás 

12.06. Mikulás – Miklós püspök    

12.07. II. Adventi gyertyagyújtás 

12.08.Szeplőtelen fogantatás – Megemlékezés reggeli áhitat keretében 

 12.14.III. Adventi gyertyagyújtás  

12.15. LELKINAP 

12.21. Karácsonyi ünnepség családok részvételével 

Karácsonyi  gyónás 

Karácsonyi szentmise 

2019. 

Január 

01.06. Vízkereszt  

01.07. Osztálytermek megszentelése 

01.09 –04.26. NETFIT mérés  

01.15.Szent Arnold Janssen emléknapja 

01.22. A magyar Kultúra Napja 

01.24. Félévi osztályozó értekezlet 

01.25. Az I. félév zárása 

01.25. Az I. félév zárása  

Február 

 

02.06. I. félévi nevelőtestületi értekezlet 

02.08. Farsang  

02.12. Szülői értekezlet - 1-4.évfolyam 
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02.13. Szülői értekezlet – 5-8. évfolyam 

02.18. Tanulói adatlapok, jelentkezési lapok továbbítása 

Március 

 

03.08. Nyílt nap – alsó tagozat  

03.14. 1848. márc. 15-i megemlékezés Faluszintű rendezvény 

    Fenntarthatósági témahét 2019. március 18. és március 22. között 

03.25.Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Április 

 

04.08- 12. Digitális témahét 

04.11. Megemlékezés a Költészet napjáról 

04.12.Keresztútjárás - LELKINAP 

04.16. Húsvéti mise 

04.17. Tavaszi nevelési értekezlet –mérésértékelés -tanításnélküli munkanap 

04.25. Fogadóóra- 1-4. évfolyam  

04.26. Fogadóra – 5-8. évfolyam 

 

Május 

 

05.04. Boldog Ceferinó emléknapja 

05.06-tól Anyák napi rendezvények 

05.10. Családi nap  

05.12. Tavaszi forgatag 

05.22. Idegen nyelvi mérés 6-8. évfolyamon  
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05.24. Rákóczi fesztivál Faluszintű rendezvény 

05.29. Kompetenciamérés 6. – 8. évfolyamon  

 Elsőáldozás 

Június 

 

06.02. Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés ünnepi műsor keretében 

06.12. Egyházmegyei Te Deum - Eger 

06.13. Tanévzáró szentmise  -Osztályozó értekezlet 

06.14. DÖK nap Ballagás 

06.21. Tanévzáró tantestületi értekezlet  

 

10. A középfokú iskolai felvételi eljárás rendje 
 
 

  
Feladat Határidő 

A középfokú iskolák felvételi tájékoztatóinak megjelenése 2018.október 20 

Az általános  iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a 
felvételi eljárás rendjéről. 

2018. október 31. 

Tájékoztatás központi írásbeli felvételi vizsga helyszíneiről 
 

2018. november 16. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 2018. december 7. 

Az általános felvételi eljárás kezdete. 
 

2019. január 19. 

Központi írásbeli felvételi vizsga. 2019. január 19.  
10.00 óra 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2019. január 24. 
14.00 óra 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú 
intézmények értesítik az írásbeli eredményről a tanulókat. 

2019. február 07. 

Jelentkezés a BM és a Honvédelmi Minisztérium által 
fenntartott középiskolákba. 

2019. február 18. 
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Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú 
intézménynek, a tanulói adatlapok első példányát pedig 

a Hivatalnak. 

2019. február 18. 

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében 

2019. február 21- 
március 14. 

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza 
a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2019. március 18. 

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 
iskolában. 

2019. március 
21-22. 

Módosított tanulói adatlapok megküldése a Felvételi 
Központba 

2018. március 23. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről 
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak, 

2019. április 30.  

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat 
ki. 

2019. május 06-
augusztus 31-ig. 

Jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 
 

2018. június 01. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó 
lakhelye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami 

intézményfenntartó központ részére, amennyiben a 
köznevelésről szóló törvény 14. § (2)-(3) bekezdése alapján 

kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd 
II. programba.  

 

2018. június 18. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által 
meghatározott időpontban. 

2019. június 20-22. 

 
 

A munkaterv mellékletét képezi: 
 

 Munkaközösségek munkatervei 

 Diákönkormányzat munkaterve 

 Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve- jelenléti ív, Nyilatkozatok 
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Záradék: 
 
Az 1/2018. sz. nevelőtestületi határozattal: a Szent II. János Pál Katolikus Általános 
Iskola  a 2018/2019. tanévre szóló munkatervét a nevelőtestület elfogadta. 

 
 
 
Köröm, 2018. szeptember 14. 
 
 
 
 
……………............                                                                                 ………………………                
Fenntartói jóváhagyás                                                                        Orosz Lászlóné 

         intézményvezető 
 
 
 
 

 
Mellékletek: 
 

 Munkaközösségek munkatervei 

 Diákönkormányzat munkaterve 

 Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyv- jelenléti ív, Nyilatkozatok 
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MELLÉKLET 
 
 
 
 

Alsós munkaközösség munkaterve 

 2018/2019. tanév 

 

Helyzetelemzés: 

Az előző tanévhez képest kedvezően indul a tanév. Az alsó tagozat 2 új tanítóval és 1 

gyógypedagógussal erősödött. 

A hittanórák szakszerű megtartása is biztosítva lesz, Orosz Petra hitoktató személyében. Ez 

éven 7 alsós osztályunk lesz: 

 1.a Tóth Evelin 

 1.b Ardainé Osváth Éva 

 2.a Szemánné Tóth Adrienne 

 2.b Bencsikné Medgyesi Edit 

 3.a Varga Zsuzsanna 

 4.a Oláhné Majláthné Zsuzsa 

 4.b Guba József 

 Torhány Imréné a matematika a 2.b-ben és fejlesztés 

A tanév során 3 napközis csoportot indítunk. 

A tanév kiemelt nevelési feladatai: 
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 nevelő-oktató munkánk célja az ismeretek átadása mellett a gyermekek 

személyiségének harmonikus fejlesztése, az elfogadott társadalmi és erkölcsi értékek 

betartásának elmélyítése 

 a katolikus iskola szellemiségének hangsúlyozása, a hit által közvetített erkölcsi 

értékek megismertetése és elfogadtatása a szülőkkel és a tanulókkal 

 a tanulással megvilágított hit élő, tudatos és tevékeny legyen 

 az iskola házirendjének következetes betartása 

 a munkafegyelem, a tanuláshoz való hozzáállás javítása 

 egymás iránti tisztelet, elfogadás, empátia tolerancia fejlesztése 

 a szakszolgálatokkal való jó együttműködés a tanév során 

 környezettudatos magatartásra nevelés 

 az egészséges életmód fontossága 

 hagyományaink ápolása, nemzeti és egyházi ünnepek méltó megünneplése 

 a szülőkkel való együttműködés a gyermekek érdekében 

A munkaközösség oktatási céljai: 

 az alapkészségek minél magasabb szintű elsajátíttatása: értő olvasás fejlesztése, 

helyesírási készség, matematikai-logikai gondolkodás, önálló tanulási készség 

fejlesztése 

 a komplex alapprogram bevezetése lehetőség szerint minél több osztályban, legalább a 

közismereti tárgyaknál (továbbképzésen mindenki volt) 

 kiemelt figyelmet fordítunk a BTMN-s és az SNI-s tanulókra. Lehetőleg minden 

segítséget megkapjanak a tanórákon, differenciálás és az egyéni foglalkozásokon. 

A tanév során két témahetet tervezünk: 

1. március 18-22. Fenntarthatósági témahét 

2. április 8-12. Digitális témahét 
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Az év során igyekszünk a DÖK programjaiba is bekapcsolódni. Az iskolai faliújságot havonta 

egy-egy osztály díszíti. 

Az aktuális egyházi ünnepekre felhívjuk a tanulók figyelmét, illetve a megfelelő 

információkat a hittanórán és a faliújságon keresztül ismerhetik meg. 

A faliújság elkészítésének felelősei: 

szeptember: Ardainé Osváth Éva 

október: Németh László 

november: Bencsikné Medgyesi Edit 

december: Szemánné Tóth Adrienne 

január: Balogh András 

február: Varga Zsuzsa 

március: Rékáné Iván Yvette 

április: Tóth Evelin 

május: Torhány Imréné 

június: Guba József 

 

Eseménynaptár 

időpont feladat felelősök 

szeptember 3. tanévnyitó Tóth Evelin, Hitoktató, 

Ardainé O.É. 

1. hét ügyeleti rend megszervezése Oláhné Majláth Zsuzsa 

órarend kialakítása Oláhné M. Zs. + tanítók 

házirend ismertetése osztálytanítók 

tűz és balesetvédelmi oktatás  

Bomba- és tűzriadó próba tűzvédelmi felelős 

2. hét szülő értekezlet osztálytanítók 

szeptember 20. tanmenetek bemutatása tanítók 

szeptember 25. szentségimádás plébános+tanítók 
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október DIFER mérés az első 

osztályban 

elsős tanítók+fejlesztő 

pedagógusok 

október 6. aradi vértanúk napja Oláhné M.Zs. és Torhányné 

október 23. megemlékezés az 1956-os 

forradalom emlékére 

rendezett iskolai ünnepség 

felsősök műsora 

október 20. Szent II. János Pál ünnepe plébános és Hitoktató 

heti egy alkalommal rózsafüzér imádság 

osztályszinten 

hitoktató 

utolsó hétvége missziós ünnep plébános+tanítók 

október 31. „Esik eső karikára…” 

rajzpályázat 

tanítók 

november 6. Szent Imre herceg 

emléknapja 

tantestület 

november 25. Krisztus király vasárnapja, 

az egyházi év vége 

plébános+tantestület 

december készülődés az adventre, 

adventi koszorú készítése 

tanítók 

december 6. Szent Miklós ünnepe plébános, tanítók, DÖK 

advent 1. gyertyagyújtás 1. évfolyam 

2. gyertyagyújtás 2. évfolyam 

3. gyertyagyújtás 3. évfolyam 

4. gyertyagyújtás 4. évfolyam 

december 21. karácsonyi közös gyónás, 

adventi lelki nap, karácsonyi 

szentmise 

hitoktatók, plébános 

január 5. osztálytermek megszentelése plébános és tantestület 
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január 15. Szent Arnold Janssen 

emléknapja 

plébános és tantestület 

január 25. az első félév zárása tantestület 

február 1. félévi értesítő kiosztása osztályfőnökök 

február 8-ig farsangi bál tantestület 

nagyböjt kezdetén Keresztút hitoktató 

 szülői értekezlet tantestület 

március 15. iskolai ünnepség az 1848-as 

forradalom emlékére 

felső tagozat 

március 16. Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 

Hitoktató 

március 18-22. Fenntarthatósági témahét DÖK+tantestület 

nagyhéten Keresztútjárás Hitoktató, plébános 

nagyböjti lelki nap  

április húsvéti szentmise plébános 

elsősök beiratkozása igazgató 

április 8-12. Digitális témahét DÖK+tantestület 

április 22. Föld Napja DÖK, tanítók 

május Anyák napja osztálykeretben tanítók 

Madarak és Fák napja DÖK+tanítók 

május 4. Boldog Ceferino elméknapja plébános+tanítók 

utolsó hét gyermeknap DÖK+tanítók 

Elsőáldozás plébános, hitoktató 

június 4. Nemzeti Összetartozás napja felsős műsor 

június osztályozó konferencia tantestület 

tanévzárással kapcsolatos 

feladatok 

tantestület 
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tanévzáró szentmise Szemánné T.A.+plébános 

tanévzáró értekezletek  

 

Tavasszal a Komplex Alapprogram alapján bemutatóóra a 2.a osztályban. Tanító: Szemánné 

Tóth Adrienne 

 
 
                                                                             
                                                                          
KÖRÖM,2018.09.10. 
 
 
 
 
                                                               …………………………………………….. 
                                                                              Oláhné Majláth Zsuzsanna 
                                                                            alsós munkaközösség vezető 
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Felsős munkaközösségi munkaterv 
2018/2019 

 
 
A tanév kezdete: 2018. szeptember 3. hétfő 
Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. péntek 
Tanítási napok száma: 181 
Az I. félév: 2019. február 1-ig tart. 
Az ellenőrzőket 2019. február 1-ig adjuk ki. 
Őszi szünet: utolsó nap 2018. 10. 26. péntek 
  tanítás: 2018. 11. 5. hétfő 
Téli szünet: utolsó nap 2018. 12. 21. péntek 
  tanítás: 2019. 01. 3. csütörtök 
Tavaszi szünet: utolsónap: 2019. 04. 14. szerda 
  tanítás: 2019. 04. 24. szerda 
Szombati munkanapok: 
 okt. 13. 
 nov. 10. 
 dec. 1. lelki nap 
 dec. 15. 
Szünnapok: 
 okt 22. hétfő 
 nov. 2. péntek 
 december 24. hétfő 
 december 31. hétfő 
Helyzetelemzés:  
A 2018/2019-es tanévet a felsős munkaközösség 6 felsős nevelővel kezdi.  
Változás 2 távozónevelő és 1 halálozás miatt. 
 
Nevelők: 
 
Bacsó Máté: földrajz, matematika, testnevelés 
Bodolai Miklós: hittan – felsőtagozat; igazgatóhelyettes 
Németh László: földrajz, történelem, technika, 6. osztályfőnök, biológia, kémia, DÖK 
vezető 
Balogh András: angol, rajz, technika, 7. osztályfőnök 
Rékáné Iván Yvette: magyar, történelem, 8. osztályfőnök, munkaközösség-vezető 
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Varga Zsuzsanna: magyar nyelv és irodalom 5. oszt. 
 
 
 
Legfontosabb feladatunk:  

- a tanulók alapképességeinek, valamint kreatív, önálló gondolkodásának 

fejlesztése 

- törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket 

- különös hangsúlyt fektetünk a kompetenciák megfelelő szintű fejlesztésére 

- az órákon igyekszünk differenciálni, illetve többféle módszert és munkaformát 

alkalmazni 

- lehetőség lesz az órákon kívüli felzárkóztatásra és ez a 

fejlesztőpedagógusunk feladata lesz 

- ápoljuk hagyományainkat, megtartjuk szokásos ünnepeinket (október 6., 

október 23., pásztorjáték, advent, farsang, március 15., gyermeknap, június 4. 

és ballagás) 

- aktívan részt veszünk az iskolában működő projektek megvalósításában és 

segítünk a DÖK munkájában 

- az idei tanévben is fontos a nyolcadik osztályosoknál a továbbtanulás 

koordinálásra, az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a szülők és a tanulók felé. Ez 

fontos, hogy tekintettel legyünk a változásokra, melyek a középfokú 

beiskolázások területén történtek. Igyekszünk segítséget nyújtani a 

döntéshozatalban, hogy a képességeiknek megfelelő legyen az 

iskolaválasztás 

 
A munkaközösség céljai és feladatai: 

- az oktató-nevelő munka fejlesztése 

- a tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába 

- több önálló munkavégzés biztosítása 

- korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz 

- kommunikációs képességek fejlesztése 

- a tanuláshoz fűződő viszony javítása 

- a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak a megfelelő segítségnyújtás 

- olvasási készség, beszédkészség, önkifejezés fejlesztése 

- helyes tanulási módszerek megmutatása és kialakításának elősegítése 

- egészséges életmódra nevelés 

- bukásra álló tanulók szüleinek értesítése, felzárkóztatásuk megszervezése 

- gyengébb képességű tanulók számára korrepetálások, egyéni 

felzárkóztatásokra, hiszen e nélkül a követelményszintet sem tudják teljesíteni 
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- a szülőkkel fontos az együttműködés: szülői értekezletek, családlátogatás, 

közös programok 

- a tanulók aktivizálása a különböző iskolai programokon való részvételre 

- félévente magatartás-szorgalom jegyek közös értékelése 

- ügyeleti rend megszervezése és pontos végzése 

- a nevelők egymás közti segítségnyújtása (szakmai, emberi), legyünk 

figyelmesek egymással, és ne hátráltassuk egymás munkáját rosszindulattal 

és pontatlan munkavégzéssel 

- a naplók pontos adminisztrációjának vezetése 

- határidők betartása 

- a hiányzások, szülői értesítések, felszólítások, feljelentések rögzítése a 

naplóban, és pontos elküldésük 

- a hiányzó tanulókat csak az osztályfőnök írja (az órát tartók csak ceruzával 

jelöljék a hiányzókat illetve későket) 

- az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében 

- nagyobb felelősségtudat kialakítása önmagunk és társaink irányába 

- értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 

- alapkészségek erősítése, differenciált bánásmód alkalmazása 

- a követelmények frissítése 

- a pedagógiai munka egységesítése 

- az iskola berendezéseinek, eszközeinek megóvása 

 
A feladatok végrehajtásának ütemezése 
 

augusztus:  
- a munkaterv elkészítése, szükség szerint a tanmenetek átdolgozása 

szeptember: 
- a munkaterv megbeszélése, ha szükséges bővítése 

- teremdíszítések befejezése 

- a faliújság havonkénti frissítése évfolyamonként 

- szülői értekezlet megtartása 

- bemutatóóra: Németh László, természetismeret 5. osztály 

október: 
- október 6-i megemlékezés műsorának bemutatása (felelős: , előadja: ) 

- október 23-i műsor (felelős: Németh László és Rékáné Iván Yvette, előadja: 8. 

osztály) 

- takarékossági világnap-faliújság 

- -szentek és vallási ünnepek megjelenítése a faliújságon (felelős: hitoktató) 
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november: 
- a nyolcadik osztályosok folyamatos tájékoztatása a középiskolák által szervezett nyílt 

napokról 

december: 
- a karácsonyi rajzpályázat 

- Mikulás, adventi műsor évfolyamonként (osztályfőnökök és osztályaik) 

- a gyenge eredményt felmutató tanulók szüleinek értesítése 

- lelki nap 

január: 
- a nyolcadik osztályosok központi írásbeli felvételije 

- félévi bizonyítványok megírása 

- szülői értekezletek megtartása 

- farsang 

február: 
- a továbbtanuláshoz a jelentkezési lapok kitöltése 

- készülődés a farsangra 

- félévi beszámolók leadása a nevelőktől 

- farsang 

március: 
- a víz világnapja-rajzpályázat, vetélkedő (felelős: DÖK) 

- március 15-i műsor (felelős: Németh László, Rékáné Iván Yvette, Varga Zsuzsa 

előadja: 5,6,8. osztály) 

- teremtésvédelmi témahét 

április: 
- a Föld napja- rajzpályázat, vetélkedő (felelős: DÖK) 

- bemutatóóra: Balogh András, fizika 8.osztály 

május: 
- iskolai kirándulás 

- a gyermeknap megszervezése (felelős: DÖK) 

- madarak és fék napja-rajzos plakátok (felelős: DÖK) 

- anyák napja (felső tagozat csak ajándékot visz haza) 

június: 
- az év végi felmérők megíratása és értékelése 

- június 4-i megemlékezés (felelős: Balogh András, előadja: 7.osztály) 

- pedagógusnap (felelős: DÖK, előadja 8. osztály) 
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- ballagása a nyolcadik osztályos tanulóknak 

- bizonyítványok és egyéb hivatalos iratok határidőre való kitöltése, megírása és leadása 

- az éves munka értékelése, a nevelők és a munkaközösségvezetők részéről az 

iskolavezetés felé 

 
A felső tagozatban a 2018-2019-es tanévre tervezett versenyek felelőségteljes 
megszervezése és lebonyolítása. 
 
Minden kollégának pontos és felelősségteljes, eredményes munkát kívánok! 
 
 
 
 
Köröm, 2018. szeptember 03. 

 
                                                                 
 
                                                            .…………………………………… 
                                                                      Rékáné Iván Yvette  

                                                                                    felsős munkaközösség vezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:koromiskola@gmail.com


Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola  

OM azonosító: 029145 

3577 Köröm, Kossuth u. 44. /: 49/459-833 

e-mail: koromiskola@gmail.com 

 
 

 

37 
 
 
 

Diákönkormányzat éves munkaterve 
2018-2019-as tanév 

A DÖK munkáját színesíteném a különböző programokkal, mivel a tanulók 
ingerszegény környezetből jönnek. Kulturált szórakozási lehetőségre nincs igényük és 
lehetőségük a gyerekeknek. Ebből az okból kifolyólag sok színes, mozgalmas, játékos 
programban próbálhatják ki magukat, képességeiknek megfelelően. Közben új 
ismereteket szereznek, igényes munkavégzésre szoktathatók. 

Az iskolai rendezvények, programok előkészítésében, a helyiségek 
berendezésében a DÖK képviselők aktívan segédkeznek, ahogy az előző tanévben is 
tették. 

 
Szeptember 

                          
 
 
-az osztályok DÖK tanulóinak megválasztása 
- alakuló értekezletek 
-feladatok megbeszélése 
-szentségimádási nap a templomban 
- teremdíszítő és tisztasági verseny kihirdetése reggeli áhítat keretében 
Október 
 
 
Folyamatos: Október, a látás hónapja (rajzverseny az iskola tanulóinak, a verseny 
témája: A szem a lélek tükre) 
október 22. Szent II. János Pál pápa ünnepe 
október 23-i (megemlékezés, felelőse Rékáné Iván YVette és Németh László) 
-boldog Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosa: megemlékezés a reggeli 
áhítat keretében 

mailto:koromiskola@gmail.com


Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola  

OM azonosító: 029145 

3577 Köröm, Kossuth u. 44. /: 49/459-833 

e-mail: koromiskola@gmail.com 

 
 

 

38 
 
 
 

-időjárástól függően tanulmányi kirándulás az ónodi várhoz és a Sajó parton, 
visszatérve vetélkedő a látottakból (környezet-, természet-, hon- és 
természetismeret, valamint történelem tárgyakból) 
November 
-mindenszentek napja 
-halottak napja alkalmából mécsesgyújtás 
- november 5. Szent Imre, a liliomos herceg emléknapja (rajzpályázat az alsós 
évfolyamoknak) 
- továbbtanulási tanácsadás, tájékoztató a végzősöknek (lehetőségek, iskolák 
bemutatása) 
- az utolsó héten Krisztus király ünnepe, az egyházi év vége 
December 
-december 6. Szent Miklós (Mikulás) napja: osztályszintű ünnepségek 
- Mikulásdiszkó: a DÖK a 7. osztállyal közösen szervezi 
-egész hónapban: adventi gyertyagyújtás a reggeli áhítat keretében 
-Szentmise és karácsonyi műsor a templomban 
Január 
 
január 6. vízkereszt ünnepe 
január 15. körül Szent Arnold Janssen ünnepe (a verbiták alapítója) 
- farsangi diszkó, felelőse: DÖK (tombola szervezése, a farsangi műsor 
berendezésében a DÖK képviselők segítenek) 
- teremdíszítő és tisztasági verseny féléves eredményének hirdetése 
-a DÖK féléves értekezlete, a élév értékelése 
Február 

                         
 
-febuár 1. a vizes élőhelyek napja 
-a nyolcadikosok továbbtanulási papírjainak kitöltésében segítségnyújtás 
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-figyelni a középiskolák nyílt napjait, amin a  végzősök részt vehetnek 
Március 
-nagyböjt kezdete, a húsvéti ünnepkör kezdete 
-1848-1849-es forradalom és szabadságharc ünnepe 
március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (alsós rajzverseny az angyali üdvözletről), 
egyben teremtésvédelmi nap is (felsős évfolyamoknak plakátkészítési és 
tesztfeladat-verseny) 
- Nagyhét és keresztútjárás 
- lelki nap nagyböjt alkalmából 
Április 
április 21:húsvét 
április 11: a magyar költészet napja (versmondó és versíró verseny alsó és felső 
tagozatokon külön-külön) 
április 20. a Föld napja (plakátkészítés évfolyamonként, kiállítás az elkészült 
plakátokból) 
Május 

                                          
 
 
május 4. anyák napja (osztályszintű ünnepségek az alsó tagozatban) 
május 11. Madarak és fák napja (tesztfeladatból álló feladatlap kitöltése) 
május: gyereknapi programok szervezése 
Június 
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június 4. megemlékezés a Nemzeti összetartozás napja alkalmából 
- a DÖK évzáró értekezlete, a tanév értékelése 
- évzáró ünnepség, a nyolcadikosok ballagása 
 
 
 
                                                                                                    …………………………                        
                                                                                                            Németh László 
                                                                                   DÖK munkáját segítő pedagógus 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Időpont: 2018. szeptember 13.  16.00 óra 

Készült: Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola 1.sz. tanterem 

Tárgy: A 2018/2019. tanév Intézményi Munkatervének elfogadása 

 Munkaterv 

Jelen vannak: nevelőtestület tagjai jelenléti ív szerint 

(Belépéskor jelenléti ívet ír alá mindenki, ezzel ellenőrizzük a 2/3 meglétét.) 

Orosz Lászlóné: -Szeretettel köszöntöm a Tantestület tagjait! 

Megállapítom, hogy a nevelőtestület határozatképes, mivel a 17 fő szavazásra jogosult közül 

14 fő jelen van. 3 fő Sikur-Nagy Judit, Tóth Evelin, Szabó Antalné igazoltan távol. 

Felkérem Novákné Csanya Klaudia iskolatitkárt, a jegyzőkönyv vezetésére. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

Igen: 14 Nem: 0 

Jegyzőkönyvbe mondom: A nevelőtestület egyhangúlag elfogadja Novákné Csanya Klaudiát 

jegyzőkönyv vezetőnek. 

Felkérem Oláhné Majláth Zsuzsannát a jegyzőkönyv hitelesítésére. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

Igen: 14 Nem: 0  
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Jegyzőkönyvbe mondom: A nevelőtestület egyhangúlag elfogadja Oláhné Majláth Zsuzsannát 

a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

Felkérem Rékáné Iván Yvettet a jegyzőkönyv hitelesítésére. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze. 

Igen: 14 Nem: 0  

Jegyzőkönyvbe mondom: A nevelőtestület egyhangúlag elfogadja Rékáné Iván Yvettet  a 

jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

Orosz Lászlóné ismerteti a 2018/2019. tanév munkatervét. 

Hozzászólás:  

Németh László: Hogyan lehet motiválni a szülőket, hogy aktívan és felelősségteljesen részt 

vegyenek a közös programokban? 

Orosz Lászlóné: Igyekszünk bevonni a szülői munkaközösség tagjait, hogy toborozzák a 

szülőket a különböző családokkal közös rendezvényekre. A templomban miséken is fogjuk 

hirdetni a családi programokat.  

További hozzászólás nem volt. A tantestület a 2018/2019. tanév munkatervét egyhangúlag 

elfogadta.  

……………………………………..                                          ………………………………... 

      Oláhné Majláth Zsuzsanna                                                         Rékáné Iván Yvette 

          hitelesítő                                                                                                hitelesítő 

                                  ……………………………………………. 

                                                   Novákné Csanya Klaudia 

                                                     jegyzőkönyv vezető 
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Jelenléti ív 

 

 

Ideje: 2018. szeptember 14.  16.00. 

Helye: Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola  

3577 Köröm, Kossuth u. 44. 

Tárgy: Az intézmény munkatervének elfogadása 

 

 

 
1. Ardainé Osvárth Éva                   ……………………………………….. 

2. Bacsó Máté                                  ……………………………………….. 

3. Balogh András                            ………………………………………..              

4. Bencsikné Medgyesi Edit               ……………………………………. 

5. Bodolai Miklós                                 ……………………………………. 

6. Guba József                                     ………………………………….... 

7. Krusó Henrietta                               …………………………………… 

8. Németh László                                ……………………………………… 

9. Oláhné Majláth Zsuzsanna              …………………………………… 

10. Orosz Lászlóné                               …………………………………… 

11. Rékáné Ivan Yvette                        …………………………………… 

12. Sikur-Nagy Judit                             …………………………………… 

13. Szabó Antalné                                 ………………………………………. 

14. Szemánné Tóth Adrienne               ………………………………………… 

15. Torhány Imréné                               …………………………………… 

16. Tóth Evelin                                      ……………………………………… 

17. Varga Zsuzsanna                                   …………………………………… 
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NYILATKOZAT 
 
 
 
 
Alulírott Farkas Lászlóné, a Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola Szülői 
Munkaközösségének elnöke nyilatkozom, hogy a Szülői Munkaközösség az 
iskola 2018/2019. tanévre készült intézményi munkatervét 2018. szeptember 13. 
napján tartott ülésén megvitatta és azt egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
Köröm, 2018. 09. 14.                                           ………………………………………. 
                                                                               szülői munkaközösség elnöke 
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NYILATKOZAT 
 
 
 
 
Alulírott Németh László, a Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola 
Diákönkormányzatának munkáját segítő pedagógus nyilatkozom, hogy a DÖK 
az iskola 2018/2019. tanévre készült intézményi munkatervét 2018. szeptember 
13. napján tartott ülésén  megvitatta és azt egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
Köröm, 2018. 09. 14.                                           …………………………………….. 
                                                                           DÖK munkáját segítő pedagógus 
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NYILATKOZAT 
 
 
 
 
Alulírott Juhos Ferenc SVD, a Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola 
lelkipásztora az iskola 2018/2019. tanévre készült intézményi munkatervét 
megismertem és elfogadásra javaslom. 
 
 
 
 
 
 
Köröm, 2018. 09. 14.                                            ……………………………………….                                          
                                                                                  Juhos Ferenc SVD 
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