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                                   „ VAN  ITT  EGY  GYERMEK”  (Jn 6.9) 

 

                                                             

 

 

Intézményünk neve:  Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 Székhelye:  3654 Bánréve, Kossuth L.u.22. 

Tagintézménye:    Szent Mihály Katolikus Általános Iskola – Serényfalvai   Tagiskolája 

                                     3729 Serényfalva, Kossuth utca 74. 

                                     Szent Mihály Katolikus Általános Iskola Szent Ágnes Tagóvodája 

                                     3654 Bánréve, Kossuth L. u. 22/ B 

A munkát meghatározó jogszabályok: 

 

 a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019 (VII. 3.) EMMI rendelet 

 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról. 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 Intézményünk Pedagógiai Programja, SZMSZ-e, Házirendje 

 

I. A nevelő – oktató munka feltételei 

 

1. Tárgyi feltételek 

 

Általános Iskola: 

Bánrévén 12 tanterem és 2 szaktanterem, tornaterem, étkező rendben, tisztán várja a 

tanulókat. A tornaterem folyosója, öltözői, az aula lábazata, az ebédlő és a mellékhelyiségek 

tisztasági festése, megtörtént. A Gazdasági Bizottság által elfogadott fejlesztések 

megvalósultak: 

- az igazgatói, helyettesi és a tanári szoba parkettázása, 

- nyílászárók cseréje, 

- kazánház burkolása, fiú zuhanyzó javítása és csempézése, 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1100190.TV&ei=GQXrU_lXyJXsBvjzgKgJ&usg=AFQjCNG0hukmhQC-qxSSuQ9c_Q3ZqM6Ueg&sig2=IjCEo7TFkWLonXDRVTBTig&bvm=bv.72938740,d.bGE
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- vízelvezetés megoldása, 

- homlokzat javítása, burkolása, szigetelése, 

- 6 db asztali számítógépek beszerzése, 

- kézilabda kapu, 

.  

Serényfalván: az aula feletti tető cseréje, 5 db asztali számítógép beszerzése, megtörtént. 

Mindkét intézményben a pedagógusok a tantermek szépítését befejezték, megújult 

dekorációkkal tették otthonossá a tantermeiket. 

Óvoda: 

 A tisztasági festés, 2 db laptop vásárlása és a hűtőgép beszerzése megvalósult.  Szintén 

tisztán várja az óvodásokat.  

 

2. Személyi feltételek 

 

Tantestületünk lelkes, munkájában és hitéletében elkötelezett pedagógusokból áll. A nevelői 

közösség összetartó, szeretetteljes, elfogadó, együttműködő, egymást segítő közösség. 

Pedagógus létszám:  Bánréve: 20 fő, Szrogh Lajosné  nyugdíjba vonult helyére Bodolló Zsolt 

német- történelem szakos kolléga érkezett. A napköziben engedélyt kaptunk a 3. csoport 

indítására ezt Bizsókné Tóth Ilona gyakornok határozott idejű szerződéssel látja el. Mentora: 

Tóth Csabáné. Gálné Ambrus Márta nyugdíjas pedagógus Váralja Veres Judit helyén 

dolgozik szerződéssel. Farkas Zsolt határozott idejű szerződéssel látja el a testnevelés órákat. 

Serényfalva: 

Pedagógus: 5 fő. Hitoktatók: Pucsokné Rontó Zsanett és Dérer Tünde, 1 fő technikai dolgozó.  

Szent Ágnes Óvoda: 

Óvónő: 4 fő , Pogány Fanni óvodapedagógus gyakornokként dolgozik, idén végzett az Egri 

Egyetemen, mentora: Ipacs Gáborné 

 Dajka : 2 fő,   technikai dolgozó: 2 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak: 

Iskolatitkár:  Kozár Tiborné 

Rendszergazda :Hendrik Dezső 

Pedagógiai asszisztens : Gáspár Gáborné                                                                                                   

Gazdasági apparátus: 

Gazdasági vezető:  Kruppa Gabriella ( fél álláshelyen) 

Gazdasági ügyintézők: Tóth Tamásné és Kiss Jánosné ( fél álláshelyen) 
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Karbantartó: Oravecz László és Dobák Károly  

Takarító : 2 fő  

Az intézmény szakos ellátása jónak mondható, 90%-os, fizika, az életvitel-technika és a 7-

8.osztályos testnevelés és énekórákat nem szakosok látják el (10%), de felkészült, 

lelkiismeretes kollégák tartják ezen órákat is. 

 

A nevelők beosztása: 

 

Osztályfőnökök:                      Bánréve                                         Serényfalva  

1. osztály:                                Naszádi Ferencné                      Bellényné J. Zsuzsanna  

2. osztály                          Müller Istvánné                    Süveges- Győrfi Miklós                                                                       

3. osztály                                 Elekné Tolnai Tünde       Olajosné Kiss Edit                                                                                    

4. osztály                                 Marcinkó Tamara                      Juhászné Sója Anita               

    

Napközi:   Lőrinc Éva                                               

           Gálné Ambrus Márta    

           Bizsókné Tóth Ilona   

5.a osztály   Bodolló Zsolt   

5.b osztály   Kovácsné Hunyák Zsuzsanna   

6.a osztály                              Bárdosné Somogyi Erzsébet   

6.b osztály                              Naszádi Ferenc   

7.a osztály                              Szabópál Veronika  

7.b osztály                              Nagy Krisztián   

8.a osztály:   Varga Albertné   

8.b osztály:   Erki Tünde    

 

Szaktanárok: 

Kovácsné Kuzma Erika       matematika  

Bán János                        biológia 

Tóth Csabáné           magyar nyelv és irodalom alsós tanító 

Belles Istvánné          hittan   

Farkas Zsolt                         testnevelés 
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A nevelők megbízatásai: 

 

Bán János    Igazgató   

Kovácsné Kuzma Erika  felsős igazgatóhelyettes, E- napló vezetése 

Tóth Csabáné    alsós igazgatóhelyettes, pályázati felelős  

Belles Istvánné                                  hitoktató, felelős a karitasz tevékenységért 

Bizsókné Tóth Ilona                          napközis nevelő 

Bárdosné Somogyi Erzsébet  kompetenciamérések elemzéséért felelős 

Elekné Tolnai Tünde                         alsós mk. vezető 

Gálné Ambrus Márta   nyugdíjas tanító, 

Marcinkó Tamara   ÖKO programok felelőse 

Kovácsné Hunyák Zsuzsanna közösségi programok szervezése 

Nagy Krisztián   könyvtáros 

Kozár Tiborné    tankönyv-, és tanulóbiztosítás felelős 

Naszádi Ferencné   GYIV felelős 

Szabópál Vernika                              teremtésvédelmi felelős 

Varga Albertné   felsős mk.vezető 

Hendrik Dezső   tűz és munkavédelmi felelős 

 

Szertárak, leltárak felelősei: 

Elekné Tolnai Tünde    alsós szertár, ének-zene 

Kovácsné Kuzma Erika    fizika,  

Nagy Krisztián    számítástechnikai, könyvtár 

Bárdosné Somogyi Erzsébet   matematika, kémia 

Kovácsné Hunyák Zsuzsanna            testnevelés szertár 

Szrogh Lajosné    német 

EndrésznéDucsai Csilla   angol 

Erki Tünde     történelem 

Naszádi Ferenc    földrajz, rajz 

Varga Albertné    magyar  

Marczinkó Tamara    napközi  

Bán János     biológia, technika 
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Serényfalvai Tagiskola 

 

Buriné Halászi Mónika             tagintézmény-vezető 

Süveges-Győrfi Miklós                               munkavédelmi felelős 

Szent Ágnes Óvoda 

Serfőzőné Kozma Erika   tagintézmény-vezető 

Borsosné Varga Krisztina   óvodapedagógus, munkavédelmi , GYIV felelős 

Ipacs Gáborné     óvodapedagógus 

Pogány Fanni                                                 óvodapedagógus 

Csegöldiné Nagy Mária   dajka 

Kruppa Lászlóné    dajka 

Csuzda Gáborné                                            dajka, konyhai kisegítő  /határozott idejű/ 

Juhászné Szűcs Laura                                    közfoglalkoztatott 

 

A leltári kartonok vezetésért Tóth Tamásné, a leltározási feladatok ellenőrzéséért pedig 

Kruppa Gabriella gazdasági vezető a felelős. 

A szakleltárak és helyiségleltárak vezetése továbbra is a felelősök feladata, a tanév folyamán 

az új beszerzéseket be kell vezetni. 

A pedagógus minősítésben és pedagógiai- szakmai ellenőrzésben részvevő szakértők: 

Buriné Halászi Mónika – tanító – pénteki nap 

Kovácsné Kuzma Erika – matematika, fizika, informatika – csütörtöki nap 

Tóth Csabáné – tanító – keddi nap 

 

1. Tanulói adatok 

Osztálylétszámok 2020. szeptember 1-jén 

osztály tényleges 

létszám 

SNI (2) SNI (3) számított 

létszám 

1. 27   27 

2. 26   26 

3. 22 1  23 

4. 22  1 24 

5.a 17 2  19 
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5.b 15   15 

6.a 18   18 

6.b 19   19 

7.a 20 2  22 

7.b 18   18 

8.a 20 2 1 24 

8.b 22   22 

összesen 246   257 

Sf. 1. 12   12 

2. 15 1  16 

3. 11   11 

4. 16   16 

Sf. Össz. 54   55 

Összesen 300   312 

 

Az óvoda 2 csoportos és 58 fő a beírt óvodás. 

 

2. Pénzügyi feltételek 

 

Iskolánk a 2020. évre – fenntartónk: az Egri Főegyházmegye által – jóváhagyott költségvetés 

szerint gazdálkodhat. 

Az intézmény vezetése az év folyamán folyamatosan, negyedévente áttekintette és értékelte 

az intézmény költségvetésének alakulását, időarányos felhasználását. Ezt a gyakorlatot ebben 

a tanévben is meg kívánjuk tartani. Kiemelt feladatnak tekintjük a költséghatékony 

gazdálkodást. A nem tervezett, de halaszthatatlan kiadásokat elsősorban a más sorokon 

tervezett megtakarításból igyekszünk fedezni, s csak akkor kérünk rá külön fenntartói 

engedélyt, amennyiben ez elkerülhetetlen és indokolt. Továbbra is figyelemmel kísérjük a 

pályázatokat, melyekkel gazdagíthatjuk az iskola felszerelését, programjait, elősegíthetjük az 

intézmény  fejlesztését, a pedagógiai munka minőségének javítását. 

 

II. A tanév rendje: 

 

Az első tanítási nap   2020. szeptember 1. ( kedd) 

Utolsó tanítási nap   2021. június 15. (kedd) 

Az első félév vége   2021. január 22. 
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A szülők értesítése   2020. január 29. 

 

Tanítási szünetek: 

Őszi szünet    2020. október 26 –november 1-ig. 

     Szünet előtti utolsó nap okt. 22- első nap nov.2. 

Téli szünet    2020.december 21 – 2021.január 3-ig  

           Utolsó tanítási nap dec.18.- első nap 2021. jan. 4.  

Tavaszi szünet   2020. április 1. – 2021.április 6. 

        Utolsó  nap márc. 31.. – első nap ápr. 7.  

 

Mérések: 

Országos kompetenciamérés  2021. május 26. 

Országos idegen nyelvi mérés 2021. május 12. 

Difer mérés    2021. október 9-ig felmérik és dec. 4-ig a vizsgálatokat 

elvégzik. 

A tanulók fizikai edzettségének vizsgálata: 2021. január 11 – április 23. (csak felső tagozat) 

A mérés eredményeit 2021. május 28-ig feltöltik a NETFIT rendszerbe. 

 

A tanév 179 tanítási napból áll. A tanévben 6 napot használhatunk fel tanítás nélkül 

munkanapként pedagógiai célokra. 

 

- Szent Mihály napja                                                                     1 nap 

- Lelki nap                 2 nap  

 - Pályaorientációs nap                                                                              1 nap 

- Félévi értekezlet                     1 nap 

- Közlekedésbiztonsági - vetélkedő             1 nap 

  

Teremtésvédelemi  Napok   –   felelős Szabópál Veronika 

1. Szeptember 18. A tiszta hegyek napja – túra Sajónémetibe 7.a és a 7. b osztályok. 

2. Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – Teremtésvédelmi nap az Egri 

Egyházmegyében – az iskola és környezetének szépítése, virágosítása 

3. Április 19-23. Fenntarthatósági témahét 

4. Május 10. Madarak és fák napja 
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Témahetek   

„ PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2021.március 1-5. között. 

Digitális témahét: 2021. március 22-26. 

A fenntarthatósági témahét: 2021.április 19-23. között lesz.  

 

Családi programjaink: 

      -   Szüleink mestersége 2020. november 12. 

      -   Együtt a család - szellemi és sport vetélkedő 2021. április 23. 

-  

      

III.                            OKTATÓ  ÉS  NEVELŐI MUNKA 

 

A járványhelyzet miatt az EMMI javaslata alapján iskolánk intézkedési tervet készített. 

 

Tantestületünk 2020. nyarán elvégezte a Komplex Alapprogram továbbképzését és az ehhez 

kapcsolódó két alprogramját.(Életgyakorlat-alapú Alprogram és a Testmozgásalapú 

Alprogram. ) 

A komplex Alapprogram az 1-4. osztályban és felmenő rendszerben az 5. osztálytól kerül 

bevezetésre  a 2020-2021- es tanévben. 

- Célok, feladatok: A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és 

intézményi stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása, 

- A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása, 

- Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 

kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 

önművelés képességét. 

- transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése). 

- Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme 

a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 

Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az 

önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 
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1.    Tanítás – tanulás  

 

 Ebben a tanévben 1.és 5.osztályokban vezetjük be az új NAT alapján készített helyi 

tantervet, ill. pedagógiai programot, felmenő rendszerben. A munkaközösségek a 

tavasz végén kidolgozták, a helyi sajátosságokra igazították a NAT alapelveit, ezek 

figyelembe vételével készült el a pedagógiai program, ill. a helyi tanterv. A fenntartó 

jóváhagyta ezeket a dokumentumokat. Minden pedagógus ezek alapján készíti el a 

tanmeneteit, ezek alapján folyik az oktatás-nevelés 

 Fontos a NAT által meghatározott kompetenciák fejlesztése, amely az eredményes 

tanulás feltétele. Tanulóink számára minden életkorban biztosítjuk annak lehetőségét, 

hogy adottságaikat, képességeiket a tudás megszerzésében, a tanórán kívüli 

tevékenységekben fejleszthessék és bemutathassák. 

 Kiemelten fontos az első osztályosok fogadása, beilleszkedésük segítése, a helyes 

szokásrend kialakítása 

 Alsó tagozatban különösen nagy hangsúlyt fektessünk a tevékenység-központú 

tanulásszervezésre. 

 Építsünk be minél több a hagyományostól eltérő tanulásszervezési formát (pl. 

szabadban tartott tanórák,) 

 A pedagógiai munka tervezésénél különös figyelmet fordítson minden pedagógus arra, 

hogy a folyamat követhető legyen, a tanmenet, tematikus terv, napló és a tanulói 

füzetek összhangban legyenek. 

 Az 1 .osztályosok diagnosztikus mérése, az eredmények ismeretében fejlesztés 

 IKT  nagyobb arányú alkalmazása a tanulók tevékeny részvételével 

 Az előző évi kompetenciamérés eredményeinek ismeretében feladataink: 

- már alsó tagozattól nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a kompetenciamérésben 

előforduló típusfeladatokra, 

- a szaktanárok tanóráikon törekedjenek arra, hogy a tanulók minél több olyan 

feladatot oldjanak meg, melyek segítségével elsajátíthatják azokat a képességeket, 

hogy alkalmazni tudják az alapvető matematikai elemeket és folyamatokat a 

mindennapi életük során, a problémamegoldásban és az ismeretszerzésben 

egyaránt. 

- A szövegértés fejlesztésére minden tanórán törekedni kell. 
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- fontos, hogy a gyengébben teljesítő tanulókat differenciált feladatokkal és egyéni 

foglalkozásokkal is fejlesszük ezen a téren is,  

- minden órán figyeljünk az időbeosztásra, a tempó fokozására, 

- a tanulók motiváltságára folyamatosan törekednünk kell, fontos, hogy érezzék a 

súlyát a méréseknek és a saját teljesítményüknek 

- a délutáni foglalkozásokon is figyeljünk a tanulói kompetenciák fejlesztésére 

 

  A napközis foglalkozások és a tanulószoba legfontosabb feladata a tanulók 

felkészítése a tanulási órákra, a tanítás tanulása, a rendszeres ellenőrzés és 

korrepetálás. Az otthoni nevelési hiányosságok és hátrányok kiküszöbölése érdekében 

szoros kapcsolattartás a szülőkkel. 

 Az alábbi tanulmányi versenyekre készítik fel a tanulókat a szaktanárok:  

- Zrínyi Ilona megyei matematika verseny 

- Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny 

- Mozaik országos angol verseny 

- PC kismester informatikai verseny 

- Rajzversenyek 

- Atlétikai diákolimpiai versenyek 

-    Járási kulturális és sportversenyek /Putnok/ 

-     MLSZ –Bozsik program 

 

3. A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok  

 

 A járványügyi helyzet miatt előtérbe kerül a testi, higiéniai nevelés fontossága, a 

szokások helyes kialakítása, rögzítése. 

 Az agresszió kiszűrése, megelőzése érdekében a szabályok kialakítása, következetes 

betartatása osztály- és iskolai szinten is. 

 Az ebédelésnél és a buszra várakozásnál a jól bevált felnőtt ügyeletet, ezzel is 

biztosítjuk a rendet. 

 A tanulók értékelése a PP-ban megfogalmazottak alapján történjen. Az értékelés az e- 

naplóban és a tanulók ellenőrzőjében nyomon követhető legyen; 

 A tanulóval foglalkozó nevelők szerezzenek be friss információkat a tanulók szociális 

helyzetéről, ennek ismeretében fejlesszék a tanulókat, kövessék nyomon fejlődésüket. 
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 A fegyelmezett sorakozásra és a bevonulásra minden nevelő külön hívja fel osztálya 

figyelmét. 

 Az egyéni és iskolai eszközök, berendezések megóvására különösen fel kell hívnunk a 

tanulók figyelmét, következetesen kell eljárnunk ennek betartatása érdekében; közös 

takarítások, padok lemosása, falak rendben tartása 

 

4. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladatok  

 

 A közösségi fejlesztés legfőbb színtere az osztály, így az osztályfőnökök feladata 

leginkább a csoportok szerkezetének megfigyelése, fejlesztése közös tevékenységek, 

programok által; 

 Az iskolai élet különböző területeihez kapcsolódóan (pl. túra, szakkör, egyéb 

foglalkozások) is alakítsuk az iskolai közösséget; 

 A közösségek fejlesztésénél vegyük figyelembe az életkori sajátosságokat; 

 Nevelői segítséggel a közösségek tudjanak közös célt kitűzni, azok megvalósulását 

közösen értékelni; 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

 SNI, BTM tanulók fejlesztése a szakvélemények alapján, egyéni haladási ütem 

biztosítása, megfelelő szakemberek bevonásával. Ezeket a feladatokat az 

osztályfőnökök, a szaktanárok és a gyógypedagógusok bevonásával Müller Istvánné 

gyógypedagógus fogja össze; A fejlesztések – a törvényi szabályzók 

figyelembevételével – 2-4 fős csoportokban, a megfelelő szakemberek vezetésével 

(gyógytestnevelő, pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus) történik; 

 A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása valamennyi pedagógus feladata, melyet 

minden óra tervezésénél célul kell kitűznünk, de az osztályfőnökök feladata kiemelt e 

téren. 

 Továbbra is részt veszünk az Útravaló ösztöndíj programban (Varga Albertné, 

Kovácsné Kuzma Erika, Müller Istvánné), melynek legfőbb célkitűzése a hátrányos 

helyzetű tanulók középiskolai továbbtanulásának segítése; 

 A gyengébb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása, korrepetálása. Szükség 

esetén a Nevelési Tanácsadó bevonása. 
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 Tehetséggondozás -  A tanórán kívüli foglalkozások egy részét a tehetséggondozás 

szolgálatába állítjuk. Részt veszünk a helyi, a regionális és országos versenyeken, 

pályázatokon. Megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten megbecsüljük és 

elismerjük a kiemelkedő eredményeket elérő tanulókat, és a velük foglalkozó 

pedagógusokat. Tanórákon az egyéni képességeknek megfelelően plusz feladatokkal 

terheljük tanulóinkat. 

  A  miskolci Premier Alapfokú Művészeti Iskola  a székhely és tagintézmény 

tehetséges tanulói számára biztosítja  a zenetanulási lehetőségét: furulya, zongora és 

gitár tanszakokon.  

 Az alábbi szakköröket indítjuk: 

          Alsó tagozat:  művészet, sport, informatika 

           Felső tagozat: német, informatika,zene, sakk és sport 

           Felvételi előkészítő : 8. évfolyamosoknak magyarból és matematikából 

     Hatodik évfolyamokon kompetencia fejlesztés második félévtől. 

 

6. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok  

 Folyamatos kapcsolattartás a szülői házzal, a gyermekjóléti szolgálattal, az 

önkormányzat gyámügyi előadójával ezt a munkát segíti. 

  A hátrányos helyzetű és HHH tanulókról nyilvántartást kell vezetni, figyelemmel kell 

kísérni őket (étkeztetés biztosítása, családlátogatás, ösztöndíj). 

 Az indokolatlan  mulasztások elkerülésére nagy figyelmet kell fordítaniuk az 

osztályfőnököknek, szükség esetén telefonon, ill.személyesen is fel kell keresni a 

szülőket. 

 

7. Osztályfőnöki feladatok  

 

 A tanulók olyan szintű megismerése, hogy segíteni tudjuk őket a tanulásban és az 

osztályközösségben; 

 Fontos, hogy a tanulók nyíltan, bizalommal forduljanak osztályfőnökükhöz 

problémáik megoldása érdekében; 

 A pályaorientáció tudatos szervezésével törekszünk arra, hogy tanulóink a 

tehetségüknek leginkább megfelelő pályára lépjenek.  
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 Az osztályfőnöki órák anyagába beépítjük a bűnmegelőzési programot, valamint a 

biztonságos közlekedés elsajátítását 

 A tanuló eredményeiről a PP-ban megfogalmazottak szerint folyamatosan értesítjük a 

szülőket. 

 A három témahét és a teremtésvédelem programjaiba az osztályfőnökök igyekezzenek 

minél több tanulót bevonni, s az itt tárgyalt kérdéseket osztályfőnöki órákon is 

kiemelten kell kezelnünk. 

 

8. A hitélettel kapcsolatos feladatok  

 

 A katolikus énekek tanulása ének és hittan órákon, örömteli éneklésük. 

 Keresztényi értékek, a szeretet és az összetartozás légkörének további erősítése.  

 A tanulók szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez juttatása a tanórai 

hitoktatás során. Segítsünk tanulóinknak a hit kibontakoztatásában, a szentségi élet 

gyakorlásában, az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulásában. 

 Felkészítjük tanulóinkat a szentségek felvételére.( a keresztség és  elsőáldozás) 

 A felnőtt hittan foglalkozások folytatása. 

 Minden hónap első vasárnapja diákmise, ezenfelül minden hónapban alsó- felső 

tagozat tanítási órában külön szent misén veszünk részt iskolánk lelkészével 

egyeztetve. 

 Fontos a vallásos ünnepeken való részvétel, azok méltó megünneplése. 

 A hittan versenyre felkészítjük tanulóinkat. 

 Az első lelki-napot az adventi időszakban tartjuk, ahol adventi gyertyagyújtást is 

tartunk, a másodikat Húsvét előtt. 

 Szorgalmazzuk a Szentmiséken való aktív részvételt, igyekszünk a szülőket is 

bevonni. 

 A tanmenetekbe és a mindennapos tevékenységbe igyekezzen minden pedagógus 

beépíteni katolikus többletet 

 

9. Egészségnevelés 

 

 Biztosítjuk tanulóink részére az egészséges táplálkozáshoz a megfelelő tízórait, 

ebédet, uzsonnát, az iskolatej és iskolagyümölcs program termékeit; 
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  A sportszakkörökön, sportversenyeken, MLSZ Bozsik-programban való részvétellel, 

az úszásoktatással lehetőséget kínálunk a plusz sporttevékenységekre; Az ózdi 

kézilabda kapcsolatainkat is erősítve még több tanulót támogatunk abban, hogy 

kézilabda edzéseken, ill. versenyeken vegyen részt 

 Gyógytestnevelést biztosítunk azon tanulók számára akik SNI igényűek és szakértői 

javaslatában javasolják, 

  Egészséges életmód, helyes életvitel kialakítására kell nevelnünk. Kiemelt feladat a 

drogmegelőzés, dohányzás, bűnözés megelőzése.  

 Megismertetjük tanulóinkat az alapvető higiénés szokásokkal, ezek iskolai feltételeit 

igyekszünk biztosítani; 

 A fogászati vetélkedőre felkészítés során a Szülői Közösség elnökét is segítségül 

hívjuk, aki fogorvos; 

 

10. Az iskolai sportkör szakmai programja 

A sport a helyes életmód kialakításában, az egészségmegőrzésben, a betegségek 

megelőzésében betöltött fontos szerepén túl a társadalom számára megtakarítást is 

eredményez. Költséges gyógyításra lényegesen kisebb gyakorisággal van szükség 

megfelelően támogatott sport és jó színvonalon végzett betegségmegelőzés esetén. Az 

egészséges életmódra nevelés a család, az iskola és a társadalom együttes feladata. A 

társadalmi helyzettel és az életmódbeli változásokkal összefüggésben azonban a sportos 

életmód és az egészségmegőrzés területén egyre jobban elmozdultunk – vagy 

visszahúzódtunk – az iskola irányába. A gyermekek számára az iskolai, intézményes 

sporttevékenység az egész aktív életre szóló szokások kialakításának egyszeri és 

megismételhetetlen lehetősége. Az iskolasport legfőbb célja az ifjúság mind nagyobb 

hányadának vagy akár teljes körének lehetővé tenni a rendszeres testmozgást, a módszeres 

testgyakorlást. Így az iskolasport fontos feladata a másutt rendszeresen nem sportoló fiatalok 

bevonása, számukra vonzó, kellemes programok biztosítása. 

 Ennek megvalósítása két szinten történik az intézményen belül: -a kötelező tanórai 

foglalkozásokkal, valamint -a mindennapi testedzés biztosításának kötelezettségével.  

 

 Tömegsport megnevezése, heti óraszám, a foglalkozást tartja: 

 

5-6. évfolyam (fiúk, lányok) Kézilabda: heti 1 óra foglalkozást tartja: Kovácsné H. Zsuzsanna 

5-6. évfolyam (fiúk-lányok) Labdarúgás: heti 2 óra foglalkozást tartja: Kovácsné Hunyák 

Zsuzsanna 

5-6. évfolyam (fiúk, lányok) labdarúgás: heti 1 óra foglalkozást tartja: Kovácsné H. 

Zsuzsanna 

7-8. évfolyam (fiúk-lányok) Labdarúgás: heti 2 óra  - Farkas Zsolt 

7-8. évfolyam (fiúk-lányok) Röplabda: heti 1 óra foglalkozást tartja: Farkas Zsolt 
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7-8. évfolyam (fiúk-lányok) Kosárlabda: heti 1 óra foglalkozást tartja: Farkas Zsolt 

 

A foglalkozásokon megismertetjük a tanulókat a sportágak alapvető szabályaival, a 

mozgásformákkal. Lényeges, hogy minél többféle mozgásformát megismerjenek, hogy 

élvezzék a mozgást, a játékot, szívesen vegyenek részt a foglalkozásokon, váljon életük 

részévé a rendszeres mozgás. 

 

11. Környezeti nevelés  

 Intézményünk másodszor nyerte el az Ökoiskola címet. Pályázatban leírtakat 

folyamatosan az ÖKO munkaterv alapján megvalósítjuk A tiszta, rendezett, virágos 

környezet elérésére ösztönözzük diákjainkat 

 Tovább építjük jó kapcsolatunkat a Gömörszőlősi ökológiai intézettel, ill. az Aggteleki 

Nemzeti Parkkal, közös foglalkozásokat szervezünk. 

 Teremtésvédelmi felelősünk szoros kapcsolatot ápol a fenntartóval, a Gömörszőlősi  

ÖKO-intézménnyel és az Aggteleki Nemzeti Parkkal. 

 Lehetőséget biztosítunk a szelektív hulladékgyűjtésre, 

 Az iskolaudvar fáit gondozzuk, új facsemetéket ültetünk; 

 Technika és rajzórákon kiemelten kezeljük a takarékoskodást, újrahasznosítást; 

 A használt elem gyűjtésével is kíméljük környezetünket; 

 Részt veszünk a Fenntarthatósági témahét programjain, foglalkozásokat szervezünk e 

témakörben. 

 

12. Pályázatok  

 A programok és eszközök bővítése érdekében igyekszünk kihasználni a pályázati 

lehetőségeket. 

 EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése – a projekt 2020. március végén végetért. 

 Határtalanul – pályázat 7. osztályosoknak – Erdélyi kirándulás /4 nap/ sajnos elmaradt. 

Szeretnénk pótolni. Tavaszra tervezzük a  Felvidéki 3 napos kirándulást. 

 Erzsébet táborok elmaradtak de tervezzük megvalósításukat.                                             

Hittan tábor –  2020. 08. 24-26. Egerben 20 tanulóval és 2 fő pedagógus vezetésével 

sikeresen megvalósult. 

 Útravaló ösztöndíj program – út a középiskolába 
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13. Pedagógiai- szakmai- ellenőrzés, minősítési eljárás, önértékelés 

 

 Intézményi önértékelés elkészítése-  Az előző tanévben elindult a pedagógusok 

önértékelése. Bán János vezetői, Szabópál Veronika, Kovácsné Kuzma Erika, 

Marcinkó Tamara és Tóth Csabáné pedagógusi önértékelése elkészült. A kérdőívek, 

óralátogatások és elemzések alapján minden érintett elkészítette és feltöltötte a 

felületre saját önfejlesztési tervét Ebben a tanévben folytatjuk a tervben szereplők 

önértékelését.  

 2020 január-márciusi időszakra tervezett önértékelések a vírushelyzet miatt 

elmaradtak. Az ez időszakra tervezett önértékelések -  Bárdosné Somogyi Erzsébet, 

Erki Tünde, Elekné Tolnai Tünde, Müller Istvánné és Varga Albertné – az őszi 

időszakban kerülnek elvégzésre. A többiekre a 2021-es évben kerül sor. 

 Ebben a tanévben sikeresen minősült, így ped.II. fokozatba került Marcinkó Tamara és 

Naszádi Ferencné. 

 A következő évi minősítésre jelentkezett Kovácsné Hunyák Zsuzsanna és Szabópál 

Veronika, mindketten Ped.II.fokozatot célozzák meg 

 Igen dicséretes, hogy nevelőtestületünk nagyon magas számban minősült, ill. fog 

minősülni, s az eredmények is kimagaslóak, a következő esztendőben megközelítjük a 

100 %-ot a minősült pedagógusok számában. 

 Az önértékelést és a minősítést is érinti, hogy 2020.január 1-től már 9 pedagógus 

kompetencia alapján értékelik tevékenységünket, a Környezeti neveléssel kapcsolatos 

indikátorok kerültek be 7. kompetenciaként. 

 

14. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 Az iskola vezetése havonta munkaértekezleten vitatja meg a teendőket, a 

pedagógusokat érintő kérdésekről szóban tájékoztatják a kollégákat; 

 Az iskola vezetése részt vesz a diákönkormányzat ülésein, tájékoztatja a 

tanulókat az őket érintő programokról, tevékenységekről; A tanulókat érintő 

legfontosabb kérdésekről az iskolarádión keresztül tájékoztatjuk őket; 

 A szülői szervezet képviselőit az első szülői értekezleten választják meg, a 

jelenlegi helyzet miatt online formában, a szülőkkel fogadóórákon tartunk 

személyes kapcsolatot; 
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 Az iskolai alapdokumentumokat minden pedagógus ismerje meg, tevékenysége 

során ezeket tartsa szem előtt; 

 A nevelőtestület értekezleteken vitatja meg a soron következő feladatokat. 

 A napi, heti aktualitásokról a tanáriban elhelyezett faliújságról tájékozódhatnak 

a nevelőtestület tagjai 

 Az iskolában működő két munkaközösség legalább félévente munkaközösségi 

értekezleten beszéli meg a feladatokat és az eredményeket, ezeken a vezetőség 

1 tagja is vegyen részt; 

 A tagiskola pedagógusaival továbbra is szoros, együttműködő kapcsolatra 

törekszünk. 

 Az óvodával eddig is szoros kapcsolatot ápoltunk, ezek után is elsődleges cél az 

óvoda-iskola átmenet könnyebbé tétele. A hétköznapok során is szorosabb 

kapcsolatra törekszünk. 

 

15. Pályaválasztás 

 Részt veszünk a B-A-Z megye kormányhivatala által szervezett pályaválasztási 

kiállításon és az üzemlátogatáson. 

 Egy tanítás nélküli munkanapot a pályaválasztási teendőkre szentelünk, melyen az 1-

6. osztályosok megismerkedhetnek különféle szakmákkal, ki is próbálhatják azok 

egyes elemeit. A 7-8. osztályosok nyílt napokon vesznek részt. 

 A járási Munkaügyi Központ rendszeresen szervez 7-8. osztályosaink részére 

pályaorientációs foglalkozást, munkahelyi látogatást, ezeken az idén is részt kívánunk 

venni. 

16. Külső kapcsolataink 

 A fenntartó Egri Főegyházmegyével napi szinten tartjuk a kapcsolatot, kölcsönösen 

segítjük egymást a mindennapi teendőkben, folyamatosan tájékoztatjuk a jelentősebb 

eseményekről. 

 Az elfogadott óvoda-iskola együttműködési megállapodása alapján első évfolyamosok 

beilleszkedése érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk az óvodával. Szorgalmazzuk, 

hogy az első évfolyam osztályfőnöke részt vegyen óvodai foglalkozásokon és fordítva 

– az óvodapedagógusok hospitálással ismerkedjenek az iskolai követelményekkel. 

 A putnoki, ózdi, kazincbarcikai középiskolákkal jó együttműködést alakítunk ki a 

tanulók eredményes továbbtanulása érdekében 
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 A katolikus és református egyházközösséggel ápoljuk továbbra is a kapcsolatot a 

tanulók hitbéli fejlődése érdekében; 

 A rimaszécsi alapiskolával továbbra is tartjuk a kapcsolatot, meghívjuk képviselőiket 

rendezvényeinkre. 

 Valamennyi partnerünket folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységünkről és 

eredményeinkről; 

 

IV. Feladatok, ünnepségek, megemlékezések 

 

Az EMMI javaslata alapján – a vírushelyzet miatt - programjainkat igyekszünk 

osztályszinten, iskolarádión keresztül lebonyolítani az ünnepségeket, megemlékezéseket. 

Természetesen ha a korlátozások feloldásra kerülnek a nagy létszámú programjainkat és a 

délutáni sport foglalkozásokat megtartjuk, megvalósítjuk.  

 

AUGUSZTUS 

időpont feladat felelős 

Augusztus 24. Alakuló ülés, a tanév rendje 

 

Igazgató, helyettesek 

Augusztus 30. Tanévnyitó Veni Sancte szentmise 

Törökszentmiklóson 

Igazgató 

Augusztus 27. Tanszercsomagok kiosztása – RSZTOP-

2.1.1.16.2017.00001 

Igazgatóhelyettes 

Augusztus 28. Tanévnyitó értekezlet 

 

igazgató 

Augusztus 31-ig Tantermek, folyosók rendezése, 

dekorálása 

osztályfőnökök 

 SZEPTEMBER 

 

Szeptember 1.  Tanévnyitó (az udvaron) 

A tanév első napja 

Igazgató 

Szeptember 7-10. Szülői értekezletek- online formában Osztályfőnökök 

Szeptember 18. Tiszta hegyek napja – túra Sajónémeti  

Várhegyre 

Szabópál  Veronika 

Nagy Krisztián 

Szeptember 24. Szent Gellért napja Belles Istvánné 

Szeptember 25. Szent Mihály napi megemlékezés Belles Istvánné 
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1.  Tanításnélküli munkanap   -

akadályverseny 

DÖK 

Szeptember 30. HHH tanulók nyilvántartása, pályázati 

lehetőségek figyelemmel kísérése 

Tóth Csabáné 

 

Szeptember 30. SNI, BTM tanulók adatainak 

egyeztetése, szükséges dokumentumok 

ellenőrzése 

Müller Istvánné  

Bán János 

 OKTÓBER 

Október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúkról Erki Tünde 

Október 9.  1.osztályos tanulók Difer mérésének 

kezdete 

Naszádi Ferencné 

 

Október 15.  Statisztikai adatszolgáltatás Tóth Csabáné 

Kovácsné Kuzma Erika 

Október 22. Megemlékezés 1956-ról Nagy Krisztián 

Október 26-

november 1. 

Őszi szünet  

 

NOVEMBER 

 

November 12. Pályaorientációs nap 

Szüleink mestersége- 2. tanításnélküli 

munkanap 

Varga Albertné 

Elekné Tolnai Tünde 

November 18-

19. 

Fogászati vetélkedő 

Egészségvédelmi vetélkedő 

Naszádi Ferencné 

Kovácsné H. Zsuzsanna 

November vége Látogatás az óvodában Marcinkó Tamara 

November Látogatás a Csodamalom bábszínházban  Elekné Tolnai Tünde 

 

DECEMBER 

 

December 2-18. Adventi gyertyagyújtások Belles Istvánné 

December 4. Szent Miklós ünnepe Osztályfőnökök 

December 10. Lelki nap – Advent  

3. tanítás nélküli munkanap 

Belles Istvánné 
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December Tea délutánok– osztályszinten Osztályfőnökök 

December 12. Luca napi vásár Osztályfőnökök 

December 14-16. Betlehemezés  Erki Tünde 

December 18. Karácsony (4.osztályosok műsora) Marcinkó Tamara 

 

December 16--ig Adventi foglalkozások DÖK vezető 

Belles Istvánné hitoktató 

December 21-

január 3. 

Téli szünet  

 

 

 

JANUÁR 
 

 Január 6. Vízkereszt Belles Istvánné 

Január 22. Az első félév utolsó napja  

Január 22. A magyar kultúra napja Nagy Krisztián 

 

Január 29. Félévi bizonyítványok kiosztása Osztályfőnökök 

 

 

 

FEBRUÁR 
 

Február eleje 1-

4. 

Szülői értekezletek Osztályfőnökök 

Február 5. Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 

4.tanítás nélküli munkanap 

Bán János 

Február  12. Farsang Diákönkormányzat, SZMK 

 

 

 

MÁRCIUS 
 

 

Március 1-5. Pénzügyi és vállalkozási témahét  Kovácsné Kuzma Erika 

 

Március 10. Gergely-járás – iskolába hívogató Naszádi Ferencné 

 

Március 12. Március 15.  Ünnepi megemlékezés  Bárdosné – Naszádi F. 

 

Március 25. Teremtésvédelmi Nap -Gyümölcsoltó 

Boldogasszony ünnepe 

Az iskola környezetének szépítése 

Belles Istvánné 

Szabópál Veronika 

Március 22-26. Digitális témahét Nagy Krisztián 
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Március 31. 
Lelki nap-  5. tanítás nélküli 

munkanap 

Belles Istvánné 

 

ÁPRILIS 

 

Április 1-6. Tavaszi szünet  

Április 19-23. Fenntarthatósági témahét Szabópál Veronika 

Bán János 

Április 22.  A Föld napja Naszádi Ferenc 

Április 23. Családi nap Belles Istvánné, SZMK 

vezető 

Április 29. Közlekedésbiztonsági vetélkedők 

Mese, mese, mátka.. 

6. tanításnélküli munkanap 

Intézményvezetés, 

ostályfőnökök 

 

MÁJUS 
 

 

Május első 

vasárnapja 

Anyák napja alsós osztályfőnökök 

Május első hete Szülői értekezletek osztályfőnökök 

Május 10. Madarak és fák napja osztályfőnökök 

Május 12. Idegen nyelvi kompetenciamérés Szaktanárok 

Május 26. Országos kompetenciamérés, 

szövegértés, matematika 

Osztályfőnökök 

szaktanárok 

Május 28. Gyereknap 

 

Osztályfőnökök 

DÖK vezető 

Május vége Osztálykirándulások osztályfőnökök 

Május vége A tanulók fizikai teljesítményének 

mérése - befejezés 

testnevelést tanítók 

 

 

JÚNIUS 

 

Június 4. Nemzeti összetartozás napja Belles Istvánné 

Június 10. Tanévzáró Te Deum Eger Igazgató 
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Június 19. Ballagás Szabópál Veronika 

Nagy Krisztián 

Június 22. Tanévzáró szentmise Osztályfőnökök, 

Belles Istvánné 

Június második 

fele 

Nyári táborok Tóth Csabáné 

 

V. Ellenőrző munka: 

 Az ellenőrzés formái: 

 Óralátogatás 

 Tanórán kívüli tevékenység 

 Beszámoltatás 

 Óramegbeszélés 

 Értékelés 

 Ellenőrzésre jogosultak köre: 

 Igazgató  

 igazgatóhelyettesek, 

 tagintézmény-vezetők  

 munkaközösség-vezetők 
 

Az ellenőrzés területei: 

 Tantermek, folyosók dekorálása 

 Munkatervek, tanmenetek 

 Eseti adminisztrációs feladatok 

 E-napló vezetése 

 Törzskönyvek vezetése 

 Óralátogatások 

 Szakkörök, tanulószoba vezetése 

 Szülői értekezletek, kapcsolat a szülőkkel 

 Kapcsolattartás az egyházzal, hitélet 

Munkatervek, tanmenetek, foglalkozási terv elkészítésének határideje: 2020. szept. 20. 

A munkatervet a tantestület egyhangúan elfogadta. 

 

Bánréve, 2020. augusztus 28. 

 

                                                                                                                   Bán János 

                            Igazgató 
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