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1 Kiemelten fontos nevelési célok 
 

1.1 A tanulók szociális, pszichológiai megsegítése  
A különböző iskolai korosztályok korábban is ismert pszichológiai, szociális  nehézségei mellett új 

elemként jelennek meg azok a pszichés problémák, amiket a pedagógus társadalom a távolléti 

oktatás hozadékénak tart. Annak ellenére, hogy az előző tanév során végig jelenléti oktatásban 

működött az intézmény, úgy látjuk, a tanulók szélesebb körének továbbra is szüksége van lelkészi, 

pszichológusi segítségre. 

2021 szeptemberétől már két pszichológus szakember áll a tanulók szolgálatára az egész 

intézményben. Az egyes intézményegységekben előre meghirdetett időpontban tartott fogadó 

órákon kereshetik fel a tanulók, tanárok az iskolapszichológust.  

Ugyanígy – fixen meghirdetett időpontokban – fordulhatnak tanácsért, segítségért a tanulók egy-

egy férfi és női bibliaismeret tanárhoz, lelkészhez. 

 

1.2 Mentori rendszer megújítása, működtetése  
A gimnáziumban néhány éve, az általános iskolákban tavaly bevezetett mentori rendszert továbbra 

is szeretnénk működtetni, hatékonyságát és eredményességét növelni. Meg kívánjuk határozni 

ennek a tevékenységnek az alapelveit, működési standardjait, adminisztrációs követelményeit, 

amik többek között a tevékenység túlóraként történő elszámolását is lehetővé teszik. 

A programban a tanulóknak a korábbinál jóval szélesebb körét kívánjuk megsegíteni, tanulmányi 

előmenetelük támogatásával. Bekerülnek a mentori rendszerbe a … 

- lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

- különleges státuszú tanulók (hátrányos helyzetű, SNI-s, BTM-es) 

- kiemelkedően tehetséges tanulók 

- külön tanulmányi menetrenddel rendelkező élsportolók 

- azok a tanulók, akik – esetleg más indokokkal is – segítséget kérnek a tantestülettől. 

 

1.3 Iskola és szülők közötti kommunikáció 
Az előző tanévben bevezetett újítást, miszerint az osztályfőnök – a hagyományos szülői 

értekezleten kívül - minden tanuló szüleivel személyesen találkozik legalább egyszer a tanév során, 

mindkét fél nagyon eredményesnek ítélte. Azt a célkitűzést, hogy az osztályfőnök személyesen 

tájékoztassa a szülőket gyermekük tanulmányi előmeneteléről, iskolai teljesítményéről, az 

esetleges tanulmányi, magatartási, szociális problémákról, sikerült megvalósítani, ezért ezt a 

kommunikációs formát folytatni fogjuk. Ez az egyeztetés - mint első lépés - a tanulók személyes 
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megsegítésén kívül akár a családok megsegítésében is fontos szerepet játszhat, együttműködve a 

fenntartó gyülekezet szociális intézményrendszerével. 

A konzultációra a szülőket előzetesen meghirdetett időszakban, konkrét időpontra fogjuk behívni. 

Szükség esetén egy-egy tanuló szüleivel többször is konzultálhat az osztályfőnök, és ebbe bevonhat 

szaktanárt, vagy iskolai vezetőt. 

 

1.4 Bibliai erkölcsi értékek tudatosabb képviselete, kommunikálása 
Az előző tanévben felállított háromtagú etikai bizottság feladata lesz, hogy az iskola által is képviselt 

bibliai erkölcsi normákat a hétköznapok, a cselekedetek nyelvére lefordítsa, azokat megfogalmazza, 

gondozza, népszerűsítse. 

Az osztályfőnöki, szaktanári, intézményegységvezetői szintet meghaladó, vagy zsákutcába jutott 

fegyelmi ügyekben az etikai bizottság – még a jogszabályok szerinti fegyelmi eljárás előtt – segíteni 

fogja a konszenzus kialakítását, a mindkét fél számára előnyös megegyezést az iskola és az érintett 

tanuló, ill. a tanuló családja között. 

 

2 Járványügyi helyzettel kapcsolatos alapelvek 
Az iskola működését korlátozások nélkül, hagyományos keretek között kezdjük meg. A tanévre 

tervezett programokat, rendezvényeket, tanulmányutakat, osztálykirándulásokat a mindenkor 

aktuális egészségügyi-járványügyi szabályokhoz igazodva szervezzük meg. 

A korábbi távoktatás időszakában kialakított tudásmegosztási formák, online technikai megoldások 

azon elemeit, amik a jelenléti oktatásban is hasznosnak bizonyultak - heti terv alkalmazása, 

Classroom és Moodle használata - továbbra is működtetni fogjuk, hogy szükség esetén 

zökkenőmentesen tudjunk átállni távolléti oktatásra, akár egy osztályban, egy évfolyamon vagy egy 

egész intézményegységben. 

 

3 Kiemelt programjaink 
3.1 Iskolai rendezvények, ünnepek 

 Szalagavató 

2022. november 11. ,péntek 

 Ballagás és tanévzáró a gimnáziumban 

2023. június; a szóbeli érettségi vizsgák befejezését követő napon 

 Ballagás az általános iskolában 

2023. június 
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3.2 Tanulmányutak 
 Határtalanul program 

Várhatóan a 2. félévben. 

 Erasmus program 

A benyújtott pályázatok értékelése, elfogadása alapján. 

 

3.3 A tanítási év 
Az első tanítási nap: 

 2022. szeptember 1. (csütörtök) 

 alapfokú művészeti iskolában: 2022. szeptember 12. 

 felnőttoktatási tagozaton: 2022. szeptember 30. 

Az első félév lezárása: 2023. január 20. (péntek) 

Az utolsó tanítási nap: 

  2023. június 15. (csütörtök) 

 gimnázium befejező évfolyamán: 2023. május 4. (csütörtök) 

 

3.4 Tanítási szünetek 
 őszi szünet: 2021. október 31 - november 4. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő). 

 

 téli szünet: 2022. december 22 – 2023. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2023. január 3. (kedd). 

 

 síszünet: 2023. február 16-17. 

 

 tavaszi szünet (jelenléti oktatásban): 2022. április 11-14. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 6. (csütörtök), a szünet utáni 

első tanítási nap 2022. április 17. (hétfő). 

 

 tavaszi szünet (távolléti oktatás esetén): 2023. április 6-11. 
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A szünet előtt utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap: 2023. április 12. (szerda). 

 

3.5 Rendkívüli munkanapok 
2022. október 15., szombat (október 31. helyett) 

A rendkívüli munkanapok tanulmányi programjáról az intézmény előzetesen tájékoztatja a 

tanulókat és a családokat. 

 

3.6 Tanítás nélküli munkanapok felhasználása és időpontja  
A szorgalmi idő alatt négy/hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként a következőképpen 

használunk fel: 

 két napot síszünetre: 2023. február 16-17. 

 két napot a tavaszi szünet meghosszabbítására (jelenléti oktatás esetén) 

 két napot pályaorientációs programra: 2023. május 8-9. 

 egy napot, aminek a programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni: 2023. május 10. 

A tanítás nélküli munkanapokon – a szülők igénye esetén – az iskola kiskorú tanulói számára 

felügyeletet biztosítunk.  

 

3.7 Iskolai megemlékezések 
 Megemlékezés az aradi vértanúkról 

2022. október 6. 

 Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról 

2022. október 21. 

 Megemlékezés: Kommunizmus áldozatainak emléknapja 

2023. február 24. 

 Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról 

2023. március 14. 

 Holokauszt emléknap 

2023. április 17. 

 Nemzeti összetartozás napja 

2023. június 2. 
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3.8 Tanulmányi és egyéb iskolai versenyek 
 OKTV 

 hagyományos tantárgyi versenyek 

 hagyományos házi versenyek 

 

3.9 Iskolai kóruspróbák időpontjai  
Újszász utcai általános iskola: csütörtök 7-8. óra 

Gimnázium: csütörtök 7-8. óra 

 

3.10 A gimnázium tanárainak intézményen kívüli feladatellátása  
A gimnáziumban tanító tanárok rendszeresen részt vesznek a közép- és emeltszintű érettségi 

vizsgák szervezésében és lebonyolításában, az alábbi feladatok ellátásával: vizsgabizottsági elnök, 

kérdező tanár, javító tanár, felügyelő tanár, érettségi jegyző. Számukra, valamint a pedagógusok 

minősítésében és szakmai ellenőrzésében közreműködő munkatársak számára biztosítjuk a 

feladatok ellátásához szükséges órakedvezményt, valamint megszervezzük a helyettesítésüket. 
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4 Az intézményvezető (igazgató) programjának aktuális feladatai 
 

 
 feladat/program elnevezése felelős bevont szereplők 

bevezetés 
határideje 

első felülvizsgálat 
határideje 

egész 
BPG 

1.  Online kommunikáció fejlesztése: 
új honlap, Facebook profil 

Horváth András kommunikációs 
felelős 
intézményegység 
vezetők 
informatikus 
kollégák  

2022. szeptember 1. 2023. szeptember 1. 

2.  Munkaerő igényeknek megfelelően új munkavállalók 
alkalmazása: 
óvoda: fejlesztő pedagógus/logopédus 
             karbantartó 
Száva u. (ált is. és gimn.): fejlesztő pedagógus / 
logopédus 
Száva u. ált. isk.: teljes munkaidejű pedagógiai 
asszisztens 
minden int.egység: iskolapszichológusi rendelés 
bővítése 

Horváth András intézményegység 
vezetők      
gazdasági vezető 

2020. január 1-től 
2020. szeptember 1-
ig megfelelő 
képzettségű és 
habitusú jelentkezők 
esetén   

 

 

teljesült 

3.  Saját iskolai továbbképzés indítása, akkreditálása.  Horváth András továbbképzést 
szervező felelős  
pedagógiai 
igazgató-helyettes 
intézményegység 
vezetők   
munkaközösség 
vezetők 
tantárgyfelelősök 
osztályfőnökök 
Szent Pál Akadémia  

2023. szeptember 1-
ig 

2024. december 31. 
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4.  Pedagógiai-szakmai díj rendszerének felülvizsgálata 
és egyes meghatározó többletfeladatok 
elismerésének rendszerbe állítása 

Horváth András intézményegység 
vezetők 

2019. december 31. teljesült 

5.  Elektronikus napló kiválasztása, teljes körű 
bevezetése. 

Horváth András ált. és admin.ig.h. 
informatikai 
rendszer 
működtetői 

2023. szeptember 1. 2024. szeptember 1-
ig 

6.  Egy tanévre rendelkezésre álló intézmény-
egységenkénti és munkaközösségenkénti 
költségvetés (programok, taneszközök) tervezése, 
rendszeres működtetése 

Horváth András gazdasági vezető 
intézményegység 
vezetők  
munkaközösség 
vezetők 
tantárgyfelelősök 
ált. és admin.ig.h. 

igények 
összegyűjtése: dec. 
31-ig 
költségvetés 
készítése: március 
31-ig 
beszerzés: 
szeptember 1-ig 

teljesült 
 
évente ismétlődően 

7.  Az éves munkatervhez és a cselekvési programhoz 
kapcsolódó, az intézmény igényeinek megfelelő 
Továbbképzési terv készítése. (Az intézmény által 
támogatott továbbképzések résztvevőivel 
tanulmányi szerződést köt az intézmény.) 

ált. és admin. 
ig.h. 

intézményegység 
vezetők 

2019. szeptember 1. teljesült 

évente ismétlődően 

8.  Tudásmegosztás szervezése aktuális témákban (Pl. 
Pedagógus mesterség, sajátos nevelési igényű és 
különösen tehetséges diákok tanítása, 
fejlődéslélektan, online tér stb.)   

Horváth András pedagógiai 
igazgató-helyettes 

intézményegység 
vezetők 

munkaközösség 
vezetők 

osztályfőnökök 

2019.től évente 
legalább három nap 
terjedelemben 
folyamatosan 

évente augusztus 
30-ig 

9.  Évenként legalább egy vezetői megbeszélés a 
munkaközösségek teljes tagságával 

Horváth András munkaközösségveze
tők 

2019. szeptember 1-
től évente 
folyamatosan 

évente június 30-ig 
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intézményegység 
vezetők 

10.  Évenként intézményegységenként legalább egy 
szülői fórum szervezése aktuális témában 

Horváth András intézményegység 
vezetők 

2019. szeptember 1-
től évente 
folyamatosan 

Évente június 30-ig 

11.  Idegen nyelv tanítás helyzetének fejlesztés 
(vizsgahely, alapfokú nyelvvizsga az általános 
iskolában stb.) 

Horváth András angol nyelvi 
munkaközösség 

2019 szeptember 1-
től, illetve 2020 
szeptember 1-től 

teljesült 

12.  Tanár utánpótlás biztosítása  Horváth András intézményegység 
vezetők 
munkaközösség 
vezetők 
tantárgyfeleősök 

2019. szeptember 1-
től évente 
folyamatosan 

Évente augusztus 
30-ig 

13.  Pályázati rendszer kialakítása a tanárok tanulmányi 
útjaira 

Horváth András tanulmányi utak 
szervezői 

2019 szeptember 1-
tő folyamatosan 

Évente augusztus 
30-ig 

14.  A korrepetálás rendszerének megerősítése Horváth András intézményegység 
vezetők 
munkaközösség 
vezetők 
tantárgyfeleősök 

2019. szeptember 1-
től évente 
folyamatosan 

Évente augusztus 
30-ig 

óvoda 15.  Az óvodában az időszakonkénti, de rendszeres 
fejlesztőpedagógus jelenlét biztosítása 

Horváth András óvodapedagógusok 
óvodai 
intézményegység 
vezetője 
fejlesztő mk 
vezetője 

2020. szeptember 1. teljesült 

16.  
Karbantartó munkakör létesítése minimum napi 4 
órában az óvoda területéhez kapcsolódóan. 

Horváth András óvoda vezetője 2023. január 1. 2023. szeptember 1. 

művé-
szeti 
iskola 

17.  Az új épület zenei szintjének felújítása Horváth András gondnokság 2021. szeptember 1. teljesült 

18.  
A zeneiskolai leendő koncertterembe egy rövid 
koncertzongora megvásárlása 

Horváth András Gazdasági vezető 2023. december 31. 2024. december 31. 
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gim-
názi-um 

19.  

Pedagógus munkafeladatok, munkakörök 
áttekintése, rendszerbe foglalása, szabályozása 
felülvizsgálata 

Horváth András 
 

intézményegység 
vezetők 
munkaközösség 
vezetők 
tantárgyfelelősök 

2022. december 31. 2023. december 31. 

20.  
Bibliaismeret oktatásának (tananyag, tankönyv) 
felülvizsgálata, taneszközök készítése 

Horváth András bibliaismereti 
munkaközösség 

2020. szeptember 1. teljesült 

Száva 
ált. isk. 

21.  
Teljes munkaidőben dolgozó pedagógiai asszisztens 
alkalmazása. 

Horváth András 
 

Hackné Horváth 
Andrea 

 
2020. szeptember 1. 

teljesült 

22.  

Gyógypedagógus/logopédus alkalmazása. Horváth András 
 

Hackné Horváth 
Andrea 
fejlesztői mk. 
vezetője 

 
2020. szeptember 1. 

teljesült 

23.  
Csengő működésének beállítása, a két iskolarész 
külön/együtt működtethetősége. 

Horváth András Hollós Gábor  2019. augusztus 19. teljesült 

24.  
Iskolapszichológus rendelési idejének bővítése.  Horváth András intézményegység  

vezetők 
2019. szeptember 1. teljesült 

Újszász 
ált. isk. 

25.  

Reál szertár elhelyezés, bővítése fejlesztése Horváth András intézményegység 
vezető 
reál munkaközösség 
vezetője és tagjai 

2023. szeptember 1. 2024. szeptember 1. 

 

 



11 
 

5 A tanév részletes programja az 

intézményegységekben 
 

5.1 A tanév részletes programja a gimnáziumban 
 

Dátum Program Felelős(ök) 

 Tanítási napok száma: 180  

   

 Szeptember  

   

szeptember 1. tanévnyitó  

szeptember 1-5. jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra  

szeptember 2. 9. évfolyam: Gólya nap osztályfőnökök 

szeptember 2. angol bemeneti tesztek a 9. évfolyamon + csoportbontás 
kialakítása 

Korompay Ildikó 

szeptember 12. jelentkezés a felnőttoktatási tagozatra Turóczi Gábor 

szeptember 13. tanfelügyelet, gimnázium vezetője  

szeptember 15. Tanítás nélküli munkanap - az érettségi követelmények 
megújítása a 2020-as NAT szerint 

tantárgyfelelősök 

szeptember 15. Konferencia a gyermekkori és felnőttkori életminőség 
összefüggéseiről 

Európai Prevenciós 
és Terápiás 
Medicina Alapítvány 

szeptember 15-ig felvételi tájékoztató ellenőrzése, módosítása tantárgyfelelősök 

szeptember 16. Nagy Sportágválasztó (sportiskolások részére) Vízhányó Emília 

szeptember 16-ig Jelentkezés az OKTV-re Füzi Zoltán 

szeptember 22. szülői értekezlet 9-12. évfolyam 
17:00 intézményegység vezető tájékoztatója 
18:00 szülői értekezlet osztályonként 

osztályfőnökök 

szeptember 24. - 
október 23-ig 

Francia-magyar diákcsere projekt (3 francia diáklány érkezik 
hozzánk egy hónapra tanulmányi célból) 

Bősze Andrea 

szeptember 26. beiratkozás a felnőttoktatási tagozatra Turóczi Gábor 

szeptember 26-30. 1. próbaérettségi hét tantárgyfelelősök 

szeptember 26-30. Digitális bemeneti mérés a 10. évfolyamosoknak  Sallai Adrienn 

szeptember 27. és 
29. 

Terepgyakorlat a 10. évfolyamosoknak Turóczi Gábor 
Kovács Mónika 
Magyary Enikő 

szeptember vége-
október eleje 

Humán szakmai nap Kulcsár Árpád 

szeptember 11-12 évfolyam művészetek-ének Operaház látogatás Harmath Ágnes 
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 Október  

   

szeptember 30 - 
október 1. 

felnőttoktatás, 1. konzultáció Turóczi Gábor 

október 5. vizuális kultúra tagozatos nap: 11-12. évfolyam, kiállítás 
látogatás Szépművészeti Múzeum 

Bíró Ilona 

október 5-7. 12. évfolyam: tanulmányút Prágába Pécsi Tibor 
osztályfőnökök 

október 7. tanulmányi kirándulások (1 napos) 
9-11. évfolyam 

osztályfőnökök 

október Őszi nyelvvizsga időszak - próbanyelvvizsgák B2 és C1 
szinten ; 1. angol írásbeli próbaérettségik 

Korompay Ildikó 

október 14. Bolyai 1. forduló matematika tanárok 

október 14 – 27. írásbeli érettségi vizsgák  

október 15. rendkívüli munkanap (szombat)  

október 20. Dürer online forduló matematika tanárok 

október 20. A gimnáziumi tanulmányi területek meghatározása és 
rögzítése a középfokú iskolák felvételi információs 
rendszerében 

Füzi Zoltán 

október 20. A gimnáziumi felvételi tájékoztató rögzítése a középfokú 
iskolák felvételi információs rendszerében 

Füzi Zoltán 

október 20. A gimnáziumi felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása az 
iskola honlapján. 

Füzi Zoltán 

október 21. 1956 a Kárpát medencében. Megemlékezés az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról 

Kulcsár Árpád 

október 21-22. felnőttoktatás, 2. konzultáció  

őszi szünet előtti 
hét 

vizuális kultúra tagozatos nap 11-12. o. (egy napos projekt) Bíró Ilona 

őszi szünet előtti 
hét 

személyes konzultáció a szülőkkel gyermekük 
tanulmányairól, iskolai előmeneteléről 

osztályfőnökök 

szaktanárok fogadóórája szaktanárok 

október-november  színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek látogatásának időszaka 

osztályfőnökök 

október 28. A szünet előtti utolsó tanítási nap.  

október 31 – 
november 4. 

Őszi szünet  

   

 November  

   

november 7. A szünet utáni első tanítási nap.  

november 10-25. szóbeli érettségi vizsgák  
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november 11. Szalagavató végzős 
osztályfőnökök 
Harmath Ágnes 

november 15. matematika OKTV 1. forduló matematika tanárok 

november 15-16. Osztályozó vizsgák a gimnáziumban Turóczi Gábor 

november 18. Dürer 1. forduló matematika tanárok 

november 18-19. felnőttoktatás, 3. konzultáció Turóczi Gábor 

november 21. Zrínyi matematikaverseny 1. forduló matematika tanárok 

november 22. Bornemisza Hangja elődöntő Harmath Ágnes 

november 29. Bornemisza Hangja döntő Harmath Ágnes 

november  Tanulmányi kirándulás a Paksi Atomerőműbe Zádori Erika 

november Nyolcadik évfolyamos tanulók óralátogatása a 
gimnáziumban 

Makkai Ferenc 
Magyary Ferenc 
Füzi Zoltán 

november Tájékoztató a 8. osztályosok szüleinek a továbbtanulásról  
(Minden érintett BPG-s szülőnek!) 

Füzi Zoltán 

november Nyílt nap a gimnáziumban: nyilvánosan meghirdetett 
időpont 

Füzi Zoltán 

november 3. hete Thanksgiving: 9.Ny, 9.B, 9.D angoltanárok 

   

 December  

   

december A 8-os tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi 
vizsgára. 

 

december 9. A feladatlap-igény jelentése az OH-nak az egységes írásbeli 
vizsgákra jelentkezettek alapján. 

Füzi Zoltán 

december 12-16. 2. próbaérettségi hét tantárgyfelelősök 

december eleje Arany Dániel matematikaverseny  
(még nincs pontos időpont) 

 

december 16-17. felnőttoktatás, 4. konzultáció Turóczi Gábor 

december 21. A szünet előtti utolsó tanítási nap.  

december 22-31. téli szünet  

   

 Január  

   

január 3. A szünet utáni első tanítási nap.  

január 6-7. felnőttoktatás, 5. konzultáció Turóczi Gábor 

január – április A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata  
(5-13. évf.) 

Bódi László 
Borbás József 

január 10-11. Osztályozó vizsgák a gimnáziumban Turóczi Gábor 

január 17. 13h30 Bolyai csapatverseny 1. forduló matematika tanárok 

január osztályozó konferenciák Füzi Zoltán 
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január 20. Az első félév utolsó tanítási napja  

január 21. 
10:00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 
jelentkezők számára. 

Füzi Zoltán 

félévi lezárás előtti 
vagy utáni hét 

személyes konzultáció a szülőkkel gyermekük 
tanulmányairól, iskolai előmeneteléről 

osztályfőnökök 

szaktanárok fogadóórája szaktanárok 

január Szülői értekezlet: 12. évfolyam végzős 
osztályfőnökök 

január Euro és LangCert nyelvvizsga felkészítő előadások Korompay Ildikó 

január második 
fele 

nem kötelező érettségi tárgyak próbaérettségije tantárgyfelelősök 
Füzi Zoltán 

január 24. ének próbaérettségi Harmath Ágnes 

január 25. matematika OKTV 2. forduló  matematika tanárok 

január 26., 13:30 testnevelés szóbeli próbaérettségi Borbás József 

január 27-28. felnőttoktatás, félévi vizsgák Turóczi Gábor 

január 27-ig Tanulók, szülők értesítése a félévi eredményekről. osztályfőnökök 

január utolsó hete vizuális kultúra tagozatos nap 9-10. évfolyamosoknak (egész 
napos feladatok) 

Bíró Ilona 

január 31. 
14:00 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 
jelentkezők számára. 

Füzi Zoltán 

   

 Február  

   

február Nevelőtestületi értekezlet Füzi Zoltán 

február első hete Angol nyelvi tematikus nap Korompay Ildikó 

február 10. A tanulók értesítése a központi írásbeli felvételi vizsgák 
eredményéről. 

Füzi Zoltán 

február 10-12. Dürer csapatverseny döntő matematika tanárok 

február 15. Érettségire és a felsőoktatási intézményekbe való 
jelentkezés határideje 

érettségi jegyzők 

február 16-17. síszünet  

február 24-25. felnőttoktatás, 6. konzultáció Turóczi Gábor 

február–március A nyolcadik évfolyamos tanulók szóbeli meghallgatása. Füzi Zoltán 

 Környezetvédelmi tematikus nap 9. évfolyamosoknak. Kovács Mónika 

 Parasport nap a sportiskolások részére (nyolcadikos szóbelik 
alatt) 

Vízhányó Emília 

február 27 - 
március 3. 

3. próbaérettségi hét tantárgyfelelősök 

   

 Március  

   

március 1848-as megemlékezés Szarka Lajos 
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március 6-10. Bekapcsolódás a „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 
programjaiba.  
11-12. évfolyam 

Magyary Enikő 

március 6. - június 
9. (később 
meghatározott 
ütemezés szerint) 

Digitális kimeneti mérés a 9., 10., 11. évfolyamon Sallai Adrienn 

március 10-11. felnőttoktatás, 7. konzultáció Turóczi Gábor 

március 11. 11h30 Bolyai csapatverseny döntő matematika tanárok 

március 17. A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala. Füzi Zoltán 

március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 
iskolában 

 

március közepe Angol - tavaszi próbanyelvvizsgák közép és felsőfokú szinten 
minden évfolyamon 

angoltanárok 

március Francia-magyar diákcsere folytatása (3 Bornemiszás tanuló 
utazik Guérande-ba egy hónapra) 

Bősze Andrea 

március vége Szenes Hanna tanulmányi verseny országos döntője  

március 31 -  
április 1. 

felnőttoktatás, 8. konzultáció Turóczi Gábor 

   

 Április  

   

április 4-5. Osztályozó vizsgák Turóczi Gábor 

tavaszi szünet 
előtti hét 

személyes konzultáció a szülőkkel gyermekük 
tanulmányairól, iskolai előmeneteléről 

osztályfőnökök 

szaktanárok fogadóórája szaktanárok 

tavaszi szünet 
előtti hét 

fogadó órák szaktanárok 

április 6. a tavasziszünet előtti utolsó tanítási nap  

április 11-14. tavaszi szünet  

április 13. Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése az Oktatási 
Hivatalnak. 

Füzi Zoltán 

április 17. a tavaszi szünet utáni első tanítási nap  

április 17. A holokauszt áldozatainak emléknapja Pécsi Tibor 

április 17-19. Nemzetközi Élet Menete Pécsi Tibor 

április 20. 13:30 testnevelés gyakorlati próbaérettségi Borbás József 

április 21-22. felnőttoktatás, 9. konzultáció Turóczi Gábor 

április 24-28. Bekapcsolódás a Fenntarthatósági Témahét programjaiba. Kovács Mónika 

április 28. A kilencedik évfolyamra jelentkezett tanulók és általános 
iskolák értesítése a felvételről vagy az elutasításról. 

Füzi Zoltán 

április közepe Reál munkaközösség, szakmai nap Kovács Mónika 

április  A 11-12-es művészetek ének csoport látogatása a Magyar 
Zene Házába 

Harmath Ágnes 
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április  Francia diákcsoport fogadása a Guérande-Budapest projekt 
keretében (egy hétig lesznek Budapesten) 

Füziné Madarász 
Róza 

április vizuális kultúra tagozatos nap 9-10. o. külső program Bíró Ilona 

április tankönyvrendelés tantárgyfelelősök, 
könyvtárosok 

   

 Május  

   

május 8-tól Írásbeli érettségi vizsgák Füzi Zoltán 

május 8-9. Pályaválasztó Napok: munkahelyek egyéni meglátogatása Füziné M. Róza 

május 10. diákönkormányzat által szervezett program diákönkormányzat 

május eleje Tanulmányi kirándulás a győri Audi gyárba és Jankovicsék 
üzemébe 

Szocsák Ildikó 

május 12-13. felnőttoktatás, 10. konzultáció Turóczi Gábor 

május A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési 
eredményeinek feltöltése NETFIT informatikai rendszerbe 

testnevelő tanárok 

május közepe 10. évfolyam matematika évfolyammérés (kisérettségi) matematika tanárok 

május 26. tanulmányi kirándulások (1 napos) 
9-11. évfolyam 

osztályfőnökök 

május Sightseeing in Bp 9.Ny és más nyelvi csoportok számára angoltanárok 

   

 Június  

   

június 2. Nemzeti Összetartozás Napja Magyary Ferenc 

június 2-3. felnőttoktatás, év végi vizsgák Turóczi Gábor 

június 6-7. Osztályozó vizsgák Turóczi Gábor 

június 7-14. emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák szaktanárok 

június tankönyvek összegyűjtése Szép E. Kinga 

június osztályozó konferenciák Füzi Zoltán 

június 15. utolsó tanítási nap  

június középszintű szóbeli érettségi vizsgák Füzi Zoltán 

június Tanévzáró ünnepség, Ballagás 
(az utolsó érettségi vizsga utáni napon) 

Harmath Ágnes 

június 21-23. Beiratkozás a kilencedik évfolyamra. Füzi Gréta 

június záró tantestületi értekezletek  

   

 Augusztus  

   

augusztus 22-23. Javító- és osztályozó vizsgák Turóczi Gábor 

augusztus 21-31. tantestületi értekezletek  
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5.2 A vezetői program aktuális feladatai 
 

 
 feladat/program elnevezése felelős bevont szereplők 

bevezetés 
határideje 

első felülvizsgálat 
határideje 

egész 
BPG 1.  

Hospitálás, tanóra/foglalkozás látogatás 
órakeretének átalakítása (intézményegységen belül 
és intézményegységek között) 

intézmény-
egység vezetők 

óvodapedagógusok 
tanítók               
tanárok 

2022. szeptember 1. 2023. szeptember 1. 

 
2.  

Rekreációs program indítása: 
tanárok fizikai/lelki megújulása, kiégés megelőzése 
 

intézmény-
egység vezetők 

rekreációs 
programfelelős 

2022/2023. tanév  

 
3.  

Heti rendszerességgel imaösszejövetel szervezése. intézmény-
egység vezetők 

alkalmazottak 2022. szeptember folyamatosan 

 
4.  

Tanulás tanítása az iskolai intézményegységekben. intézmény-
egység vezetők 

gimnázium: ? 2022/2023. tanév  

 

5.  

Évenkénti tájékoztató és képzés a sajátos nevelési 
igényű és BTM-es gyerekekkel kapcsolatos 
feladatokról 

intézmény-
egység vezetők 

fejlesztő 
pedagógusok 
vezetője és a 
fejlesztő 
pedagógusok 

2022/2023. tanév folyamatosan 

gimná-
zium 

6.  

A tanulók kötelező iskolai elfoglaltságainak 
áttekintése: 
- iskolalátogatási/óralátogatási fegyelem erősítése 
- felmentések rendszerének átgondolása 
- egyéni helyzetek mérlegelésének szempontjai 
- tanulói terhek csökkentése 

Füzi Zoltán tantárgyfelelősök 2022. szeptember 1. 2023. szeptember 1. 

7.  

Alumni program kidolgozása ás működtetése. Füzi Zoltán osztályfőnökök 
ALUMNI 
programfelelős 

kidolgozás: 
2022/2023 
működtetés: 2023. 
szeptember 1-től 

 

8.  

Docendo program újraindítása Füzi Zoltán osztályfőnökök 
DOCENDO 
programfelelős 
 

2022/2023. tanév  
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9.  

Pályaválasztási tanácsadó program  Füzi Zoltán osztályfőnökök 
általános iskolai 
pályaválasztási 
felelős 
gimnáziumi 
pályaválasztási 
felelős 

megvalósult évente ismétlődően 

10.  
Gimnáziumi évindítási program a 9. évfolyamon Füzi Zoltán igazgató 

osztályfőnökök 
lelkészek 

megvalósult évente ismétlődően 

11.  
Diákfórum indítása Füzi Zoltán osztályfőnökök 

diákönkormány-
zatot segítő tanár 

2022/2023. tanévtől folyamatos 

12.  

Szociális tanulás beindítása Füzi Zoltán osztályfőnöki 
mk.vezető 
szociális tanulás 
programfelelőse 

2022/2023. tanév 2023. szeptember 1. 

13.  
Mentori program működtetése: 
mentorálás, tehetséggondozás 

Füzi Zoltán mentor tanárok 
mentori program 
felelőse 

megvalósult folyamatosan 
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5.3 A tanév részletes programja az Újszász utcai általános iskolában 
 

Dátum Program Felelős(ök) 

 Tanítási napok száma: 183  

   

 Augusztus  

   

augusztus 22-24. Suliváró tábor az elsősöknek elsős osztályfőnökök 

   

 Szeptember  

   

szeptember eleje Sportszakkörök, edzések beindítása, sporttagozatba 
besorolás. 

sportági vezetők  
elkészítik a 
tervezetet 

szeptember első 
két hetében 

Tanulmányi versenyeink kihirdetése, szülők tájékoztatása 
faliújságon, e-mailben és a honlapon 

Réthelyi Judit, Lajkó 
Anita 

szeptember-
március 

Középiskolai írásbeli és szóbeli felvételire felkészítés magyar: Lajkó Anita, 
Koza Ágnes, 
történelem: Ferentzi 
Szilvia, Cserfalvy Bea 

szeptember 5-8 Angol csoportbontások kialakítása, szintfelmérők  

szeptember 5-9. Diagnosztikai mérések alsóban (magyar, matematika) Matkovicz Katalin, 
Gál-Szabó Edina 

szeptember 5-9. Olvasás napja osztályszintű megrendezése a felső 
tagozaton 

magyartanárok 

szeptember 16. Budapesti Nagy Sportágválasztó program a 
sportosztályosoknak. 

Testnevelő tanárok, 
edzők 

szeptember 16-19. Alsós megbeszélések a mérések értékeléséről, a 
felzárkóztatás, mentorálás előzetes megtervezése 

Matkovicz Katalin, 
Gál-Szabó Edina 

szeptember 12-16. Erdei iskola 5-6. évfolyamosoknak Bódi László 

szeptember 19-30. Év eleji készségek mérése 5-8. évfolyamon (tollbamondás, 
hangos olvasás), a lemaradóknak tanulószobák 
működtetése, fejlesztés biztosítása. 

magyartanárok 

szeptember 20. Szülői értekezlet – alsó tagozat 
1-2. évfolyam 17.00 órától 
3-4 évfolyam 18.00 órától 

osztályfőnökök 

szeptember 21 – 
október 12. 

az intézmény a 8. osztályos tanulók számára megszervezi a 
pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát 

 

szeptember 22. Szülői értekezlet – felső tagozat 
5-6 évfolyam 17.00 órától 
7-8 évfolyam 18.00 órától 

osztályfőnökök 

szeptember 22. Szülői fórum az 5-6 évfolyam szülei számára 
18.00-19.00 

Orbán Katalin, 
Makkai Ferenc 

szeptember 23. Magyar Diáksport Napja Testnevelők 
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szeptember 23. Richter Gedeon 150. évforduló Bibliaismeret/Makkai 
Ferenc 

szeptember 26-30. 
között 

Humán (felsős és gimnáziumi) szakmai nap a Száva utcai 
intézményben 

Kulcsár Árpád, Lajkó 
Anita 

szeptember 27. Szelektív papírgyűjtés iskolánkban Ökoiskola/Schober 
Éva, Legény Krisztina 

szeptember 29. Szülői fórum 5-6. évfolyam Makkai Ferenc, 
Orbán Katalin 

szeptember 30. Olvasás napja alsóban – osztálykeretek között Matkovicz Katalin 

szeptember 30. Európai Diáksport Napja, „Irány a Zöld!” Ökoiskola/Makkai 
Ferenc,  Bódi László 

szeptember TeSzedd - önkéntesen a tiszta Magyarországért akció Ökoiskola 

szeptember Magyar Zene Háza vagy MÜPA látogatás kórustagokkal  Bodon Kati, Szabó 
Zsófi 

szeptemberben 
folyamatosan 

Alsós tanulmányi versenyek meghirdetése Böngész, 
Honismereti, Mozaik, Tudásbajnokság, Bolyai, Suli-guru 

Schober Éva, Pénzes 
Ferencné, 
osztályfőnökök 

 Levelezős versenyek beindítása: Play and win, Böngész, 
Kőrösök menti, Mozaik,  
kerületi versenyek 

Filor Erzsébet, 
szaktanárok 

 Jelentkezés az OÁTV-re Kurucz Dina 

 English Reading Competition - Iskolai Olvasási verseny 
meghirdetése 

Borbély Rita 

 Felvételi/Nyelvvizsga előkészítők beindítása Hegedűs Amanda 
Kurucz Dina 

 Versenyfelkészítő szakkörök beindítása a felső tagozaton szaktanárok 

 Angol vers- és prózamondó verseny meghirdetése Jármi-Németh Judit 

2022-23 tanév 
során 
folyamatosan 

La Bori program (EnergetIQa szoba) – 
természettudományos szabadulószoba folyamatos 
használata 

Lepenye Mária 

2022-23 tanév 
során 
folyamatosan 

Az iskola napelemes energiagazdálkodási rendszerének 
folyamatos bemutatása az iskolamaketten. 

Lepenye Mária 

   

 Október  

   

október eleje 5. évfolyamosok csoportbontása Réthelyi Judit 

október eleje Angol szakkörök beindítása: 
5.-6. évfolyamon e-szakkör 
3. évfolyamon 

Hazafi Tünde 
Filor Erzsébet 

október eleje Angol Kerületi versenyek meghirdetése Borbély Rita 

október eleje Versenyelőkészítő napok  Lepenye Mária 
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október 3. Zenei világnap alkalmából szünetekben miniatűr 
kamarazenei előadások a kisépület és nagyépület 
aulájában 

Bodon Kati, Szabó 
Zsófi 

október 4. Állatok világnapja - utazó MiniZoo Ökoiskola/Makkai 
Ferenc 

október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról. Hősiesség-
önfeláldozás. 

tanítók 

Október 7. Családi nap Schober Éva, Makkai 
Ferenc 

október 10 - 21. Országos digitális bemeneti mérés - 8. évfolyam Sallai Adrienn 

október 14-ig Általános iskolák felmérik az első osztályban, van-e olyan 
tanuló, akinél a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert 
(DIFER) alkalmazni kell. 
A szükséges vizsgálatokat december 4-ig kell elvégezni. 

Makkai Ferenc 
fejlesztő 
pedagógusok 
elsős tanítók 

2022. október 14. Bolyai Matematika Csapatverseny 1. ford. 3-8.évf. (csak a 
saját csapatainknak) 

Réthelyi Judit 

október 15 Egyesületi igazolások, versenyengedélyek bemutatása  

október 21. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról. 
Az októberi ünnepség megszervezése osztály szinten, 
aulában kiállítás, történelmi séta szervezése 7-8. 
évfolyamon 

séta: Ferentzi 
Szilvia,kiállítás 
szervezés az aulában: 
Cserfalvy Bea 

október 24 - 
november 11. 

Országos digitális bemeneti mérés - 6. évfolyam Sallai Adrienn 

október 26.  Szépolvasási verseny a negyedikeseknek Matkovicz Katalin 

október 27. Szülői fórum 1-2. évfolyam Makkai Ferenc, 
Orbán Katalin 

október 28-ig Az igazgató jelenti a Hivatalnak a DIFER vizsgálatokban 
érintett tanulók létszámát. 

 

október 29. Szülői fórum 1-2. évfolyam Makkai Ferenc, 
Orbán Katalin 

október Tanulmányi kirándulás az Északi- középhegységbe  Lepenye Mária 

október A természettudományos OKM-re felkészítése a 6.,8. 
évfolyamnak 

Lepenye Mária 

október Hetedikesekkel tanulmányi kirándulás az állatkertbe Lepenye Mária 

október Belső természettudományi verseny (6.,7.,8. évf.) Lepenye Mária 

október 31-ig A nyolcadik évfolyamos tanulók tájékoztatása a felvételi 
eljárás rendjéről. 

osztályfőnökök 

október 31-ig Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó 
tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával 
kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, 
valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a 
szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak 
eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és 
gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a 
gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania. 

Makkai Ferenc 
Opauszki Éva 
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október-november Lázár Ervin program: színházi, tánc- és cirkuszi előadások, 
komolyzenei hangversenyek látogatása 

osztályfőnökök 

őszi szünet előtti 
hét 

személyes konzultáció a szülőkkel gyermekük 
tanulmányairól, iskolai előmeneteléről 

osztályfőnökök 

október 28. A szünet előtti utolsó tanítási nap.  

október 31 – 
november 4. 

Őszi szünet  

   

 November  

   

november 7. A szünet utáni első tanítási nap.  

november 7-11.  8-os próbafelvételi írása Lajkó Anita 

november 8-10. Osztályozó vizsgák Opauszki Éva 

november 11. Országos Biblia Világa Verseny meghirdetése, első forduló 
elindítása. 

Bódi László és Bódi 
Katalin 

november 11. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 1. forduló (csak a saját 
csapatainknak) 

Göndör Éva 

november 14 - 
november 30. 

Országos digitális bemeneti mérés - 4. és 5. évfolyam Sallai Adrienn 

november 15. Nyílt nap az alsó tagozaton 2-4. évfolyam (mindenkinek) Schober Éva 

november 18. Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8.évf. országos írásbeli 
döntő 

Réthelyi Judit 

november 21. Zrínyi Ilona Matematikaverseny Réthelyi Judit 

november 21-25.  Felsős magyartanároknak szakmai nap a Radnóti 
Gimnáziumban drámapedagógia témakörben 

Turai Julianna 

november 24. Thanksgiving angol tematikus nap Borbély Rita 

november 24. Thanksgiving "zenei vonzatai" Bodon Kati, Szabó 
Zsófi 

november 24. Szülői Fórum 3-4. évfolyam Makkai Ferenc, 
Orbán Katalin 

november 25. Iskolába hívogató 1. játékos foglalkozás ovisoknak Matkovicz Katalin, 
Jármi-Németh Judit 

november 29. Varga Tamás Matematikaverseny 1. ford. 7-8.évf. Réthelyi Judit 

november közepe OÁTV iskolai forduló Kurucz Dina 

november Sportosztály előkészítő szülői fórum, sportági bemutatók edzők 

november Háziállatudvar Lepenye Mária 

november Használt elem gyűjtési verseny Ökoiskola 

november Nyolcadikos tanulók óralátogatása a gimnáziumban Makkai Ferenc 

   

 December  
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december eleje A Nyugat-Magyarországi Egyetem által megrendezett 
országos történelmi verseny iskolai fordulója 

történelemtanárok 

december eleje Mikulás kupa, házi fedett atlétika verseny  

december 2. Iskolába hívogató 2. játékos foglalkozás ovisoknak Hajdú Teréz, Gál-
Szabó Edina 

december 2. Arany János anyanyelvi verseny iskolai megrendezése Hajdú Teréz, Gál-
Szabó Edina, Hollós 
Dalma, Bakó Noémi, 
felső tagozaton Koza 
Ágnes 

december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára  
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézménybe. 

 

december 5-9.  Szóbeli próbafelvételi a 8. évfolyam számára Lajkó Anita 

december 8. Adventi kóruskoncert Bodon Kati; Szabó 
Zsófi 

december 9-ig DIFER vizsgálatok elvégzése fejlesztők 

december 21. Christmas Party az angol tagozatos osztályokban nyelvi osztályokban 
tanítók 

december 21. Karácsonyi flashmob Bodon Kati; Szabó 
Zsófi 

december  Csoki múzeum Lepenye Mária 

december 21. A szünet előtti utolsó tanítási nap.  

december 22-31. téli szünet  

   

 Január  

   

január 3. A szünet utáni első tanítási nap.  

január 3. Közös versmondás Petőfi Sándor születésnapja alkalmából 
az alsó tagozaton 

Matkovicz Katalin 

január 3 – április 
29. 

NETFIT, a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálata (5-13. évf.) 

Bódi László, Borbás 
József 

január 9-13. Arany János verseny 2. fordulójának megrendezése Koza Ágnes 

január 10-12. Osztályozó vizsgák Opauszki Éva 

január 12. Nyílt nap az elsősöknél elsős osztályfőnökök 

 Alsós osztályozó konferencia Makkai Ferenc 

 Felsős osztályozó konferencia Makkai Ferenc 

Január 21.,  
10:00 

központi írásbeli felvételi  

január 21. Az első félév vége  

január 21. Alsós osztályozó konferencia Makkai Ferenc 

január 23. Felsős osztályozó konferencia Makkai Ferenc 
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félévi lezárás előtti 
vagy utáni hét 

személyes konzultáció a szülőkkel gyermekük 
tanulmányairól, iskolai előmeneteléről 

osztályfőnökök 

január 23-27. Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny iskolai 
fordulójának megrendezése 

Turai Julianna, Koza 
Ágnes 

január 27. Az iskola értesíti a diákokat és a szülőket az első félévben 
elért eredményekről. 

osztályfőnökök 

január 30. hétfő Szépíró verseny 2-4. évfolyam  
iskolai forduló 

Matkovicz Katalin 

január 31., 
14:00 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 
jelentkezők számára. 

 

január Petőfi emlékév rajzpályázat kiírása Nagy Melinda 

január Petőfi emlékév: kiállítás és irodalmi programok szervezése Lajkó Anita 

 English Reading Competition 
Féléves eredményhirdetés 

Borbély Rita 

január – február A 8. évfolyam szóbeli felvételire való felkészítése Réthelyi Judit, 
Lepenye Mária 
Mátyus Anita 
Csuka Ádám, Lajkó 
Anita, Koza Ágnes, 
Ferentziné Muliter 
Szilvia, Cserfalvy Bea 

   

 Február  

   

február eleje Nyugat-Magyarországi Egyetem által megrendezett 
országos történelmi verseny budapesti döntőjén való 
részvétel 

továbbjutó tanuló 
tanára 

február 6. B1 szintű angol nyelvvizsga a 8. osztályos és a 7.-es 
tagozatos tanulóknak 

Borbély Rita és az 
angoltanárok 

február 7. Szülői értekezlet – alsó tagozat 
1-2. évfolyam 17.00 órától 
3-4. évfolyam 18.00 órától 

osztályfőnökök 

február 9. Szülői értekezlet – felső tagozat 
5-6. évfolyam 17.00 órától 
7-8. évfolyam 18.00 órától 

osztályfőnökök 

február 10. A tanulók értesítése a központi írásbeli felvételi vizsgák 
eredményéről. 

 

2022. február 13-
17. között 

Részvétel a Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny kerületi 
fordulóján. 

továbbjutó tanuló 
magyartanára 

2022. február 13-
17. között 

Vers- és prózamondó verseny iskolai fordulójának 
megrendezése 

Turai Julianna 

február 20. 8. évfolyamon Euroexam alapfokú nyelvvizsga Borbély Rita 

február 20-24. elsős beiskolázási beszélgetés Makkai Ferenc 

február 21. Iskolai népdaléneklési verseny felső tagozat Bodon Kati; Szabó 
Zsófi 
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február 22. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat 
a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát 
pedig a Hivatalnak. 

 

február 22. Bornemisza Péter születésnapja az alsóban Matkovicz Katalin, 
Kántor Zsolt, Jármi-
Németh Judit 

február 23-24.  Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója Holcsik Annamária 

február Iskolakert felkészítése a tavaszi vetésre Ökoiskola/ Legény 
Krisztina 

Február 22 – 
március 11. 

A nyolcadik évfolyamos tanulók szóbeli meghallgatása. Füzi Zoltán 

   

 Március  

   

március 6-10. „PÉNZ 7” pénzügyi és vállalkozói témahét Réthelyi Judit 

március 6. - június 
9. 

Országos digitális kimeneti mérés a 4., 5., 6., 7., 8. 
évfolyamon 

Sallai Adrienn 

március 14. Az 1848-as forradalom és szabadságharcról való 
megemlékezés 

alsóban Hollós 
Dalma, felsőben 
Turai Julianna, Lajkó 
Anita, dekoráció: 
Koza Ágnes 

március 14. 1848-as dalok az ünnepi műsorban  Bodon Kati; Szabó 
Zsófi 

március 22. Víz világnapja; tematikus nap (esetleg csatolva a 
fenntarthatósági hét programjához)  

Lepenye Mária 

március 16. Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 2-12.évf. Réthelyi Judit 

március 17. felsős vers- és prózamondó verseny kerületi verseny 
iskolánkban 

Turai Julianna, Koza 
Ágnes 

március 20-24.  Látogatás a Terror Házában a 8. évfolyammal Cserfalvy Bea, 
történelemtanárok 
osztályfőnökök 

március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége. Opauszki Éva 

március 21-23. Osztályozó vizsgák Opauszki Éva 

március 23. Víz világnapja/ Dunavirág vízibusz Ökoiskola/Makkai 
Ferenc, Mátyus Anita 

március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az 
eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második 
példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell 
megküldeni a Hivatalnak. 

Opauszki Éva 

március 25. Arany János verseny országos döntő szaktanár 

március - május őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának időszaka osztályfőnökök 

március közepe Reál munkaközösség szakmai napja Kovács Mónika 

március osztályozó vizsgák Opauszki Éva 
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március Kerületi angolversenyek Borbély Rita 

március Holokauszt emléknap Orbán Katalin, 
történelemtanárok 

március Holokauszt emléknap- kapcsolódó dalok kórussal Bodon Katalin   
Szabó Zsófi 

március vége Zenenap – tematikus nap az alsóban osztálykeretben Matkovicz Katalin, 
Vásári Krisztina 

március vége házi szertorna verseny  

   

 Április  

   

április 3-6. között 7. évfolyammal látogatás a Petőfi Irodalmi Múzeumba Lajkó Anita 

április 3-6. között Látogatás a grundra az 5. évfolyammal A Pál utcai fiúk 
regény kapcsán 

Holcsik Annamária 

tavaszi szünet 
előtti hét 

személyes konzultáció a szülőkkel gyermekük 
tanulmányairól, iskolai előmeneteléről 

osztályfőnökök 

április 6. Húsvéti flashmob - kórus (Mert Ő küld száz csodát) Bodon Kati; Szabó 
Zsófi 

április 6. a tavasziszünet előtti utolsó tanítási nap  

április 11-14. tavaszi szünet  

április 17. a tavaszi szünet utáni első tanítási nap  

április 18. Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja Makkai Ferenc 

április 21. péntek BPG OLIMPIA mk. vezető és mk. 
tagjai 

április 21-22. beiratkozás az első évfolyamra Makkai Ferenc 

április 24-28. Fenntarthatósági hét - Föld napja Ökoiskola/ Legény 
Tiborné, Turai 
Krisztina, Makkai 
Fanni, Mátyus Anita 

április 24-28. 
között 

Holokauszt Emlékközpont meglátogatása a 8. évfolyammal Ferentzi Szilvia, 
Cserfalvy Bea 

április 27. Kórustalálkozó Száva utcai auditórium Bodon Kati; Szabó 
Zsófi 

április 28. A kilencedik évfolyamra jelentkezett tanulók és általános 
iskolák értesítése a felvételről vagy az elutasításról. 

 

április 29. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny budapesti fordulója továbbjutó tanuló 
magyartanára 

 Kerületi angolversenyek Borbély Rita 

 Kerületi fizikaverseny hatodikosoknak Réthelyi Judit 
Lepenye Mária 

 Sas Elemér kerületi fizikaverseny 7.-8. Réthelyi Judit 
Lepenye Mária 

 Kerületi Matematikaverseny Réthelyi Judit 
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 XVI. kerületi fizika nap – látványos kísérletek a Sashalmi 
kilátóból 

Réthelyi Judit 
Lepenye Mária 

 Szülői Fórum  
7-8. évfolyam 

Makkai Ferenc, 
Orbán Katalin 

április vége magyar, matematika szintfelmérések a második és a 
negyedik évfolyamon 

Gál-Szabó Edina, 
Matkovicz Katalin 

   

   

 Május  

   

május 10. Madarak és fák napja Ökoiskola/ Makkai 
Fanni 

május 2. hete Matematika szintfelmérők 5-7. évfolyamokon Réthelyi Judit 

május 15-19.  Anyanyelvi készségek mérése 5. évfolyamon a felzárkóztató 
csoportokban (tollbamondás, hangos olvasás) 

Turai Julianna 

május 19. Medve Szabadtéri Matematikaverseny Réthelyi Judit 

május 26. Nógrádi Gábor író - olvasó találkozó Lajkó Anita 

május Iskolaelőkészítő 3 alkalommal péntekenként Turai K., Legény K. 
Sándor M., Szűcsné 
Sz. B. 

május Kézműves foglalkozás az oviban a negyedikesekkel 4-es osztályfőnökök 

május Biblia Világa Országos Verseny Döntő Bódi Katalin, Bódi 
László 

május Netfit mérés testnevelők 

május Évfolyammérés fizika 7.o és kémia 8.o, biológia 7.o és 
földrajz 8.o 

Lepenye Mária 
Orbán Katalin 
Mátyus Anita 

május  Ballagási dalok kórusfelvétele Bodon Kati; Szabó 
Zsófi 

május 30-június 1. osztályozó vizsgák Opauszki Éva 

   

 Június  

   

május 30-június 1. osztályozó vizsgák Opauszki Éva 

június 1-2. A2 angol próbanyelvvizsga a 7. osztályos nem tagozatos, a 
6. -os tagozatos tanulóknak illetve A1 nyelvvizsga az 5-es 
tagozatos tanulóknak. 

tagozaton tanító 
tanárok 

június 5-9. Erdei iskola 8. évfolyam, 7. évfolyam (?) Bódi László 

jún. 5-9. között Az egri vár és a Gárdonyi emlékház látogatása a 6. 
évfolyammal (vonattal) 

Göndör Éva, 6.-os 
osztályfőnökök 

június 12-15. Tanulmányi utak a tagozatos osztályok számára: London tagozaton tanító 
tanárok 

június 15. utolsó tanítási nap  



28 
 

június 23. Tanévzáró ünnepség és Ballagás  Göndör Éva; Bodon 
Kati; Szabó Zsófi 

június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.  

június Angol országismereti tematikus nap Borbély Rita 

június English tea party a tagozatos osztályokban angoltanárok 

június Kimagasló eredmények méltatása Lepenye Mária 

június Az iskolakert első vetés terményeinek betakarítása, 
másodvetés 

Legény Tiborné 

   

 Augusztus  

   

augusztus 22-24. Javító- és osztályozó vizsgák Opauszki Éva 

augusztus 21-31. tantestületi értekezletek  
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5.4 A vezetői program aktuális eseményei 
 

 
feladat/program elnevezése felelős bevont szereplők 

bevezetés 
határideje 

első felülvizsgálat 
határideje 

egész 
BPG 

Hospitálás, tanóra/foglalkozás látogatás 
órakeretének átalakítása (intézményegységen belül 
és intézményegységek között) 

intézményegység 
vezetők 

óvodapedagógusok 
tanítók               
tanárok 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

Rekreációs program indítása: 
tanárok fizikai/lelki megújulása, kiégés megelőzése 
 

intézményegység 
vezetők 

rekreációs 
programfelelős 

2022/2023. tanév 2023. szeptember 1. 

Heti rendszerességgel imaösszejövetel szervezése. intézményegység 
vezetők 

alkalmazottak megvalósult, 
folyamatosan 

 

Tanulás tanítása az iskolai intézményegységekben. intézményegység 
vezetők 

Lepenye Mária 
 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

Évenkénti tájékoztató és képzés a sajátos nevelési 
igényű és BTM-es gyerekekkel kapcsolatos 
feladatokról 

intézményegység 
vezetők 

fejlesztő 
pedagógusok 
vezetője és a 
fejlesztő 
pedagógusok 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

Újszász 
utca 

Partneri együttműködés fejlesztése 
 

    

Szülői fórum 
Intézményegység  
vezető, helyettes, 
oszt.f.mk.vez.h  

osztályfőnök, 
intézményegység 
vezető helyettes 

2022. szeptember 1. 2023. szeptember 1. 

bibliai program 
Intézményegység  
vezető 

lelkészek 2022. szeptember 1. 2023. szeptember 1. 

ifjúsági imacsoport 
Intézményegység  
vezető 

lelkészek megvalósult, 
folyamatosan 

 

tanulói fórum 
Intézményegység  
vezető 

lelkész, osztályfőnök megvalósult, 
folyamatosan 

 

hospitálási időszakot kell biztosítani az 
óvodapedagógusok számára 

Intézményegység  
vezető 

osztályfőnök, 
intézményegység 
vezető helyettes 

megvalósult, 
folyamatosan 
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Edzőkkel történő szorosabb együttműködés 
Intézményegység  
vezető 

osztályfőnök, 
intézményegység 
vezető helyettes 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

Tanári munka fejlesztése, tanár továbbképzések     

védett nap Intézményegység  
vezető 

intézményegység 
vezető helyettes 

2022. szeptember 1. 2023. szeptember 1. 

tanári tréning Intézményegység  
vezető 

intézményegység 
vezető helyettes 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

iskolalátogatás intézményegység              
vezető 

Munkacsoport 
vezetők 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

munkaszervezéshez szükséges információ 
rendelkezésre álljon 

intézményegység            
vezető 

intézményegység 
vezető helyettes 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

rekreáció lehetőségei intézményegység               
vezető 

gondnokságvezető megvalósult, 
folyamatosan 

 

félévente megbeszélés intézményegység           
vezető 

munkacsoportok megvalósult, 
folyamatosan 

 

gyakornoki program bevezetése 

intézményegység             
vezető 

munkacsoport 
vezetők, 
intézményegység 
vezető helyettes 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

A tanulás és tanítás fejlesztése 
 

    

következő tanítási évtől hatékonyabban használjuk 
fel az eredményeket 

intézményegység            
vezető 

munkacsoport 
vezetők, 
intézményegység 
vezető helyettes 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

hetedik évfolyamon matematika, és magyar 
tantárgyakból az írásbelihez hasonló felmérő 
dolgozatot 

intézményegység              
vezető 

munkacsoport 
vezetők 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

védett idősáv – korrepetálás 

intézményegység       
vezető 

intézményegység 
vezető helyettes, 
munkacsoport 
vezetők 

megvalósult, 
folyamatosan 
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tehetségpont intézményegység               
vezető 

munkacsoport 
vezetők 

2022. szeptember 1. 2023. szeptember 1. 

napközi foglalkozások intézményegység                
vezető 

intézményegység 
vezető helyettes 

2022. szeptember 1. 2023. szeptember 1. 

hatodik végén alapfokú, nyolcadik végén középfokú 
nyelvvizsga, nyelvi versenyek, angliai út 

intézményegység                
vezető 

munkacsoport 
vezetők 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

Szociális képességek fejlesztése 
 

    

szociális tanulás monitorozása intézményegység           
vezető 

oszt.f.munkcs.vez.h megvalósult, 
folyamatosan 

 

támogatói csoport, tagok kiválasztása, feladatok 
meghatározása 

intézményegység             
vezető 

oszt.f.munkcs.vez.h megvalósult, 
folyamatosan 

 

Docendo discimus intézményegység              
vezető 

munkacsoportok 
vezetői 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

diák kezdeményezéseket támogatom, 
diákönkormányzat 

intézményegység            
vezető 

tanárok megvalósult, 
folyamatosan 

 

iskolánk büszkeségei intézményegység            
vezető 

munkacsoportok 
vezetői 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

A környezettudatosság fejlesztése, kialakítása     

papírfelhasználás csökkentése intézményegység         
vezető 

ökoiskolai 
munkacsoport 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

projekt a szelektív gyűjtésre intézményegység             
vezető 

ökoiskolai 
munkacsoport 

megvalósult, 
folyamatosan 

 

örökös ökoiskola intézményegység          
vezető 

ökoiskolai 
munkacsoport 

megvalósult  
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5.5 A tanév részletes programja a Száva utcai általános iskolában 
 

Dátum Program Felelős(ök) 

 Tanítási napok száma: 183  

   

 Augusztus  

   

augusztus 25. Szülői értekezletek 1.e Nyírő Attiláné 
Mészárosné Mádi 
Judit 

   

 Szeptember  

   

szeptember 1. Tanévnyitó ünnepség Kovács Ágnes, Bódi 
Katalin, Szarkáné 
Lampert Anikó,  
Zsigmond Kitti, 
Kerezsi Sára 

szeptember 14-16. Erdei iskola 5.6.o. osztálynak Kerezsi Sára, Bódi 
Katalin,  
Navratyil Szabolcs 

szeptember 15. Osztálykirándulások osztályfőnökök 

szeptember 19. Sportolói igazolások, versenyengedélyek leadása az igazgatói 
titkárságon 

Szöllősiné Kerezsi 
Sára 

szeptember 22. Szülői értekezletek, előtte intézményegység-vezetői 
tájékoztató 

Magyary Ferenc,  
Mészárosné Mádi 
Judit,  
osztályfőnökök 

szeptember  Diagnosztikai mérések alsó tagozaton 2.e,2.g,3.e,4.e,4.g Pethőné Rommer 
Eleonóra,  
osztályfőnökök 

szeptember  Olvasás napja, alsó tagozat Pethőné Rommer 
Eleonóra,  
osztályfőnökök 

   

 Október  

   

 Határtalan út a 7. osztálynak, az Újszásszal együtt Magyary Ferenc, 
Zsigmond Kitti 

október 6. Aradi vértanúkra emlékezés Magyary Ferenc, 
Zsigmond Kitti 



33 
 

október 10. - 
október 21. 

Digitális bemeneti mérés - 8. évfolyam Sallai Adrienn 

október 14-ig Általános iskolák felmérik az első osztályban, van-e olyan 
tanuló, akinél a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert 
(DIFER) alkalmazni kell. A szükséges vizsgálatokat december 
4-ig kell elvégezni. 

Oláhné Kohári 
Kornélia, 
Orbánné Hosszú 
Tímea, 
Máténé Kedves 
Csilla, 
Nyírő Attiláné 

október 21. 1956-os megemlékezés Navratyil Szabolcs, 
Mezőfi Józsefné 

október 24. - 
november 11. 

Digitális bementi mérés - 6. évfolyam Sallai Adrienn 

október 28-ig Az igazgató jelenti a Hivatalnak a DIFER vizsgálatokban 
érintett tanulók létszámát. 

 

október 31-ig A nyolcadik évfolyamos tanulók tájékoztatása a felvételi 
eljárás rendjéről. 

Navratyil Szabolcs 

október 31-ig Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó 
tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával 
kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, 
valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a 
szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak 
eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és 
gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a 
gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania. 

Zsigmond Kitti 

október-november  Lázár Ervin program: színházi, tánc- és cirkuszi előadások, 
komolyzenei hangversenyek látogatása 

osztályfőnökök 

október 28. A szünet előtti utolsó tanítási nap.  

október 31- 
november 4. 

Őszi szünet  

   

 November  

   

november 7. A szünet utáni első tanítási nap.  

november 14 - 
november 30. 

Digitális bemeneti mérés - 4. és 5. évfolyam Sallai Adrienn 

november 16. 1. Nyílt nap az általános iskola minden évfolyamán  szaktanárok, 
osztályfőnökök, 

november 22. Szaktanári fogadó óra, osztályfőnöki fogadó óra( konzultáció) szaktanárok, 
osztályfőnökök, 

november 25. Játszóház Laky Fatima 

november Biblia Világa Országos Verseny meghirdetése és első 
fordulója 

Bódi László 
Bódi Katalin 

november Próbafelvételi nyolcadikosaknak Kovács Ágnes 
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november Osztályozó vizsgák Mészárosné Mádi 
Judit, 
Magyary Ferenc 

november Nyolcadikos évfolyamos tanulók látogatása a gimnáziumban Navratyil Szabolcs 
Füzi Zoltán 

   

 December  

   

december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézménybe. 

osztályfőnök,8.e 

december 9-ig DIFER vizsgálatok elvégzése Oláhné Kohári 
Kornélia, 
Orbánné Hosszú 
Tímea, 
Máténé Kedves 
Csilla, 
Nyírő Attiláné 

december Gála  Bódi Katalin, 
Kovács Ágnes,  
Laky Fatima, 
Szarkáné Lampert 
Anikó 

december 21. A szünet előtti utolsó tanítási nap.  

december 22-31. Téli szünet  

   

 Január  

   

január 3. A szünet utáni első tanítási nap.  

január 3 – április 
29. 

NETFIT, a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálata (5-13. évf.) 

testnevelők 

január 10. Nyílt nap a leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek, és 2. 
Nyílt nap az általános 
iskola minden évfolyamán 

osztályfőnökök, 
szaktanárok,  
Pethőné Rommer 
Eleonóra 

január Osztályozó konferenciák Magyary Ferenc,  
Mészárosné Mádi 
Judit 

január 20. Az első félév utolsó tanítási napja  

január 21., 
10:00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 
jelentkezők számára. 

osztályfőnök,8.e 

január 31., 
14:00 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 
jelentkezők számára. 

osztályfőnök,8.e 

január 27. Tanulók,szülők értesítése a félévi eredményekről osztályfőnökök 
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január  Osztályozó vizsgák Mészárosné Mádi 
Judit,  
Magyary Ferenc 

   

 Február  

   

február 2. Szülői értekezlet, osztályfőnöki fogadó óra(konzultáció) osztályfőnökök, 
Magyary Ferenc, 
Mészárosné Mádi 
Judit 

február 10. A tanulók értesítése a központi írásbeli felvételi vizsgák 
eredményéről. 

osztályfőnök,8.e 

február 13-15. Beiskolázási beszélgetések Magyary Ferenc, 
Mészárosné Mádi 
Judit 

február 22. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát 
pedig a Hivatalnak. 

osztályfőnök,8.e 

február 24. Kommunizmus áldozatainak emléknapja Czuczor Bertalan 

február komplex nyelvvizsga Zaszlavik Andrea, 
Zsigmod Kitti 

február-március A nyolcadik évfolyamos tanulók szóbeli meghallgatása  

 asztalitenisz házi bajnokság testnevelők 

   

 Március  

   

 Határtalan út a 7. osztályosoknak, az Újszásszal együtt Magyary Ferenc, 
Zsigmond Kitti 

március 6. - június 
9. 

Digitális kimeneti mérés a 4., 5., 6., 7., 8. évfolyamon Sallai Adrienn 

március 9. 3. Nyílt nap az általános iskola minden évfolyamán osztályfőnökök, 
szaktanárok 

március 14. 1848-as megemlékezés Navratyil Szabolcs 

március 15. Tanítási szünet  

március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.  

március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 
korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A 
módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a 
Hivatalnak. 

 

március 27-31. Kapcsolódás a Digitális Témahéthez, felső tagozat Kovács Ágnes, 
felső tagozatos  
osztályfőnökök, 
szaktanárok 
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 Április  

   

április 6. Szaktanári fogadó óra, osztályfőnöki fogadó óra (konzultáció) osztályfőnökök, 
szaktanárok, 
Magyary Ferenc, 
Mészárosné Mádi 
Judit 

április 6. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

április 11-14. Tavaszi szünet  

április 17. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap  

április 17. Magyarországi Holokauszt Emléknapja Pethőné Rommer 
Eleonóra, 
Bikki Hanna, Borók 
Ferencné 

április 19. A magyar költészet napja Kovács Ágnes, 
Schneider 
Mihályné 

április 21. péntek BPG olimpia mk. vezető és mk. 
tagjai 

április 24-28. Fenntarthatósági Témahét, alsó tagozat Laky Fatima, alsós 
szaktanárok, 
osztályfőnökök 

április 20-21. Beiratkozás az első évfolyamra. Mészárosné Mádi 
Judit 

április 28. A kilencedik évfolyamra jelentkezett tanulók és általános 
iskolák értesítése a felvételről vagy az elutasításról. 

 

április Magyar, matematika szintfelmérés: 2.,4. évf. érintett 
osztályfőnökök 

április  Osztályozó vizsgák Magyary Ferenc,  
Mészárosné Mádi 
Judit 

április Angol vers és prózamondó verseny Zaszlavik Andrea, 
Zsigmond Kitti 

április - május Iskola előkészítő 1, 2., 3. Borók Ferencné 

   

 Május  

   

május zsinórlabda és röplabda házi bajnokság testnevelők 

május Biblia Világa Országos Verseny Döntő Bódi Katalin  
Bódi László 

május Tanulmányi kirándulások osztályonként osztályfőnökök 

május  Erdei iskola7-8. évfolyam számára Navratyil Szabolcs 
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 Június  

   

június 6. Nemzeti Összetartozás Napja Magyary Ferenc 

június osztályozó értekezletek Magyary Ferenc, 
Mészárosné Mádi 
Judit 

június osztályozó vizsgák Magyary Ferenc, 
Mészárosné Mádi 
Judit 

június 15. utolsó tanítási nap, sportnap Kerezsi Sára, 
Kázsmér Bence 

június bizonyítványosztás, ballagás  

június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.  

   

 Augusztus  

   

augusztus 22-23. Javító- és osztályozó vizsgák Magyary Ferenc, 
Mészárosné Mádi 
Judit 

augusztus 21-31. tantestületi értekezletek  
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5.6 A tanév részletes programja az Alapfokú Művészeti Iskolában 
 

Dátum Program Felelős(ök) 

szeptember 2. 
9:00-17:00 

Pótbeiratkozás az Alapfokú Művészeti Iskolába Vásári Krisztina 

szeptember 5-től A zenei órarendek – csoportos és egyéni órák – kialakítása, 
órabeosztások 

Minden zenetanár a 
saját növendékeivel 

szeptember 12. első tanítási nap az Alapfokú Művészeti Iskolában Minden zenetanár 

egész tanévben 
folyamatosan 

Tehetséggondozás, a programban szereplő tanulók 
fejlesztése, versenyre való felkészítése. 

Minden zenetanár 

október MÜPA matinékoncert és/vagy operalátogatás vagy Magyar 
Zene Háza látogatása a művészeti iskolai tanulóival 

Bodon Katalin, Vásári 
Krisztina 

október vége Őszi Zenei Napok a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakgimnáziumban 

Horváthné Szabó 
Beáta 

november Bihari János Országos Hegedű és Kamarazenei verseny 
Abony 

Horváthné Szabó 
Beáta 

november Tiéd a Steinway – Zongora nyíltnap a Szent István Király 
Zeneművészeti Szakközépiskolában 

zongoratanárok 

december közepe Karácsonyi kóruskoncert a tetőtérben Szabó Zsófia, Bodon 
Katalin 

december 12. és 
20. között 

Félévi meghallgatások Horváthné Szabó 
Beáta, Oromszegi 
Bence, Vásári 
Krisztina 

január, február Pótvizsgák, koncertek, zenei bemutatók a szülőknek minden zenetanár 

január Zenekari koncert a zeneiskolai tetőtérben Lisztes Berta 

február folyamán Hangszerbemutató a Bornemisza Óvodában; Gödöllői 
óvodában 

Horváthné Szabó 
Beáta, Kerekes Tímea 

március Bethlen Művészeti Fesztivál – zongora- és kamarazene 
verseny Nyíregyháza 

Vásári Krisztina 

április 6.  Zenenap az alsó tagozaton Vásári Krisztina, 
Matkovicz Katalin 

2023. tavaszán Müpa, Magyar Zene háza rendezvény látogatás Bodon Katalin, Vásári 
Krisztina 

április 27, 
csütörtök 

Országos Kórustalálkozó és Minősítő koncert? Száva 
Auditórium 

Bodon Katalin 

április 20., 24., Zeneiskolai felvételi meghallgatások Vásári Krisztina 

május hónap 
második fele, 
június hónap első 
hete 

Év végi vizsgák és koncertek 
megszervezése 

Minden zenetanár 

június eleje Nemzetközi Beliczay hegedű és kamarazene verseny 
Komárno 

Horváthné Szabó 
Beáta 

június Bornemisza Alapfokú Művészeti Iskolájának gálakoncertje Vásári Krisztina 
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június közepe Közreműködés az évzáró ünnepségen Hangszercsoportoktól 
függően a szereplők 
tanárai vezetésével 

június hónap 
eleje-vége 

Az alapfokú művészeti iskolába felvételt nyert tanulók 
kiértesítése és beiratkoztatása 

Vásári Krisztina és 
minden zenetanár 

június vége, július 
eleje 

Zenei tábor az Újszász utcai épületben igények felmérése 
alapján 
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5.7 A vezetői program aktuális eseményei 
 
 

 feladat/program elnevezése felelős bevont szereplők 
bevezetés 
határideje 

első felülvizsgálat 

1.  

A gyerekek mozgásfejlődésének a vizsgálata a 
zeneiskolai felvételin 

Vásári Krisztina A Kovács-módszer 
továbbképzésein 
részt vett vagy azt 
végző zenetanárok 

2022. április-május, 
a következő tanévre 
megrendezett 
zeneiskolai felvételi 
meghallgatáson 

2022. december, a 
2022/2023-as tanév 
első félévi meghall-
gatás utáni tanszaki 
konzultációk 

2.  
Az SNI-s, BTM-s gyerekek feltérképezése a felvett 
növendékek között, értékelésükben felmentések, 
mentesítések meghatározása 

Vásári Krisztina fejlesztő 
pedagógusok, 
titkárság 

a 2022/2023-as 
tanévben 
folyamatosan 

felvétel után egy 
évvel 

3.  
A nehezebben haladó tanulók vizsgáztatásában 
alternatív értékelési rendszer bevezetése 

Vásári Krisztina zenetanárok 2022/2023-as tanév 
végi vizsgák- 2022. 
május vége 

évente 
folyamatosan 

4.  
A szülők év eleji tájékoztatása az értékelés módjáról 
és rendszeréről 

Vásári Krisztina zenetanárok 2022. augusztus 31. évente 
folyamatosan 

5.  
A korrepetíciós órák bevezetése, korrepetítor 
szerződtetése 

Vásári Krisztina iskolavezetés 2022. szeptembertől évente 
folyamatosan 

6.  
Tanszakbővítés – akkordikus-ütő; fafúvós-fuvola; 
rézfúvós-trombita; 

Vásári Krisztina iskolavezetés 2022/2023-as tanév 
eleje 

évente 
folyamatosan 

7.  

Hangszerpark bővítése a Hangszercsere 2021 
Program keretében 

Vásári Krisztina gazdasági vezető 2022. ősz évente 
folyamatosan az 
aktuálisan 
meghirdetett 
pályázati 
lehetőséget 
kihasználva 

8.  
Zeneiskolai zenekar és kórus újra indítása – (a 
karantén időszak leállása miatt) 

Vásári Krisztina vonós zenetanárok 2022. szeptember 2. 
hete 

folyamatos 

9.  
Együttműködés javítása az intézményegységek 
között. 

Vásári Krisztina zenetanárok  folyamatos 
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10.  

Hangszerkölcsönzéskor digitális fotó készítése a 
kölcsönzött hangszerről, kiegészítőkről, ennek a 
gyakorlatnak a beillesztése a Házirend 
művészetoktatási mellékeltébe 

Vásári Krisztina zenetanárok 2022. szeptember  2022. december 

11.  
Zenetanárok fogadóóráinak kialakítása az Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményegységben 

Vásári Krisztina zenetanárok 2022. első félév 202/2023-as tanév 
első félév végén 

12.  
Zeneiskolai tevékenység népszerűsítése, 
reklámozása a XVI. kerületben. Kapcsolatfelvétel a 
kerületi óvodákkal, növendéktoborzás. 

Vásári Krisztina kommunikációs 
felelős 

2020. szeptember 1-
től folyamatosan 

folyamatosan 
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5.8 A tanév programja a fejlesztők munkaközösségében 
 

Feladataink Ideje Cél 

Kontrollvizsgálatok és vizsgálati kérelmek 
intézése augusztus, szeptember Szakszolgálatok értesítése 

Első osztályosok felvételi anyagának és a 
beérkezett szakvélemények áttekintése szeptember folyamán 

Az első osztályos tanítók 
tájékoztatása az esetleges 
problémákról 

Szaktanárokkal való konzultáció az SNI, 
BTM tanulókról 

szeptember, október 
folyamán Szaktanárok tájékoztatása 

SNI, BTM tanulók nyilvántartásának 
elkészítése 

szeptembertől 
folyamatosan 

Tanulóink pontos, átlátható 
nyilvántartása 

SNI, BTM tanulók egyéni fejlesztési 
tervének elkészítése 

szeptembertől 
folyamatosan 

Tanulóink fejlesztésének 
megtervezése 

DIFER vizsgálat az első osztályokban 
lejelentés: okt. 15-ig, 
vizsgálat: dec. 10-ig 

A problémás tanulók 
képességeinek részletesebb 
megismerése 

Szaktanári, osztályfőnöki kérésre iskolán 
belüli képességvizsgálatok elvégzése 

folyamatosan a tanév 
folyamán 

Szakértői vizsgálat 
szükségességének eldöntése 

Fejlesztésben résztvevő pedagógusokkal 
való kapcsolattartás (kismatek, kisolvasás, 
alapozó torna) 

folyamatosan a tanév 
folyamán 

Szakmai segítségnyújtás, 
tapasztalatcsere 

Külső szakintézmények látogatása, 
hospitálások első félév: egy alkalom 

Szakmai fejlődés, 
tapasztalatszerzés 

Alsós tanítványaink megtekintése a 
tanórákon félévente egyszer 

Tájékozódás a tanuló haladásáról; 
szakmai és módszertani 
segítségadás 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

szükség szerint 
folyamatosan a tanév 
folyamán 

Kommunikáció javítása; otthoni 
tanuláshoz segítségnyújtás 

Kapcsolatfelvétel a BPG óvodával február 
Információcsere a hozzánk 
jelentkező leendő elsősökről 

Első osztályosok felvételi beszélgetésén 
való részvétel február Iskolaérettség feltérképezése 

Statisztika készítése félév és tanév végén Intézményi kérésre 

SNI, BTM tanulók nyilvántartásának 
lezárása június közepéig 

Tanulók tanév végi lezárásának 
segítése 

Szakszolgálatok értesítése a 
kontrollosokról június 30-ig Szakszolgálatok kérésére 
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5.9 Az óvoda munkaterve 
 

Óvodánk a 2022-2023-as nevelési évben 135 fő gyermekkel 5 gyermekcsoportban működik. 

Csoportjaink részben osztott és osztatlan vegyes csoportok. 

NEVELÉSI CÉLOK  

A 2022-2023-as nevelési évben a bibliai alapokon álló keresztény nevelés megvalósítása az elsődleges 

célunk. Ezen belül: 

- a gyermekek igazságra való érzékenységét a Biblia értékeinek, erkölcsi ítéleteinek 

megismertetése, megszerettetése alapján kívánjuk fejleszteni, kialakítani. Játékos, az óvodás 

korú gyermekek tanulását leginkább elősegítő formában ismerkedjenek meg a bibliai 

személyekkel, példaképekkel, izgalmas történetekkel. Értékítéletükben, gondolkodásukban 

alakuljon, formálódjon a Biblia igazságaihoz való pozitív viszonyulás. Változatos, életkoruknak 

és képességeiknek megfelelő tevékenységi formákon keresztül kapjanak képet a bibliai 

értékekről. 

- a jóra való képesség, készség és akarat formálása a gyermekekben. A megismert bibliai 

történeteken keresztül a mindennapi élethelyzetekben az Isten és emberek felé való jóakarat 

és cselekedet motiválása, fenntartása a gyermeki viselkedésben. 

- az örökéletre és a természetes életben való sikerekre nevelés a kiegyensúlyozott, 

szélsőségektől mentes tevékenységek és szokások felkínálásával, kialakításával. 

- A gyermekekben rejlő értékek felfedezése, felkutatása, a tehetség kibontakozás kezdeti 

lépéseinek felismerése által. Fontos feladatunk ebben a gyermekeknek változatos, sokféle 

játékos tevékenység felkínálása, melyben a pedagógus biztonságot adó jelenléte mellet 

kipróbálhatják, tudásukat, ügyességüket, bátorságukat, képességeiket. 

- A pedagógus mintaadó, hiteles magatartásával, beszédével, egész lényével a bibliai 

értékrendet közvetítse a gyermekek felé. Ez vonatkozik óvodánk minden dolgozójára. 

- A családi nevelés, a gyermek nevelésében a család elsődleges szerepének hangsúlyozása. A 

bibliai alapokon álló családok értékrendjének támogatása, erősítése. A családtagok szerepének 

és az ehhez tartozó pozitív viselkedésformák megerősítése, támogatása, ezen keresztül a nemi 

identitás alakítása, tudatosítása. 

- A családokkal való kapcsolattartás megújítása, folyamatos fenntartása, a napi 

kapcsolattartáson túl rendezvényekkel, szülői fórumokkal. A szülők gyermekeikkel kapcsolatos 

tájékoztatásának megújítása, éves terv szerinti megvalósítása. 

- Nemzeti identitás alapozása, erősítése, pozitív magyarságkép alakítása 
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- Egészséges életmód gyakorlatának kialakítása, gyakorlása. Személyes higiénére, környezet 

tisztaságára, rendjére való odafigyelés és a mások iránt érzett felelősségérzet erősítése, 

fejlesztése. 

További céljaink: 

- Törvényes és színvonalas intézményműködés fenntartása, intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzésre való felkészülés 

- Az általános iskolával való együttműködés fenntartása, fejlesztése 

- Az óvodai élet megszervezése a közös erkölcsi és szakmai értékek mentén, egész óvodát érintő 

programok szervezésével  

- Tevékenységlátogatások szervezése, dokumentumellenőrzési gyakorlat folytatása.  

- A tervezés dokumentumainak vezetésében egységes értékelési technikák és módszerek 

alkalmazása. 

CSOPORTBEOSZTÁSOK 

Intézményegység vezető: Kerekes Tímea 

Csoport neve Létszám Óvodapedagógus Dajka Pedagógiai 

asszisztens 

Sárga csoport 27 Szepesi Anette 

Kele Bianka 

Sári Ilona  

Sebők Rita 

 

Némethné 

Kovács Ágnes 

 

 

 

Zöld csoport 27 Tóbi Erika  

Varga Nikoletta 

Bolemányi 

Mónika 

Lila csoport 27 Stummer Krisztina 

Virág 

Szabó Virág 

Esztrenga-

Horváth Attiláné 

Narancssárga 

csoport 

27 Boda Szilvia 

Baranyai Fanni 

Tóth Béláné 

Kék csoport 

 

 

27 Losonc Anita 

Gertnerné Dani 

Judit 

Péterbencze 

Márta  

 

Pedagógiai munkát és működést segítő munkatárs: Szücs Debóra óvodatitkár 

Takarító: Lovász Márta 

Konyhás: Sipőcz Kálmánné 

 

A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

A nevelési év első napja 2022. szeptember 1. (szerda), utolsó napja 2023. augusztus 31. 
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A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként 

használhatunk fel, amely időpontjáról és felhasználásáról az intézményvezető dönt. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársakkal való tanácskozáson 

a (pedagógiai asszisztens, dajka,) részvétel alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

 

Munkatársi értekezlet  

Minden hónap első hetében tartunk óvodapedagógus és pedagógiai asszisztens kollégákkal 

értekezletet, melynek témái lehetnek: 

- aktuális programok 

- programokkal kapcsolatos szervezési kérdések 

- pedagógiai problémák, nehézségek kezelése 

- csoportok közötti együttműködés megbeszélése 

- belső tevékenységlátogatások, hospitálások szervezési kérdései 

- egyéb aktuális kérdések. 

A pedagógiai munkát segítő dajkák tájékoztatása az értekezleten elhangzottak alapján történik. A dajka 

kollégáknak szükség esetén szervezünk értekezletet. 

A nevelőtestület minden tagjával szervezett éves értekezletek és időpontjaik: 

Felhasználás tárgya Időpont Érintett felelős 

A 2022/23-es nevelési év 

értékelése 

2023. június 19. intézményegység vezető 

A 2023/24-es nevelési év 

előkészítése 

2023. augusztus 21. intézményegység vezető 

 

Nevelés nélküli munkanapok: 

● 1 nap (2023. június 19). – intézményegység évértékelő értekezlete 

● 1 nap június utolsó hetében az intézmény tanévzáró értekezletére 

● 1 nap (2023. augusztus 21.) az intézményegység munkatervének és a következő nevelési év 

előkészítésének megbeszélésére 

● 1 nap augusztus végén az intézményi tanévnyitó értekezletre  

● 1 nap az intézményi értekezletre május hónapban 

 

Szünetek időtartama – A nyári zárás tervezett időpontja 

● Őszi szünet: 2022. november 2-4. 



46 
 

● Téli szünet: 2022. december 22 - 2023. január 2. 

● Tavaszi szünet: 2023. április 11-14. 

Az iskolai őszi, tavaszi és nyári szünetekben a családok körében igényfelmérést végzünk az intézményi 

ellátás igénye okán, szükség szerint a gyermeklétszámnak megfelelően felügyeletet biztosítunk. 

Fenntartói engedély alapján az óvoda a téli szünetben zárva tart. 

A nyári zárás tervezett időpontja: 2023. július 17 - augusztus 18-ig, melyről a szülők legkésőbb 2023. 

február 15-ig tájékoztatást kapnak. 

 

AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ ÉRTEKEZLETEK, SZAKMAI FÓRUMOK 

Téma Időpont 

Az óvodás élet: a gyermek, aki óvodás – 

képességek, agyi fejlődés, tudás 

Beszélgető, fórum jellegű találkozó a szülőkkel 

és szakértőkkel 

2022. október 

Az Igazság alapjai – 

Az óvodai bibliafoglalkozások és az otthoni 

Bibliolvasás együttműködése 

Beszélgető, fórum jellegű találkozó a szülőkkel 

és szakértőkkel  

2022. február 

 

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

Szülői értekezlet szervezésére csoport szinten évente két alkalommal, év elején és a második félév 

megkezdésekor, valamint rendkívüli esetben kerül sor. A csoportok szülői értekezletein mind két 

óvodapedagógus és a dajka kolléganő is részt vesznek. A csoportok szülői értekezleteinek témavázlatát 

és a szülők aláírását tartalmazó jelenléti ívét a csoportok dokumentációi tartalmazzák. 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban: 

- Csoportprofil bemutatása 

- Házirend ismertetése, felelevenítése 

- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell 

eljuttatnunk a gyermekeket) 

- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 

- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 
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- Szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai (megállapodás erről 

az első szülői értekezleten) 

 

Intézményi szintű szülői értekezletet évente két alkalommal szervezünk. 

Téma Időpont 

Iskolás lesz a gyermekem – fórum. 

Meghívott vendégeink az általános iskola 

vezetői és tanítói. 

 

2023. Január 

Óvodás lesz a gyermekem. Tájékoztató szülői 

értekezlet a 2022. szeptemberében óvodát 

kezdő gyermekek szülei számára. 

 

2023. Augusztus 

 

 

Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről, a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció 

bemutatása: 

Nevelési évben 2 alkalommal szervezzük, szülőket előre értesítjük az időpontokról.                 I. féléves 

tájékoztató időpontjai 2023. január 4-10-ig, II. féléves tájékoztató időpontjai 2023. június 5-9-ig. 

Fogadó óra szervezésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség. A fogadó órai megbeszélést 

kezdeményezheti a szülő és az óvodapedagógus is. A szülőknek fogadó órára jelentkezni lehet a 

gyermek óvodapedagógusánál személyesen. 

Kapcsolattartás az általános iskolával: iskolalátogatás szervezése közös játékkal az első osztályba 

készülő gyerekekkel. A gyerekeket az iskolában volt óvodás társaik fogadják. Várható időpontja: 2023. 

január. Az általános iskolával való kapcsolattartásban lehetőség szerint szeretnénk az Újszász utcai 

épületbe ellátogatni. Ennek egyeztetése az általános iskolai tagozatvezetővel történik. 

A kapcsolattartás másik formája a közös szülői értekezlet a jelentkezés és felvételi eljárás előtt. A szülői 

fórumon meghívott vendégeink lesznek a Száva és az Újszász utcai általános iskolai tagozatvezetők és 

tanítók. 

Az óvoda és iskola közötti kapcsolat, az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében szeretnénk 

szervezni az általános iskolával közösen olyan programokat, melyre az iskolások jöhetnek vissza az 

óvodába. Pl: olvasó – délelőtt, vagy közös ünnepi barkácsolás, készülődés.  

Kapcsolattartás a védőnővel és az óvoda gyermekorvosaival: az orvos és védőnő nevét és az 

intézményben való tartózkodásuk időpontját a faliújság tartalmazza.  
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Kapcsolattartás a gyermek fogászattal: a fogorvos nevét és rendelési idejét a faliújság tartalmazza. 

Előre egyeztetett időpontban évente két alkalommal ellenőrzi a gyermekek fogazatát. A szűrés várható 

időpontjai: november és május hónapok. 

Az előző évhez hasonlóan a 2022-2023-as nevelési évben is együttműködünk a Szent Pál Akadémia Hit 

Sportegyesülettel. Az egyesület keretein belül a 5-7 éves korú gyermekek különböző sportágakban 

történő edzésének szervezéséhez járulunk hozzá, biztosítva a helyet és az óvodába járó gyermekek 

részvételét a foglalkozásokon. A Hit Sportegyesület szervezésében megvalósuló sportolási 

lehetőségek az óvodában: 

● Labdarúgás 

● Mozgáskoordináció fejlesztő torna 

● Kosárlabda 

 

Az Alapfokú Művészeti Iskola tanáraival és növendékeivel is folytatjuk az óvodai hangszerbemutatók 

megvalósítását. A program időpontja az óvodai művészeti hetek idejére várható.   

 

TEHETSÉGGONDOZÁS  

A gyermekek tehetségcsíráinak felismerésére, érdeklődésük feltérképezésére és képességeik 

fejlesztésére játékos, egyéni és csoportos fejlesztési lehetőségeket biztosítunk, pl. zeneovi foglalkozás, 

különböző mozgásos foglalkozások, angol. 

 

ISKOLAI ÉLETRE FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 

Az óvodában a 2022-2023-as nevelési évben 5. életévüket betöltő iskolaköteles gyerekek számára 

iskolaelőkészítő foglalkozásokat szervezünk, hetente 1 alkalommal. Az iskolaelőkészítő szakmai csoport 

tagjai az óvodapedagógusok. A fejlesztő tevékenységek szervezése és vezetése hetente a csoportok 

hetirendjében meghatározott időpontban a csoportos óvodapedagógusok feladata. A foglalkozások 

szervezése októbertől március végéig tart (éves tematika alapján). 

 

ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK 

Gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció ellenőrzésére a szülők tájékoztatását követő 

napokban kerül sor, évente 2 alkalommal. 

Ellenőrzött dokumentum címe: Patyi Zoltánné: Óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése – 

Sprint kiadó. 

Óvodapedagógusok feladatai a dokumentálásban: 

- anamnézis kitöltése a szülők nyilatkozata alapján 

- táblázatos és szóbeli értékelés rögzítése november, február és május hónapokban 
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- fejlesztésre irányuló feladatok, tervek rögzítése 

- szülők tájékoztatása a gyermekük fejlődéséről, a fejlesztési irányokról, lehetőségekről 

Nagycsoportos gyermekek fejlődésének dokumentálása kiegészül az iskolai életre való érettség 

mérésével. Mérési eszközünk: DIFER.  

- Minden 5. életévét betöltött iskolaköteles korú gyermeknek elkészítjük a teljes DIFER mérést 

október 15-ig.  

- A mérések alapján a pedagógusok fejlesztési tervet készítenek az első félévre.  

- Szükség szerint a fejlesztendő terület ellenőrző mérését végzik december végén. 

- Az iskolai élet megkezdésére vagy halasztására ezek alapján írásbeli tájékoztatást, Pedagógiai 

véleményt adnak a szülőknek a gyermekük fejlődéséről. 

-  

EGYÉNI FEJLESZTÉS MEGVALÓSULÁSA 

Stummer Krisztina gyógypedagógus végzettségű kolléganőnk végzi hetente azon gyerekek egyéni 

fejlesztését, akinek a Pedagógiai Szakszolgálat állított ki erre vonatkozóan szakvéleményt. Az egyéni 

fejlesztés dokumentációja megtalálható az egyéni fejlesztési naplóban. 

 

BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK, HOSPITÁLÁSOK RENDJE 

Az elmúlt évek járványhelyzete után szeretnénk újjáépíteni a belső hospitálások megvalósulását. 

Havonta szervezett tevékenységlátogatás októbertől áprilisig. A bemutató tevékenység témáját a 

havonta tartott óvodapedagógusi értekezleten beszéljük meg. A tevékenységek látogatása minden 

aznap jelen lévő óvodapedagógusnak kötelező. 

 

LOGOPÉDIAI FEJLESZTÉS 

A nagycsoportos korú gyermekek szűrését és fejlesztését Spala Sára óraadó kolléganő végzi. A szűrések 

megkezdésének ideje 2022. szeptember 1. A kolléganő szakmai javaslata alapján hetente 1 alkalommal 

szervezzük a gyerekek fejlesztését. 

 

BIBLIA FOGLALKOZÁS 

A Bibliával való ismerkedésre, a bibliai történetek és személyek megismerésére minden héten a Biblia 

foglalkozások keretében (is) van lehetőségük a gyerekeknek és a csoportoknak. A foglalkozások ideje a 

csoportok heti és napi rendjébe van beépítve. A foglalkozásokat éves tematika mentén a csoportban 

dolgozó óvodapedagógusok vezetik. 
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HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE 

A 2022-2023. nevelési évben 1 kolléganő, Gertnerné Dani Judit minősítésére kerül sor. Az elérni kívánt 

fokozat: pedagógus II.  

Óvodánkban ettől az évtől 2 gyakornok kolléganő dolgozik. Feladataikat mentor támogatása mellett 

végzik. A segítő mentor feladatai: 

Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében:  

- segíti az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások 

értelmezésében és szakszerű alkalmazásában 

- segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, foglalkozási 

eszközöknek a célszerű megválasztásában 

- segíti a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával 

kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, 

- segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében. 

Továbbképzéseken való részvétel: 

Az intézmény továbbképzési programjához kapcsolódva és a 7 évenkénti szakmai megújulást célzó 

továbbképzési kötelezettségnek megfelelően nevelési év közben az óvodapedagógusok jelentkezhetnek 

a meghirdetett továbbképzésekre. 

 

AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI 

Szülői igényekre alapozott óvodapedagógusok által szervezett foglalkozások: 

● angol 

● balett 

● zeneovi 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGJELENÍTETT ÓVODAI ÜNNEPEK, JELES NAPOK ÉS EGYÉB 

PROGRAMOK TERVEZETT IDŐPONTJAI 

 

ŐSZ 

Autómentes nap 2022. szeptember 30. 

Állatbemutató – otthoni állatok napja 

Utazoo Minizoo állatbemutató 

Állati jó bemutató/Segítőkutya bemutató 

2022. október 6. 

2022. október 12. 

2022. október 20. 

Őszi piknik a közeli játszótéren 2022. október 27. 

Családi süti-party 2022. november 2./3. hete 

Tűzoltó bemutató - Szomjoltóság 2022. november 24. 

 Mikulás  2022. december 6. 
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TÉL 

Bábelőadás  2022. december 1. 

Karácsonyi ünnepség vagy barkácsolás, 

szeretetvendégség 

2022. december 12-22. 

csoportonként egy délután 

Iskolalátogatás  2023. január 

Tematikus művészeti hetek: 

- vizuális nevelés, barkácsolás, 

kézműveskedés 

 

2023. január 30-február 10. 

Tematikus művészeti hetek: 

- ének-zene, hangszerismeret.  

- ritmikai készségek 

Hangszeres bemutató koncert 

 

2023. február 13-24. 

 

 

TAVASZ 

Lovagok és hercegnők bálja 2023. március 9. 

 

Magyar népzenei bemutató és táncház 2023. március 16. 

Víz világnapja – könyvtárlátogatás 2023. március 27-31. 

Bibliai tematikus hét 2023. április 3-21. 

Jelmezes nap (bibliai szereplők) 2023. április 6. 

Anyák napi délután. 2023. május 4-5. 

Madarak és fák napja – Iskolások látogatása 2023. május 2. hete 

Állati jó! bemutató - madarak 2023. május 3. hete 

Gyermeknap. Sportnap. 2023. május 26. 

NYÁR Tanévzáró. Ballagás. Családi délután. 2023. június 1. 

Óvodai kirándulás 2023. június 2. hete 

Egyéb programok szervezéséről az intézményegység vezető dönt az igazgató engedélyével. A 

programok pontos időpontjáról és lebonyolításáról a szülőket a tervezett dátum előtt legalább egy 

héttel tájékoztatjuk. 

Egyéb programok lehetnek: bábelőadás, kiállítás látogatás, színházlátogatás. 
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5.10 A vezetői program aktuális feladatai 
 

feladat/program elnevezése felelős bevont szereplők 
bevezetés 
határideje 

első felülvizsgálat 
határideje 

egész 
BPG 

Hospitálás, tanóra/foglalkozás látogatás 
órakeretének átalakítása (intézményegységen belül 
és intézményegységek között) 

intézményegység 
vezetők 

óvodapedagógusok 
tanítók               
tanárok 

2021. szeptember 1. 2022. szeptember 1. 

Rekreációs program indítása: 
tanárok fizikai/lelki megújulása, kiégés megelőzése 

intézményegység 
vezetők 

rekreációs 
programfelelős 

2019/2020. tanév  

Heti rendszerességgel imaösszejövetel szervezése. intézményegység 
vezetők 

alkalmazottak megvalósult folyamatosan 

Tanulás tanítása az iskolai intézményegységekben. intézményegység 
vezetők 

Zaszlavik Andrea 
Lepenye Mária 
gimnázium: ? 

2019/2020. tanév  

Évenkénti tájékoztató és képzés a sajátos nevelési 
igényű és BTM-es gyerekekkel kapcsolatos 
feladatokról 

intézményegység 
vezetők 

fejlesztő 
pedagógusok 
vezetője és a 
fejlesztő 
pedagógusok 

2019/2020. tanév folyamatosan 

óvoda Az óvoda Házirendjének felülvizsgálata az óvodai 
élet és a családok együttműködésének javítása, 
megkönnyítése érdekében. A Házirend részletes 
ismertetése a szülőkkel. 

Kerekes Tímea igazgató 
ált. és admin. ig.h. 
óvodai mk. 
szülők 

megvalósult  

Szülői fórumok szervezése az óvodai életről, az 
óvodás életkorhoz kapcsolódó kérdésekről 
szakemberek bevonásával, a prevenció 
hangsúlyozásával. Egy nevelési évben 2-3 alkalom. 

Kerekes Tímea igazgató 
gyermekekkel 
foglalkozó 
szakemberek, 
kollégák 
(gyermekorvos, 
ápoló, gyermek-
pszichológus, 
fejlesztőpedagógus, 
gyógypedagógus) 
óvodapedagógusok 

2022-2023. nevelési 
év 

2023. június 
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Logopédiai szűrővizsgálatok megkezdésének előbbre 
hozása az eredményesség érdekében. 

Kerekes Tímea logopédus 
kolléganők 
óvodapedagógusok 

 

megvalósult  

Fejlesztőpedagógusokkal való együttműködés 
kidolgozása. 

Kerekes Tímea óvodapedagógusok 
fejlesztői mk. 
vezetője 

megvalósult 2022. szeptember 1. 

Szakmai csoport létrehozása az udvari játék, az 
udvaron töltött idő és az udvar területének jobb 
kihasználása érdekében. A csoport tagjainak 
kiválasztása és a feladatok, forrás meghatározása. 

Kerekes Tímea óvodapedagógusok megvalósult  

A HSE -vel való együttműködés fejlesztése annak 
érdekében, hogy a sporttevékenységek ne zavarják 
meg az óvoda napirendjét. 

Kerekes Tímea óvodapedagógusok 
edzők 

megvalósult  

Munkaközösségi értekezletek, esetmegbeszélő 
értekezletek rendszeresítése, havonta legalább 1 
alkalommal az óvodapedagógusokkal és a 
pedagógiai munkát segítő kollégákkal is. 

Kerekes Tímea óvodai 
munkaközösség 
dolgozói 

megvalósult folyamatos 

Az óvodánkban hasznos és szükséges, 
óvodapedagógusok ill. dajkák, pedagógiai 
asszisztensek számára szervezett továbbképzések 
keresése, erre személyek javaslása az igazgató felé. 
A továbbképzésen való részvétel támogatása. 

Kerekes Tímea óvodatitkár 
óvodapedagógusok 

megvalósult folyamatos 

Az átlagtól eltérő fejlődési ütemű gyermekek 
esetében a minél korábbi fejlesztés megkezdése 
érdekében a szülők felé való jelzési protokoll 
kialakítása és bevezetése, együttműködve a fejlesztő 
kollégákkal, ill. pedagógiai szakszolgálatokkal. 

Kerekes Tímea óvodapedagógusok 
fejlesztő pedagógus 
 

2019. október 2020. június. 

Országos óvodavezetői fórum működtetése. Kerekes Tímea Hit gyülekezete 
óvodáinak vezetői 

 folyamatosan 
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