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1. BEVEZETÉS, TÖRVÉNYI HÁTTÉR 
 

A 2020/2021-as tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így 

többek között: 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. 

§ (2) bekezdés c) pontja,  

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, 

• a 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet alapján került 

összeállításra. 

 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

• az intézmény Pedagógiai Programja, 

• az intézmény Önértékelési Programja, 

• az intézmény SZMSZ-e, 

• az intézmény Házirendje, 

• munkaközösségek éves munkatervei, 

• az intézmény más működési dokumentumai. 
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2. HELYZETELEMZÉS  

SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az iskolai tanulók száma a 2020/2021-es tanévben 456 fő, 4 gyerek tanulói jogviszonya 

szünetel: ebből 1 gyerek pedig tartósan beteg, 6 fő egyéni munkarendű.  

Az osztályok, az osztálylétszámok: 

▪ 1.a osztály: 30 fő   

▪ 1.b osztály: 25 fő + 2 fő egyéni munkarendű, 1 fő tanulói jogviszony szünetel 

▪ 1.c osztály: 30 fő 

▪ 2.a osztály: 27 fő 

▪ 2.b osztály: 18 fő + 1fő egyéni munkarendű 

▪ 3.a osztály: 23 fő 

▪ 3.b osztály: 25 fő + 1fő egyéni munkarendű 

▪ 4.a osztály: 25 fő  

▪ 4.b osztály: 25 fő + 1fő egyéni munkarendű 

▪ 5.a osztály: 30 fő 

▪ 5.b osztály: 27 fő + 1fő egyéni munkarendű 

▪ 6.a osztály: 31 fő 

▪ 6.b osztály: 30 fő  1 fő tanulói jogviszony szünetel 

▪ 7.a osztály: 28 fő  1 fő tanulói jogviszony szünetel 

▪ 7.b osztály: 24 fő 

▪ 8.a osztály: 30 fő 1 fő tanulói jogviszony szünetel 

▪ 8.b osztály: 28 fő 

Az iskola tanulói létszáma a korábbi évekhez képest emelkedést mutat, három első osztályt 

tudtunk az idén indítani. 

Az intézményben délután - nem tanórán - biztosított elfoglaltságok (szakkörök, tanórán 

kívüli foglalkozások): 

  

• Matematika felzárkóztató 1.o.   

• Magyar felzárkóztató 1. o.   

• Matematika felzárkóztató 2.o.   

• Magyar felzárkóztató 2. o.  

• Matematika felzárkóztató 3.o.   

• Magyar felzárkóztató 3. o.  

• Matematika felzárkóztató 4.o.   

• Magyar felzárkóztató 4. o. 

• Néptánc szakkör – Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 

• Matematika felvételi előkészítő 8.o. Gyarmatiné Stefánkó Maja 

• Magyar felvételi előkészítő 8.o. Szemán Lászlóné 

• Énekkar 3-6.oszt. Szabadosné Majoros Gabriella 
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• Dráma: Kruppa Teréz Eszter 

• Atlétika – Mácsai Irén 

• Röplabda – Szabóné Kaluha Anita 

• Sakk: Orsó János 

• MONBEBE foci: Szilvási István 

• Rajz szakkör: Schmiedné Mohácsi Tímea 

 

2.1. TÁRGYI FELTÉTELEK 
Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: 

▪ iskolaépület 

▪ tornaterem  

▪ sportpálya 

Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként 

meghatározott kötelező eszköz - és felszerelésjegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az 

eszközöket, felszereléseket folyamatosan cseréljük, újítjuk. Törekszünk pályázati úton 

megteremteni a forrásokat. 

A nyár folyamán tisztasági festés történt az irodákban és több tanteremben. 

A tárgyi feltételek biztosításáért felelős: az igazgató, gazdaságivezető, határidő: a tanévben 

folyamatos. 

2.2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK, VEZETÉS 

AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI 

a) Főállású dolgozók 

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatottak:  

A főállású dolgozók munkakörönként: 

• lelki igazgató: 1 fő 

• pedagógus: 36 fő  

ebből: 

❖ igazgató: 1 fő 

❖ igazgatóhelyettes: 2 fő 

❖ tanító: 16 fő  

❖ tanár: 17 fő 

 

• gazdaságvezető: 1 fő 

• iskolatitkár: 1fő 

• rendszergazda: 1fő 

• pedagógiai asszisztens: 1 fő 



Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola                                                                 Munkaterv 
   2020/2021 

 

6 

 

• élelmezésvezető: 1 fő 

• szakács: 3 

• konyhai kisegítő: 6 

• sofőr, karbantartó: 1 

• takarító: 6 fő   

• gondnok: 1 fő 

• karbantartó: 1 fő 

• portás: 2 fő 

• gépkocsivezető: 1 fő 

 

b) Nem főállású dolgozók 

Intézményünkben 3 fő óraadó van: - Atucsákné Fehér Ibolya Mária (gyógypedagógus),  

Tóth Miklós (tanulószoba) és Vajdicsné Keczán Ibolya (hittanár).  

 

Személyi változások a következők: 

• GYES-ről jött vissza Krajnyikovicsné Tóth Tímea, az 1. a osztályban tanít. 

• Új kolléganő Szemán Lászlóné, magyar tantárgyat tanít. 

• Jakabacska Tibor szerződése nem lett meghosszabbítva.  

• Grajczárikné Jónizs Éva angol nyelvet tanít a 2020/2021-es tanévtől kezdve. 

Pedagógusaink és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók: 

 
Pedagógus 

neve 
Beosztás 

Tanított 

tantárgyak, 

osztályok 

Képesítés 

szakpár 
Egyéb 

1. Kovács Csaba lelki igazgató 4-8.o. hittan hittantanár  

2. Dr. Pappné 

Petrasevits 

Anasztázia 

igazgató 4.o. ének-zene ének-zene, 

hittanár, 

zongorametodika 

spec.koll. 

Közokt. vez. Ped. 

szakv. 

Tehetséggondozás 

teh.fejlesztés Ped. 

szakv. 

 

3. Szikora Csilla igazgatóhelyettes 1.a., 1. b ének-

zene 

tanító, ember és 

társadalom műv. ter. 

önértékelési 

csop. vez. 
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4. Verdes 

Zsuzsanna  

igazgatóhelyettes 2.b., 3. a hittan tanító-hittanár 

(könyvtár szakkoll.) 

pedagógiai 

értékelési szakértő 

 

5. Bagolyné 

Enyedi 

Erzsébet 

nyelvtanár 1.a, 2.a, 4.a, 5-6-7-

8.o. 

tanító-angol 

 

osztályfőnök 

6. dr. Bihariné 

Petrényi Éva 

nyelvtanár 1.c, 3.a, 5-6-7-8. o angol osztályfőnök 

7. Bodnár 

Bernadett 

tanár 7.o.matematika 

1.c, 2.a, 3.b, 5-6-

7.o hittan 

történelem-hittanár-

matematika 

reál mkv. 

8. Grajczárikné 

Jónizs Éva 

 

nyelvtanár 4-5-6-7-8. angol 

 

angol-magyar  

9. Gyarmatiné 

Stefánkó Maja 

tanár 5. 6. 8. o. 

matematika 

kémia-matematika 

(egyetem) 

 

10. Hornyik Tibor nyelvtanár 7.a.b.o. 

matematika, 5.o.-

6.- 7a.b.o. 

informatika,  

7.8.o. fizika 

német, biológia, 

hittanár 

idegen nyelv 

mkvez. 

 

11. Jármy László nyelvtanár 7.a-b német  

7-8. o. kémia 

német nyelv és 

irodalom, kémia 

osztályfőnök 

12. Kévés Tamásné tanító 4. a-b. magyar, 

testnevelés, 

vizuális kultúra 

tanító, 

drámapedagógus 

 

osztályfőnök  

alsós mk.vez. 

13. Kocsmárné 

Dedics Vera 

tanító 1.b matematika, 

testnevelés, 

vizuális kultúra 

tanító-ember és 

társadalom 

osztályfőnök, 

gyv.felelős 

14. Koncsolné 

Kecskés Katalin 

tanító,  2.b rajz, napközi tanító, rajz spec.koll  

15. Kovács 

Róbertné 

tanító 1.c  magyar, 

vizuális kultúra 

tantó-ének-zene 

spec.kol. 

 

16. Krajnyikovicsné 

Tóth Tímea 

tanító 1.a. magyar, 

életvitel 

 

tanító-családi, 

háztatrási, gazdasági 

ismeretek 

 

17. Kruppa Teréz 

Eszter 

tanár 5-6. o. magyar, 

hon-és 

népismeret 5.o 

magyar-könyvtár osztályfőnök, 

humán mkv. 

18. Mácsai irén tanár 6-7-8.o. 

testnevelés 

testnevelés-földrajz osztályfőnök 

készségtárgyak 
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7.8.o. földrajz 

6. b 

természetismeret, 

úszás (1.a, 2.b) 

 

mv. 

19. Matavovszky 

Györgyné 

tanító 2. a-b.o. magyar, 

környezetismeret, 

vizuális kultúra 

tanító-ének spec.kol. osztályfőnök, 

ofő mk.vez. 

20. Mátyás Kinga tanító 3.b napközi, 

vizuális kultúra 

4.b 

tanító  

21. Molnár 

Zoltánné 

Szilágyi Zsuzsa 

tanító 2.a-b. 

matematika, 

életvitel, 2.b 

környezetismeret, 

vizuális kultúra 

tanító, ember és 

társadalom műv.ter. 

osztályfőnök 

22. Nyestiné 

Takács 

Gabriella 

tanító 1.a matematika, 

vizuális kultúra, 

tesnevelés (1.a, 

5.a) 

tanító-testnevelés osztályfőnök 

23. Pető Frigyes tanító 2.a napközi, 

testnevelés 2.a, 

5.b 

tanító-tesnevelés 

spec.kol. 

 

24. Polyákné Tóth 

Mária 

tanító 3.a-b. 

matematika, 

testnevelés, 

környezetismeret, 

életvitel 

tanító, 

óvodapedagógus 

osztályfőnök 

25. Rajhóczki 

Józsefné 

tanító 1.b magyar, 

életvitel 

óvodapedagógus osztályfőnök 

26.  Schmiedné 

Mohácsi Tímea 

tanár 5-8. rajz, 5-7.o. 

technika, életvitel 

és gyakorlat 

rajz  

27. Sebestyén 

Zsoltné 

tanító 3.a napközi, 

vizuális kultúra 

4.b  

tanító-német 

műv.ter, 

 

28. Silimonné Rácz 

Andrea 

tanító 1.c matematika, 

testnevelés 

tanító-matematika 

műv.ter. 

közoktatás vezető-

pedagógus 

szakvizsga 

osztályfőnök 

29. Szabadosné 

Majoros 

Gabriella 

tanár 1-8. o ének-zene ének-zene-magyar 

mesterpedagógus 

 

30. Szabó Bernát tanár 7.a 8.a, 8.b biológia-könyvtár címzetes 
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Sándorné biológia Köz.okt. vez. 

mesterpedagógus 

igazgató 

osztályfőnök 

31. Szabolcsiné 

Morvai Katalin 

tanító 3.a-b magyar, 

ének 

tanító-rajz szakkoll. osztályfőnök 

32. Szabóné Kaluha 

Anita 

tanár 6.a 

természetismeret, 

úszás, földrajz, 

testnevelés 

testnevelés-földrajz osztályfőnök 

33. Szemán 

Lászlóné 

tanító-tanár 7-8.o. magyar  tanító-magyar 

(egyetem) 

pedagógia 

 

34. Tamásné 

Soltész 

Magdolna 

tanár 7-8. o magyar tanító-magyar 

(egyetem) 

fejlesztőpedagógus 

 

35. Tokáné Vajdics 

Zsuzsa 

tanár 5-8. történelem történelem-könyvtár osztályfőnök 

DÖK patronáló 

tanár 

36. Treszkai Tamás  5-8. informatika, 

7-8. fizika 

fizika-

számítástechnika, 

informatika 

 

37. Vinnainé 

Futkos Éva 

tanító 4.o. matematika, 

környezetismeret, 

testnevelés 

tanító-német 

műv.ter. 

osztályfőnök 

38.  Atucsákné 

Fehér Ibolya 

Mária 

gyógypedagógus 1-8. SNI. BTMN óvónő, tanító, 

gyógypedagógus, 

szakvizsgázott 

pedagógus,minkluzív 

nevelés okleveles 

tanára 

 

 

 

VEZETŐI BEOSZTÁSOK 

▪ Igazgató: Dr. Pappné Petrasevits Anasztázia 

▪ Lelki igazgató: Kovács Csaba 

▪ Igazgatóhelyettesek: Szikora Csilla, Verdes Zsuzsanna 

▪ Gazdaságivezető: Tamásné Kovács Enikő  

 

Vezetői értekezletek:  

Intézményvezetői értekezlet résztvevői: igazgató, lelki igazgató, igazgatóhelyettes, 

gazdaságvezető (hétfő 8.00 h-tól) 
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Kibővített iskolavezetői értekezlet résztvevői: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-

vezetők, DÖK patronáló tanár és gyermekvédelmi felelős (minden hónap első csütörtökön 

14.00 órától). 

Munkaközösség-vezetők:  

• osztályőnöki: Matavovszky Györgyné 

• alsó tagozat: Kévés Tamásné 

• reál: Bodnár Bernadett 

• humán- lelki: Kruppa Teréz Eszter 

• idegen nyelv: Hornyik Tibor 

• készségtárgyak: Mácsai Irén 

• belső ellenőrzési munkacsoport vezetője: Szikora Csilla 

 

Gyermekvédelmi felelős: Kocsmárné Dedics Vera 

Pályaválasztási felelős: 8.o. Szabó B. Sándorné, Tokáné Vajdics Zsuzsa 

DÖK vezető: Tokáné Vajdics Zsuzsa 

Könyvtáros: Szabó B. Sándorné 

Tankönyvfelelős: Tamásné Kovács Enikő 

Iskolaorvos: Dr. Terdik M. Gergely 

Védőnő: Drotárné Koczka Erika 

A pedagógusok munkafeltételei: 

A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek, korszerű oktatástechnikai eszközökkel 

rendelkezünk és folyamatosan fejlesztünk.  

3. FELTÉTELRENDSZER  

3.1. A TANÉV RENDJE 

A 2020/21. TANÉV FONTOSABB IDŐPONTJAI, FELADATAI  

• első tanítási napja: 2020. szeptember 1. (kedd)   

• utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd). 

A tanítási napok száma az általános iskolákban 179 nap.  

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. 

A tanítási szünetek:  
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• Az őszi szünet 2020. október 26-tól 2020. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 

2. (hétfő).  

• A téli szünet 2020. december 21-től 2021. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

• A tavaszi szünet 2021. március 29-től 2021. április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2021. március 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 08. 

(csütörtök). 

2021. március 29. 30. 31. és április 07. Igazgatói szünet  

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a 

tanulók felügyeletéről. 

 

3.2. AZ ISKOLAI TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI, FELHASZNÁLÁSAI  
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai 

célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás 

nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs 

célra használható fel. 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

• nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:  

❖ 2020. december 18. péntek- Pályaorientációs nap- kántálás 

❖ 2021. március 29. hétfő - Igazgatói szünet 

❖ 2021. március 30 . kedd - Igazgatói szünet 

❖ 2021. március 31. szerda -  Igazgatói szünet 

❖ 2021. árpilis 7. szerda-  Igazgatói szünet 

• iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva: 

❖ 2021. május 28. péntek, családi majális, gyermeknap, DÖK nap 

 

3.3. AZ ELŐRE TERVEZHETŐ NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK, SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, 

FOGADÓÓRÁK IDŐPONTJA 
A nevelőtestületi értekezletek  
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• minden hónap első hétfő délután kibővített vezetői értekezlet, 

• karácsony (dec.18.) és húsvét előtt (márc. 26.) lelkinap, 

• 2021. jan. 22. osztályozó értekezlet, 

• 2021. febr. 8. félévi nevelőtestületi értekezlet, 

• 2021. június 15. osztályozó értekezlet, 

• 2021. június 28. tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

 

A szülői értekezletek tervét a programterv tartalmazza, évente két osztály szülői értekezlet, 

szeptember hónapban SZMK vezetőségi értekezlet. 

Ezeken kívül az osztályfőnök bármikor összehívhatja a szülőket a gyermekek érdekében. 

A fogadóórák idejét a tantárgyfelosztás alapján az oktatással-neveléssel le nem kötött 

munkaidő terhére szervezzük. 

3.4. NYÍLT TANÍTÁSI NAP: 
Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontjai: 

2020. november 10. (óvónők látogatása az első osztályokban), valamint 2021. március 02. 

(alsó), 2021. március 03. (felső) 

3.5. MULASZTÁSOK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE  
A korábbiakhoz hasonlóan fontos feladatunk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (4) - 

(5) bekezdése szerint a tanköteles tanulók igazolatlan mulasztásainak figyelemmel kísérése és 

a kötelező tájékoztatási, értesítési feladatok ellátása. 

A korábbi tanévek alapján a mulasztások figyelemmel kísérése elegendő, mivel az 1 tanulóra 

jutó mulasztások száma kedvezően alakult. 

Feladatunk, hogy a betegségből eredő mulasztások számát csökkentsük, az egészség 

megőrzésére és egészséges életmódra való neveléssel.   

A mulasztások figyelemmel kíséréséért közvetlenül felelős: az osztályfőnök, a feladat 

határideje folyamatos. 

3.6. LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK  
A jelen tanévben is meg kell majd határoznunk a lemorzsolódással érintett tanulók körét, azaz 

azokat a tanulókat, akiknek: 

- a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy 

- a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat. 
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Az érintett tanulóknál komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedéseket kell alkalmaznunk. 

Feladatunk, hogy növeljük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozások 

hatékonyságát, csökkentsük a lemorzsolódások számát. Ennek érdekében a tanórákon 

fokozottan figyelünk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra, motiváljuk őket a 

tanulásra. 

Az adatszolgáltatásért felelős személy: az intézményvezető, a lemorzsolódással szembeni 

küzdelemért felelős személyek: a pedagógusok, a feladat határideje folyamatos. 

3.7.TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVELLÁTÁS  
Minden évfolyam számára  térítésmentes a tankönyvellátás.  

Felelős: igazgató, tankönyvfelelős; határidő: a tankönyvellátási szabályzat szerint. 

3.8. FEGYELMI BIZOTTSÁG 
Tagjai:  

Elnök: az iskola igazgatója 

Tagjai: 

▪ Címzetes igazgató: Szabó B. Sándorné  

▪ Igazgatóhelyettesek: Szikora Csilla, Verdes Zsuzsanna 

▪ osztályfőnöki munkaközösség vezető: Matavovszky Györgyné 

▪ DÖK segítő tanár: Tokáné Vajdics Zsuzsa 

▪ Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Kocsmárné Dedics Vera  

 

3.9. Az alkalmazottak továbbképzése 

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező.  

Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette a 2020/2021-es tanévre 

vonatkozó beiskolázási tervet.  

A továbbképzések biztosításáért felelős: az igazgató, határidő: a tanévben folyamatos. 

3.10. A MUNKA SZERVEZÉSE 
A feladatokat a munkaterv, a programterv, az ellenőrzési terv, a tantárgyfelosztás, a 

munkaközösségek tervei, és személyre szóló feladat meghatározás tartalmazza.  

A pedagógusok munkáját: 

• heti időkeret alapján kell nyomon követni, 

• heti időkeret alapján figyelemmel kell kísérni az elrendelt többletmunka korlátozások 

érvényesülését, valamint a munkaidő beosztás jogszabályi követelménye teljesülését. 

A feladatellátás szervezéséért felelős: az igazgató, igazgatóhelyettesek,  határidő: a tanévben 

folyamatos. 
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3.11. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
Intézményünk fenntartója a Nyíregyházi Egyházmegye, önálló költségvetéssel rendelkezünk.  

Az intézmény a fenntartó által nem finanszírozott egyes kiadásait, illetve beszerzéseit: 

• intézményt támogató alapítványtól,  

• az intézményt támogató szervezetektől, személyektől kapott forrásokkal egészíti ki. 

Az idei tanévben is törekszünk arra, hogy megtartsuk az eddigi támogatói kapcsolatunkat. 

3.12. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 
 

Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: 

• a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a 

tanévkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulók és a dolgozók 

részére),  

• különös közzétételi lista szükség szerint, de legalább tanévenkénti felülvizsgálata. 

Feladatunk, hogy az aktuális, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumok 

nyilvánosságát biztosítsuk, ennek keretében a dokumentumok az iskola honlapján is 

elérhetőek legyenek.  

A felülvizsgálatokért és a közzétételért felelős: az igazgató, igazgatóhelyettesek, informatika 

tanár, rendszergazda; határidő: a fentiekben meghatározott konkrét időpont, illetve a tanévben 

folyamatos. 

4. AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 
Kiemelt feladatunk:  

• az önértékelési csoport további működtetése, 

• a 2020/2021-es tanévre vonatkozó önértékelési terv elkészítése,  

• az önértékelési feladatok terv szerinti ellátása, 

• a vonatkozó elektronikus felületre a feltöltési, adatrögzítési kötelezettség teljesítése. 

Felelős: önértékelési csoport tagjai, igazgató, ig. helyettesek.  

Az intézményi önértékelés  

Az intézményi önértékelés tervezése során az előző évi tapasztalatok, valamint az öt évre 

szóló önértékelési program figyelembe vételével el kell készítenünk az éves, 2020/21-es 

tanévre vonatkozó önértékelési tervet. 

A tervezési feladatok ellátásáért felelős az intézményi önértékelési csoport vezetője. A terv 

elkészítési határideje: 2020. szeptember  

Az önértékelés megvalósítása során gondoskodni kell: 



Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola                                                                 Munkaterv 
   2020/2021 

 

15 

 

• a pedagógus ellenőrzésről, 

• a vezető ellenőrzésről – azoknál a vezetőknél, akiknél a vezetői megbízás második, 

vagy negyedik éve van,  

• a teljes körű intézményi önértékelés azon területeinek értékeléséről, melyeket az éves 

önértékelési terv alapján értékelni kell.  

A tényleges ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős személyeket az önértékelési terv 

tartalmazza. 

Pedagógus minősítés 

A minősítéssel kapcsolatos feladatok jelentős terhet jelentenek a kollégáknak. 

Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-ig rögzíti az OH által működtetett 

informatikai támogató rendszerben. 

Az intézményvezető köteles a jelentkezett pedagógust minősítő vizsgán, minősítő eljárásban 

való részvételét biztosítani, és azt teljesített munkaidőként figyelembe venni. 

Felelős: intézményvezető; határidő: május 10. 

5. A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI: 
Ez évi jelmondatunk: „Éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene 

veletek lesz.”  2.Kor 13,11 

5. 1. SZERVEZÉSI – VEZETÉSI TERÜLETEN: 
• Megértő, szeretetteljes légkörben, de az erkölcsi normák és szabályok betartatásával a 

színvonalas nevelő-oktató munka feltételeinek megteremtése. 

• A folyamatban lévő pályázati programok megvalósítása, új pályázati lehetőségek 

keresése. 

• A kompetenciamérés eredményei alapján készített intézkedési terv végrehajtása. 

• Külső partneri kapcsolatok fejlesztése, tartalmasabbá tétele, nyitott iskola megteremtése. 

• Partneri elégedettség mérésének kidolgozása. 

• A szervezeti kultúra fejlesztése, arányos munkaterhelésre törekvés 

• Az iskola népszerűségének növelése a leendő első osztályosok és szüleik számára, 

beiskolázás javítása 

• Az iskola hagyományainak ápolása  

• Az iskola jó hírének erősítése  

• Kommunikációs hiányosságok leküzdése 

• Önértékelések készítése 

 

5.2.NEVELÉS TERÜLETÉN: 
• Keresztény szellemiség, a hit- és erkölcs, az emberi értékek elmélyítése 
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• Osztályközösségek alakítása, közösségépítés 

• A tanulási motiváció erősítése 

• A hátrányos helyzetű gyerekek segítése 

• Hátrányok csökkentése, esélyegyenlőség feltételeinek biztosítására törekvés 

• Munkára, közösségi életre nevelés 

• Konfliktuskezelés, kompromisszumkészség fejlesztése 

• Tájékoztatás, ösztönzés, lehetőségek biztosítása a szabadidő kulturált eltöltésére 

• Egészséges életmódra és környezettudatos magatartásra nevelés. 

• Pályaválasztás, pályaorientáció és a továbbtanulás segítése 

• Az iskola és a család kapcsolatának erősítése  

 

5.3.OKTATÁS TERÜLETÉN: 
• Magas színvonalú, hatékony, szakmai munka, 

• Kulcskompetenciák fejlesztése, a kompetenciafejlesztés hatékonyabbá tétele 

• Egyéni bánásmód, differenciált oktatás megvalósítása, 

• Egyéni hátrányok csökkentése, 

• Egyéni- és csoportos tehetséggondozás és felzárkóztatás, 

• A tanulás módszertanának elsajátítása, 

• Alapkészségek, írás, olvasás, számolás, kommunikáció kialakítása, folyamatos 

fejlesztése, 

• Oktatásszervezési, módszertani innovációk továbbadása belső továbbképzéssel, 

• A középiskolai továbbtanulásra való felkészítés, 

• A tehetséggondozás színvonalának javítása megyei és országos tanulmányi, sport és 

művészeti versenyekre való felkészítéssel és részvétellel, 

• Alsó és felső tagozat közötti átmenet segítése, 

• Fizikai erőnlét fejlesztése. 

5.4.TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉS-OKTATÁS 
• Foglalkozások szervezése a tanulók önálló felkészülésére (napközi), 

• A felzárkózást és a tehetséggondozást biztosító foglalkozások szervezése, 

• Nem kötelező tanórai foglalkozások szervezése a tanulói igények (érdeklődési körök) 

figyelembevételével: történelmi filmklub, színjátszó szakkör, német mozi. 

• Szabadidős programok szervezése. 

Felelős: az igazgató, pedagógusok, határidő: a tantárgyfelosztás elfogadásának időpontja, 

majd azt követően a tanévben folyamatos. 

5.5. TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEK 
A versenyekre való felkészítésért felelős: az igazgató; valamint az általa kijelölt pedagógusok; 

határidő: a tanévben folyamatos. 
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A városi, megyei és fenntartói versenyekre a jelentkezés a munkaközösség-vezetők és a 

szaktanárok feladata. 

Valamennyien kötelességünknek érezzük, hogy a katolikus intézmények versenyein 

méltóképpen képviseljük iskolánkat. 

Intézményünk által meghirdetett, hagyományos versenyeink: 

• Szent Miklós napok 

• Szent Miklós kupa 

• Mesemondó verseny 

• Idegennyelvi szavalóverseny 

• Atlétika verseny 

• Úszó verseny 

 

A versenyekre való felkészítésért felelős: az igazgató; valamint az intézményvezető által 

kijelölt pedagógusok; határidő: a tanévben folyamatos. 

6. ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS  

6.1. KOMPETENCIAMÉRÉSEK 
A felmérésre 2021. május 26-án kerül sor, mely nap tanítási napnak minősül, melyet az 

érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre- a művészeti és a 

testnevelés órák kivételével - kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető.   

A méréshez szükséges adatokat a Oktatási Hivatal részére 2020. november 20-ig kell 

megküldenünk. 

A korábbi évek kompetenciamérései ismeretében:  

Célok: 

• A 2021. mérési évre érje el iskolánk a hasonló típusú iskolák átlagát a 

kompetenciamérésben. 

• Legyen hatékony és eredményes - az egyes tanulókra hatva – a fejlesztés. 

• Legyenek szabályozottak az iskola országos mérési rendszerhez kapcsolódó belső 

folyamatai. 

• Szakszerű, az országos kompetenciamérést is integráló, iskolai mérési és értékelési 

rendszer és team létrehozása, mivel ezek nélkül nem lehet hatékony és eredményes a 

képességfejlesztés.  

• A mérési rendszerhez olyan mérőeszköztár kiépítése, amely megbízható és objektív. 
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Feladatok: 

▪ A tanulók célirányos fejlesztése, folyamat közbeni belső mérések, az eredmények 

elemzése. 

▪ Az ötödik osztály elején diagnosztikus méréseket végzünk szövegértésből, így tárva 

fel a szövegértéshez szükséges képességek szintjét. 

▪ Az elért eredmények, elemzések alapján a szaktanárok a tantárgyi szövegeken 

fejlesztik a tanulók szövegolvasási, szövegértelmezési képességeit. 

▪ A beiskolázáskor minden tanulónál elvégezzük a DIFER mérést és a tanulási folyamat 

tervezésekor alapvető szempontnak tekintjük. 

▪ Az első osztály kiemelt feladata a különböző környezetből érkező tanulók 

hátránykompenzálása, a tanuláshoz szükséges szociális, pszichés, kognitív területek 

megerősítése. 

▪ Hatékony tanulási technikák megismertetése. 

▪ Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz mért 

fejlődésének elismerése. 

▪ Pedagógusok együttműködése (rendszeres belső tapasztalatcsere, bevált jó gyakorlatok 

átadása, hospitálások, esetmegbeszélések) 

▪ A kompetenciamérés intézményi és egyéni (tanulói) szintű elemzésrendszerének a 

kidolgozása, valamint olyan csoport létrehozása, mely évente elemzi, értékeli az iskola 

és a tanulók eredményeit, majd ez alapján fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg az 

iskola vezetése számára.  

▪ Mérési rendszer alkalmazása. 

 

(Felelős: az igazgató; valamint az általa kijelölt személy; határidő: folyamatos) 

6.2.ELTÉRŐ ÜTEMI FEJLŐDÉS 
2020. október 11-ig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének 

felméréséről, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok 

alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért 

az osztálytanító indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 

A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. november 27-ig kell 

elvégezniük. 

2020. október 09 -ig az igazgató feladata az érintett létszám lejelentése. 

Feladatunk: 

• az első évfolyamos tanulók figyelése, 

• az érintett kör felmérése,  

• a létszámlejelentés,  
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• a vizsgálatok elvégzése 

(Felelős: az igazgató; az 1. osztályban tanító nevelők, a gyógypedagógus; határidő: az 

előzőekben meghatározottak szerint) 

6.3. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK ÉS EDZETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
2020-as tanévben az országos mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. 

évfolyamán tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

esetében 2021. január 11. és április 26. között kell megszerveznünk. 

A felmérés adatait 2021. május 28-ig kell feltölteni a NETFIT rendszerbe. 

Felelős: testnevelő tanárok. 

 

6.4. IDEGEN NYELVI MÉRÉS 
Az iskolában a 6. és 8. évfolyam idegen nyelvi mérése 2021. május 19-én történik. 

• A méréshez szükséges adatokat 2020. november 20-ig,  

• az eredményeket 2021. június 11-ig kell megküldenie az Oktatási Hivatal részére. 

Felelős: az igazgató, idegen nyelv munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök; határidő: az 

előzőekben meghatározottak szerint. 

7. KÜLÖNLEGES FIGYELEMBEN RÉSZESÜLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 
Intézményünk végzi a sajátos nevelési igényű (SNI) illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek (BTMN) oktatását, nevelését. 

A feladatunkat tervezetten, a vonatkozó szakértői vélemény és útmutatás szerint végezzük. 

Felelős: igazgató, gyógypedagógus, osztályfőnökök, határidő: a tanévben folyamatos. 

8. GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG 
Intézményünkben figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére, kiemelten kezeljük a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanulókat. 

A gyermekvédelmi tevékenység ellátása éves munkaterv alapján történik. A vonatkozó 

munkaterv jelen éves munkatervhez csatolásra kerül. 

Felelős: gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
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9. ÜNNEPEK 
Intézményünk számára fontosak az ünnepek, mellyel megtörténik a hagyományaink ápolása, 

nő az intézmény összetartó ereje, növeli az intézményünk hírnevét, népszerűségét. 

Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb 

emléknapok, megemlékezések időpontjai: 

▪ Zenei világnap és idősek világnapja (okt. 1.) 

▪ Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.), - az iskolai megemlékezés időpontja: 

október 6. (iskolarádión keresztül) 

▪ a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai - az iskolai megemlékezés időpontja: 

(február 25.), 

▪ A nemzeti összetartozás napja - az iskolai megemlékezés időpontja: (június 4.),  

▪ a március 15. - az iskolai megemlékezés időpontja: március 12. 

▪ az október 23. - az iskolai megemlékezés időpontja: október 22. 

▪ Szent Miklós ünnepe - a megemlékezés időpontja: december 4. 

▪ Kántálás: december 18. 

▪ Csibeavató: november 20. 

▪ Farsang: február 12. 

▪ Húsvéti kézműves délután: március 25. 

/Az egyes ünnepeket, egyházi ünnepeket és az ünnepek megszervezéséért felelős személyeket 

a programterv tartalmazza./ 
 

 

10. AZ ISKOLAI KÓRUS 
Iskolánkban iskolai kórus működik. Az iskolai kórus foglalkozások időpontjait a 

munkatervünkben rögzítjük. 

A kórus foglalkozások időpontjai: szerda 14:00- 15:30 

 

11. ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 
Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységet meghatározza: 

• az intézményi önértékeléshez kapcsolódó, a pedagógiai munkára kiterjedő ellenőrzés,  
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• az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a pedagógiai ellenőrzésre 

vonatkozó előírások, 

• a belső ellenőrzési szabályzat. 

Felelős: az igazgató; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a tanévben 

folyamatos. 

Ellenőrzés 

ideje 

Ellenőrzés 

tárgya 

Ellenőrzött 

dolgozó 
Módszer 

Felelős 

vezetők 

Szeptember 

Gyermekvédelmi 

határozatok, 

étkezési 

kedvezmények, 

tanmenetek,  

e-napló, 

munkavédelmi 

előírások betartása 

pedagógusok, 

osztályfőnökök, 

gazdasági 

munkatárs 

Dokumentumok 

vizsgálata 

Épületek 

bejárása 

igazgató, 

igazgató-

helyettesek, 

gazdasági 

vezető 

Október 

Pedagógus 

továbbképzések 7 

éves periódusának 

ellenőrzése,  

igazgató-

helyettesek 

Dokumentumok 

vizsgálata 
igazgató 

November 
Pedagógiai munka 

e-napló 
pedagógusok 

óralátogatások, 

dokumentumok 

vizsgálata 

igazgató, 

igazgató-

helyettesek, 

munkaközösség- 

vezetők 

December Pedagógiai munka pedagógusok 

óralátogatások, 

dokumentumok 

vizsgálata 

igazgató, 

igazgató-

helyettesek, 

munkaközösség- 

vezetők 

Január 
E-napló, 

középiskolai 

beiskolázás 

pedagógusok, 8. 

osztályos 

osztályfőnök 

Dokumentumok 

vizsgálata 

igazgató, 

igazgató-

helyettesek 

Február Pedagógiai munka pedagógusok 

óralátogatások, 

dokumentumok 

vizsgálata 

igazgató, 

igazgató-

helyettesek, 

munkaközösség- 

vezetők 

Március 

Tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, 

szakkörök, 

sportkörök, e-napló 

pedagógusok 

óralátogatások, 

dokumentumok 

vizsgálata 

igazgató, 

igazgató-

helyettesek, 

munkaközösség- 

vezetők 

Április Pedagógiai munka pedagógusok 

óralátogatások, 

dokumentumok 

vizsgálata 

igazgató, 

igazgató-

helyettesek, 

munkaközösség- 
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vezetők 

Május Pedagógiai munka pedagógusok 

óralátogatások, 

dokumentumok 

vizsgálata 

igazgató, 

igazgató-

helyettesek, 

munkaközösség- 

vezetők 

Június 
Év végi 

adminisztráció 

Leltár 

pedagógusok, 

munkaközösség-

vezetők 

Dokumentumok 

vizsgálata 

igazgató, 

igazgató-

helyettesek, 

gazdasági 

vezető 

 

 

A 2020-2021-es tanévre valamennyi munkatársamnak Istentől megáldott 

eredményes munkát kívánok! 
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Elfogadó nyilatkozat  

A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2020-2021-es 

tanév munkatervét a 2020. augusztus 27-én megtartott tanévnyitó értekezletén 

elfogadta.  

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.  

 

Dr. Pappné Petrasevits Anasztázia 

igazgató 


