
SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

M U N K A T E R V E 

2010/2011 – es tanév 
 

 

 

A katolikus iskola a közel húsz év alatt sok tapasztalatot szerzett. A kezdeti 

300-as tanulólétszám tavaly már meghaladta a négyszáz  főt és ebben a tanévben is 

eléri ezt a tanulói létszámot . A meg növekedett diákság miatt a pedagógusok 

leterheltsége is megsokszorozódott. A tanulóink neveltségi szintje, családból hozott 

vallásossága, értékrendje egyre több segítséget vár a pedagógusoktól, ezért a tanév 

egyik legfontosabb feladata, hogy a szülőket közelebb hozzuk az iskolához. A 

nevelésben együttműködésre sarkaljuk, közös értékrendet alakítsunk ki, hiszen csak 

így lehet eredményes munkát végeznünk. Fő feladat még továbbra is a 

miselátogatás –főleg a kisebb tanulóknál a szülőkkel együtt-ösztönzése továbbá az 

intézmény minőség biztosítási szerint a pedagógus ellenőrzést elkezdjük. 

 

Személyi feltételek alakulása 

 

A tanév eleji tanuló létszám: 398 fő. Az elsősök létszáma 40 tanuló - ugyan 

nem éri el a tavalyit(55) ez annak is a következménye, hogy átadták az 

önkormányzat új iskola épületét-így két első osztályt indítunk. 

 

Új osztályfőnökök:  1.a Kis Beáta 

           1.b Tóthné Csírmaz Márta 

           5.a Juhászné Bodnár Mária 

           5.b Seres Istvánné 

           6.a Kovácsné Együd Ilona 

 

A napközisek létszáma 177 tanulóra növekedett, ezért bővíteni kellett a 

csoportok létszámát hatról hétre. Mivel Marton Györgyi elhagyta iskolánkat és  

 

Lénártné Csuhai Katalin tanárnő tanítja a testnevelést, ezért három pedagógus 

felvételére volt szükség: Gálné  Fekete Eszter, Guba Viktória és Plank Gábor. 
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         Napközis csoportok: 1. csoport-20fő-Gálné Fekete Eszter 

   2. csoport-25 fő-Kissné Molnár Margit 

   3. csoport-24 fő-Fűtő Adrien 

   4. csoport-27 fő-Guba Viktória 

   5. csoport-25 fő-Nyesténé Gáspár Marianna 

   6. csoport-29 fő-Jacsóné Molnár Gyöngyi 

   7. csoport-28 fő-Plank Gábor 

 

A napközis foglalkozásokon biztosítani kell a házi feladatok ellenőrzött 

elkészítését és a tanulási nehézségekhez, problémákhoz segítséget kell adni. 

Szabadidejüket pedig hasznos foglalkozásokkal kell kitölteni (sport, színház és 

különböző szakkörök). Törekedni kell arra, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan 

töltsék el hasznosan szabadidejüket. A tanulószobai foglalkozásokon a bejáró és a 

nagyobb tanulóknak segítünk a feladatok elvégzésében. A gyengébb képességű, 

tanulási gondokkal küzdő diákoknak ajánljuk a tanszobai foglalkozásokat. 

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését Kissné Molnár Margit 

és Szemán Rita már évek óta lelkiismeretesen látja el. A tavaszi ellenőrzés során 

felhívták a figyelmünket az SNI-s tanulók további fejlesztésére, ezért Pacza Beáta 

gyógypedagógus-logopédust óraadóként alkalmazzuk. 

Az ifjuságvédelmi feladatokat továbbra is Kriston Gáspárné látja el. Egyre több 

a hátrányos illetve veszélyeztetett tanuló. Az tanulók 15%-a sorolható ebbe a 

„kategóriába”. Lehetőségeink szerint az alapítványunk segítségével támogatjuk a 

rászorulókat. 

A tankönyvellátási feladatokat vállalkozóként Mezeiné Tóth Ágnes tanárnő 

látja el Ficzere Jánosné segítségével. 

Vasasné Máté Magdolna tanárnő tartós távolléte miatt a diákfórum munkáját 

ebben az évben Juhászné Bodnár Mária tanárnő fogja segíteni. A távollévő 

kolleganőnknek és megszületendő gyermekének jó egészséget kívánunk. 
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Tárgyi Feltételek 

 

A nyáron ismét felújítási munkálatok folytak iskolánkban. A tisztasági 

meszelésen és festésen kívül a régóta várt udvari burkolat felújítása is megvalósult. 

A szülők segítségével az udvar parkosítása és tovább szépítése folyamatosan zajlik. 

A következő év feladata az alagsori termek magas páratartamának a csökkentése, a 

megoldások keresése már elkezdődött. Terveinkben szerepel a sportudvar 

korszerűsítése, a tornaterem világításának korszerűsítése, illetve a beázások 

megszüntetése. 

 

Munkaközösségekről 

 

Az alakuló értekezleten megtörtént a munkaközösségek vezetőinek 

megválasztása. Pázmándi Istvánné lemondott az alsós munkaközösség vezetéséről 

helyette Keller Jánosné tanítónő látja el a feladatot. 

A megválasztott munkaközösség-vezetők 

- alsós munkaközösség vezetője: Keller Jánosné 

- magyar nyelv, irodalom és történelem: Kovácsné Együd Ilona 

- matematika, fizika, technika, informatika: Fehérvári Dénesné 

- angol, német nyelv: Seres Istvánné 

- biológia, földrajz, természetismeret, kémia: Lanszkiné Donkó Márta 

- napközi: Kissné Molnár Margit 

- osztályfőnöki munkaközösség vezetője:Juhászné Bodnár Mária 

 

A munkaközösségek az iskola Pedagógiai Programjában foglaltaknak 

megfelelően éves munkaterv szerint tevékenykednek, összehangolva egy-egy 

szakterület munkáját. Az úgynevezett készségtárgyakat tanító kollegák önállóan 

végzik munkájukat. 

 

Továbbképzések 
 

Mivel a továbbképzésre az idén már nem kapunk az államtól támogatást, ezért 

ezeket önerőből próbáljuk megoldani. A Regionális Társulás által szervezett 

továbbképzésbe bekapcsolódunk az őszi és tavaszi szünetek környékén. A KPSZTI 
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által szervezett továbbképzéseken, ha lesz rá lehetőségünk részt fogunk venni. A 

hagyományoknak megfelelően az idén is részt veszünk pedagógus lelkigyakorlaton, 

amit a két nagy egyházi ünnepünk előtt tervezünk. Pályázati lehetőségek után 

érdeklődünk, hogy a felmerülő költségeket csökkentsük. Ebben a tanévben is 

szeretnénk a szülőknek nevelési előadások megszervezésével segíteni. Lénártné 

Csuhai Katalin tanárnő vállalta, hogy saját költségén elvégzi testnevelő tanári szakot 

Egerben a Főiskolán. 

 

Kapcsolataink 
 

A tanév kezdetekor az egyházmegyei pedagógus lelkinap Jászberényben volt. 

Egy kollega kivételével mindenki részt vett a számunkra fontos eseményen, ahol 

megerősítést kaptunk munkánkhoz, lelki töltődést a hétköznapok feladataihoz, 

gondjaihoz. Számunkra külön örömöt jelentett, hogy kedves munkatársunk Kriston 

Gáspárné a Szent Gellért díj ezüst fokozatát vehette át munkája elismeréseként. 

 A fenntartóval, képviselőivel hagyományosan jó a kapcsolatunk, szükség 

esetén kérjük és számíthatunk segítségükre. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik 

iskolánk helyzetét, támogatják elképzeléseinket. 

A Jézus Szíve Plébániával élő, napi kapcsolatban vagyunk. Gyermekeink 

nagy része ehhez az egyházközséghez tartozik, így könnyebb vallási életüket, 

szentmisére járásukat figyelemmel kísérni. A káplán atyával és a hitoktatókkal a 

mindennapi munka során közvetlen jó a kapcsolatunk. Rendszeresen segítik, 

színesítik az iskola mindennapi életét. A ministránsok nagy része a mi 

intézményünkből kerül ki. A hitoktatókkal közösen munkálkodik a tantestület a 

gyermekeink vallásos nevelésén és igyekszünk személyes példaadással is a 

megfelelő irányba terelni őket. 

A diákok képviselőivel a kapcsolattartás a DIÁKFÓRUMON keresztül valósul 

meg. Az utóbbi években pozitív változást tapasztaltunk az ifjúság aktivitása terén. A 

DIÁKFÓRUM jó működése köszönhető a segítő pedagógus szervező munkájának. 

A szülőkkel a jó kapcsolat kiépítése munkánk hatékonyságának feltétele. 

Nevelési elvünknek, értékrendünknek összhangban kell lennie A jó kapcsolat 

kialakítását már beiratkozás előtt el, kell kezdeni, az iskola jellegének, nevelési 

célkitűzéseinek ismertetésével, elfogadtatásával. A szülők jelentős hányada nem 

részesült vallásos nevelésben, hiányosak vallási ismereteik. Velük tudatosan, 
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türelmesen, határozott cél irányában kell foglalkozni (előadások, szülőkkel közös 

rendezvények tartása). Az új osztályfőnökök a tanév folyamán látogassák végig 

növendékeik családját, külön tekintettel a bejáró tanulókra. 

 

A kapcsolattartás formái: 

- családlátogatás 

- fogadóóra a hónap 2. hétfőjén 

- szülői értekezlet: 1. szeptember hó 2. hete 

   2. november továbbtanulási ért.(8. oszt.) 

   3. január végén félévi ért. 

   4. nevelési ért. Tavasszal meghívott előadóval 

 

Iskolaszék:  

Évente általában 3-4 alkalommal kerül összehívásra, az elnök 

kezdeményezésére. Éves munkaterv alapján tevékenykedik. 

 

Fő feladataink 2010/2011-es tanévben 
 

- katolikus szellemiség erősítése személyes példaadással, az 

elvárások egységes megfogalmazásával 

- előadás szervezése szülőknek meghívott előadóval 

- óralátogatások rendszeressé tétele (egymástól tanulhatunk) 

- az oktatásban, nevelésben módszertani gazdagodás 

- az SNI-s gyerekek fejlesztése-logopédiai ellátás 

- a szülőket közelebb hozni az iskolához, bevonni programokba 

- a húszéves jubileum előkészítése 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2010-09-13 

      ………………………………………. 

       Nyeste István 
            igazgató 
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A 2010/2011-es tanév rendje 

 

2010. augusztus 29.    17. 00 óra –  Iskola tanévnyitó ünnepség 

Felelős: Kis Beáta, Tóthné Csírmaz Márta – 1.o. osztályfőnökei 

 

 szeptember 1.  - Veni Sancte 8. 00– tanévnyitó szentmise a Jézus Szíve 

templomban 

Felelősek: igazgató, osztályfőnökök, hitoktatók  

 

 szeptember  2. hete – szülői értekezletek osztályonként 

Felelősek: igazgató, osztályfőnökök, napközis nevelők 

 

szeptember 15. - szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés tanmenetek, 

éves munkatervek bemutatása 

 Felelősek: igazgató, szaktanárok 

 

 szeptember 24. – Szent Gellért ünnepe – megemlékezés osztályfőnöki órán, 

kápolnai misén 

 Felelősek: osztályfőnökök, hitoktatók 

 

 október 6. – Megemlékezés az aradi vértanúkról stúdión keresztül 

Felelős: Gálné Fekete Eszter 

 

 október 8. – Az iskola védőszentjének ünnepe – 8. 00 szentmise. Jézus Szíve 

templomban 

 alsósok - bábelőadás a tornateremben, táncház 

 felsősök - színház Közösségi ház vagy Sportcsarnok 

 Felelős: igazgató, hitoktatók, osztályfőnökök 

 

 október 15.  -   Első osztályosok felmérése 

Felelős: Kis Beáta, Tóthné Csírmaz Márta – 1. o. osztályfőnökei 
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október 22. – Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. 

évfordulóján 

Felelős: Tóth Viktória és Plank Gábor 

 

 november 1-től. – november 5-ig – őszi szünet (utolsó tanítási nap 29, első 

november 8.) 

 

 november – Pályaválasztási szülői értekezlet a 8.osztályos tanulók szülei  

számára.    

      Felelős: igazgató 

 

 november – Jótékonysági bál-udvari játékok, sportudvar fejlesztése 

 Felelős: Mezeiné Tóth Ágnes, Keller Jánosné, Lénártné Csuhai Katalin 

 

 november – nevelési értekezlet 

 Advent – Pedagógus lelkinap 

 

 december 6. –  Iskolai Mikulási ünnepség 

Felelős: napközis munkaközösség 

 

december 10. – központi írásbeli felvételi jelentkezés 

Felelős: igazgató, Tóthné Farkas Edit, Tóth Viktória 

 

december – „Óvodavárás” 

Felelős: alsós munkaközösség  

 

 december 18. – Iskolai lelkinap 

 Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök, igazgató 

 

 december 21. – Iskolai karácsonyi ünnepség 

 Felelős: Bak Mária, Keller Jánosné 

 

december 22. – december 31. – Téli szünet (utolsó tanítási nap 21 – első 

január 3. hétfő) 
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2011. január 14.  – I. félév vége 

 

január 21.-ig - szülők tájékoztatása  

 

      január – 22.-én központi írásbeli felvételi 

 Felelősek: igazgató, Tóthné Farkas Edit, Tóth Viktória  

       

január 4.hete – szülői értekezletek osztályonként. 

       Felelősek: osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők 

 

  február   – Farsangi bál 

           Felelősek: osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők 

 

február   – Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, területi fordulójának   

bonyolítása 

felelős: Tóthné Farkas Edit – magyar munkaközösség 

 

február 18. – középiskolai felvételi lapok feladása 

Felelős: igazgató, Tóthné Farkas Edit, Tóth Viktória 

 

 március 14. – Iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

tiszteletére. 

Felelős: Vasasné Máté Magdolna 

 

március – Tornabemutató 

Felelős: Lénártné Csuhai Katalin 

 

március – Nyíltnap, „Óvodavárás” 

Felelős: minden pedagógus 

 

március - Nagyböjti pedagógus lelkinap 

 

április 20.    –  iskolai  lelkinap 

       Felelősek: hitoktatók, igazgató, osztályfőnökök 
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 április 21 – 26 – tavaszi szünet ( utolsó nap 20. – első 27. ) 

 

 április – leendő első osztályosok beíratása 

 Felelős: igazgató, alsós munkaközösség-vezető 

       

 április – május  szülői értekezlet – meghívott előadó előadása 

 

május – 1. hete  Anyák napja  

 Felelős: osztályfőnökök 

 

      május  - elsőáldozás, bérmálás  

 Felelős: hitoktatók, osztályfőnökök, alsós munkaközösség 

 

május 25.  – OKÉV mérés: 4 - 6 - 8. évfolyam anyanyelv és matematika 

alapkészségek mérése. 

       Felelősek: Juhászné Bodnár Mária, osztályfőnökök 

 

 május – pedagógus lelkinap (kirándulás) 

 Felelős: igazgató 

 

május-június  - iskolai papírgyűjtés 

 Felelős: Nyeste István, osztályfőnökök, DÖK 

  

 május-június – úszásoktatás a II. osztályban 

 Felelős: igazgató, osztályfőnökök 

 

június 14. – Sipos Ferenc emlékverseny 

 Felelős: Juhászné Bodnár Mária, Lanszkiné Donkó Márta 

 

 június 15. – DÖK nap 

 Felelős: Juhászné Bodnár Mária és a DÖK 

 

 június 17.  - 16.00 órakor – ballagás  

 Felelősek: 5. 6.7. osztályos osztályfőnökök 
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      június 19.   –  17.00 tanévzáró ünnepség, TE DEUM 

 Felelősek: napközisek, hitoktatók, osztályfőnökök 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2010. szeptember 13. 

       ……………………………………… 

        Nyeste István 

            igazgató 
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NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

 
2010/2011 

 
Napközis munkaközösségünk 2010/2011-es tanévre szóló programját meghatározzák: 
 

1. Az iskolai munkaterv 
2. Az alsó és felső munkaközösségeiben megtervezett és ránk vonatkozó feladatok 

 
Fő célkitűzéseink: 
 

1. A napközis munka újjászervezése, megújítása. A növekvő létszámból eredő többletfeladatok 
lehető legmagasabb szintű megvalósítása.  
(7 csoport) 

   
2. A katolikus szellemiség szem előtt tartása és erősítése a délutáni oktató-nevelő munkában is 

éppúgy, mint a délelőtt folyamán. 
 

3. Nevelési céljainkban a teljes ember formálását próbáljuk megvalósítani: az értelmi képzést és 
az erkölcsi formálást a katolikus egyház tanításának megfelelően. 

 
4. A nevelő-oktató munka összehangolása az alsó tagozatos munkaközösséggel, a hitoktatókkal 

és az osztályfőnökökkel. 
 

5. A tanulmányi munka fokozása, a fegyelem javítása, felzárkóztatás, tehetséggondozás. 
 

6. Egymást segítő jó munkakapcsolat kialakítása a napközis munkaközösségben illetve az 
osztályban tanító kollégákkal, valamint a családokkal. 

 
Feladataink a tanévben: 
 
Feladatainkat úgy állítottuk össze, hogy a napközi a maga speciális lehetőségeivel segítse az iskola 
céljainak elérését. 
 

1. A tanulók tanulmányi munkájának figyelemmel kísérése, folyamatos segítése, a házi feladatok 
maradéktalan elvégzése, lehetőleg önállóan.                                                  A tanulási idő 
zavartalan biztosítása. 

 
2. A tanulás, az étkezés, valamint a szabadidő összehangolása a különböző napközis csoportok 

között. (Időbeosztás) 
 

3. A kulturált viselkedés, helyes magatartási formák megismertetése és betartatása az 
osztályteremben, ebédlőben, udvaron és a mellékhelyiségekben egyaránt. 

 
4. Környezettudatos nevelés megvalósítása. Az osztálytermek berendezésének, valamint az 

iskolaudvar játszóterének és természeti környezetének megóvása. 
 

5. Szakkörök, sportrendezvények és zeneiskolai tagsággal járó elfoglaltságok 
figyelembevételével a tanulók délutáni programjának ésszerű beosztása és megszervezése. 

 
6. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében szabadidős tevékenységek szervezése: 

klubnapközis foglalkozások, könyvtár- illetve színházlátogatások megtervezése és 
lebonyolítása. 

 
7. Iskolai és osztályszintű kirándulások, vetélkedők, versenyek, rendezvények, ünnepélyek 

előkészítésében és lebonyolításában való aktív részvétel. (Megemlékezés az aradi 
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vértanúkról, Okt.23-i ünnepség, Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, Sípos Ferenc 
emlékverseny, Hulladékgyűjtés, Jótékonysági bál, Nagycsoportos óvodások fogadása) 

 
8. A szülők megfelelő tájékoztatása, kapcsolattartás a szülőkkel. 

 
9. Buszhoz kísérés. 

 
10. A jó munkakapcsolat kialakítása és megtartása érdekében félévente egy-két alkalommal 

óralátogatások szervezése az alsós munkaközösség tagjaival közösen. 
 

11. Munkaközösségi értekezleteken az alább felvetődött témákkal kapcsolatban tapasztalatcserét 
tartunk:  

 
- napirend és időbeosztás a napközis munkában 
- a tehetség kibontakoztatásának lehetséges formái a napköziben 
- a gyengén teljesítő tanulók felzárkóztatásának lehetőségei a napköziben 
- társas kapcsolatok fejlesztése 
- a másság elfogadása/elfogadtatása, a tanulók szociális érzékenységének fejlesztése 

a napközi keretein belül 
 

Feladataink havonkénti bontásban 
 

Szeptember: 
 

 Veni Sancte 2010. szeptember 1.(hétfő) 8 óra 
 Foglalkozási tervek elkészítésével (naplók egységes vezetésével) kapcsolatos munkák, 

problémák megbeszélése 
 Ebédeltetés sorrendjének kialakítása 
 Szülői értekezletek látogatása  /alsós: 2010. szeptember 1-12.-ig) 
 A tanulók délutáni elfoglaltságának felmérése 
 A tanulók hazautazásának felmérése (kiért mikor jönnek) 
 A napközis napirendek elkészítése 
 Foglalkozási tervek leadása  

 
Október-november 

 
 Az éves feladatok megbeszélése, elosztása 
 Megemlékezés az aradi vértanúkról (okt.6.) Felelős: Gálné Fekete Eszter 
 Színházlátogatás iskolánk védőszentjének ünnepén (okt.8.) 
 Kistérségi továbbképzésen való részvétel 
 Megemlékezés okt.23-ról Felelős: Plank Gábor 
 Óralátogatások a napköziben októbertől 
 Jótékonysági bál 
 

December: 
 

 Óvodások fogadása (ajándékkészítés, sütés) 
 Mikulás ünnepség szervezése és lebonyolítása az iskola dolgozóinak gyermekei számára 

(dec.6.) Felelős: munkaközösség-vezető 
 Karácsonyfadíszek készítése az iskolai karácsonyfára 
 Lelkinap 

 
Január-február: 

 
 Munkaközösségi megbeszélés: az első félév munkájának értékelése 
 Szülői értekezletek félévkor (jan.24-i héten) 
 Farsangi előkészületek (díszítés) 
 Farsang  
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 Féléves nevelőtestületi értekezlet  
 Készülődés a tavaszi ünnepekre 

 
Március-április: 

 
 Ovisok fogadása (ajándékkészítés, sütés) 
 Lelkinap 
 Fogadóórákon való részvétel 
 Színházlátogatások 

 
Május-június: 

 
 Elsőáldozás 
 Papírgyűjtés . 
 Sípos Ferenc emlékverseny 
 Osztálykirándulások 
 Munkaközösségi megbeszélés. Munkatervi feladatok teljesítése, érékelése, javaslatok 

összegyűjtése a következő tanévre 
 Ballagás 
 Te Deum 
 Tanévzáró értekezlet 

 
 

Napközis csoportok 
 

A 2010/2011-es tanévben munkaközösségünk hét napközis csoportot foglal magába. Korosztályokat 
tekintve a csoportok közül három homogén, négy heterogén összetételű.  
 

1. csoport:  
Osztály: 1/A, 6/A, 6/B, 7/B, 8/A  

Csoportvezető:  Gálné Fekete Eszter 

     Létszám: 20 fő 

2. csoport:  
Osztály: 1/B, 6/A, 6/B, 7/B, 8/A  

Csoportvezető:  Kissné Molnár Margit 

     Létszám: 25 fő 

3. csoport: 
Osztály: 2/A   

Csoportvezető: Fűtő Adrienn 

     Létszám: 24 fő 

4. csoport:  
Osztály: 2/B  

Csoportvezető: Guba Viktória 

     Létszám: 27 fő 

5. csoport:  
Osztály: 3/A   

Csoportvezető: Nyesténé Gáspár Mariann 

     Létszám: 24 fő 
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6. csoport:  
Osztály: 3/B, 4/B   

Csoportvezető: Jacsóné Molnár Gyöngyi 

     Létszám: 29 fő 

7. csoport:  
Osztály: 4/A, 5/A,B   

Csoportvezető: Plank Gábor 

     Létszám: 26 fő 

 
                                                                              Kissné Molnár Margit 

                                                                napközis munkaközösség-vezető 
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Matematika-fizika-technika munkaközösség munkaterve 

2010/2011-es  tanévre 
 

Munkatervünket az iskolai munkatervvel összhangban készítettük el. 

 

I. Kiemelt feladatok: 

 Kompetenciák fejlesztése 

 Tanítási módszerek fejlesztése  

 Csoportmunka 

 Differenciált foglalkozás 

 Szemléltetés  

 Pontos, kitartó munkára nevelés 

 Szövegértő képesség fejlesztése 

 Esztétikus írásbeli munkára nevelés. 

 Életkornak megfelelő szinten biztosítani a többi tantárgy tanulásához szükséges 

matematikai ismeretek 

 Lexikonok, enciklopédiák, multimédiás eszközök használata az otthoni munkáknál a 

hagyományos munkaeszközökön kívül. 

 Gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása, tehetséges gyerekek 

többletfeladatokkal való ellátása 

 

II.   Feladatok 

 Bekapcsolódunk az állami és egyházi szinten megrendezett tanulmányi versenyekbe 

 A versenyekre a tanulókat felkészítjük és kísérjük 

 Részt veszünk az állami és egyházi továbbképzéseken, az ott elhangzottakat 

megbeszéljük 

 Az iskola által szervezett „nyílt napon” órákat tartunk. 

 Folyamatosan készülünk a májusi kompetenciamérésre 4. 6. 8. osztályban 

 Látogatjuk egymás óráit – hospitálás 

 A szaktanárok a munkát koordinálják (dolgozatok száma, a dolgozat feladatai, 

értékelés szempontjai) 

 A kapcsolattartás a munkaközösség tagjai között folyamatos. 
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III. Iskola által biztosított foglalkozások 

 Középiskolai felvételi előkészítő matematikából szerda 6. óra 

 Szakkör informatikából hétfő 6. 7. óra 

 Korrepetálás a tanulószobán 

A szaktanárok vállalják a gyengébb képességű tanulók esetenkénti korrepetálását, a 

tehetséges tanulók versenyekre való felkészítését. 

 

IV. Munkaközösségi értekezletek száma: 4 

 Tanév eleji értekezlet: szeptember (tanmenetek összehangolása, munkaterv 

megbeszélése) 

 Új módszerek a tanításban, versenyekre való nevezés – november 

 Tankönyvek rendelése, továbbképzések megbeszélése, félév értékelése – február 

 Az éves munka értékelése - május 

 

 

Mezőkövesd, 2010. szeptember 10. 
 
           Fehérvári Dénesné 

         munkaközösség- vezető 
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A Szent István Katolikus Általános Iskola iskolaszékének munkaterve 
2010/2011-es  tanévre 

 

 
Az iskolaszék működési feltételeit, jogkörét az 1999.évi LXVIII.tv. a közoktatásról 
szóló 60.és 61.paragrafus szabályozza. 
Ennek megfelelően az iskolaszék összetétele, működési feltétele, a törvény 
szellemének megfelelően működik. 
Tevékenységével segíti az iskola működését, céljainak megvalósítását. 
Egyben a szülői, tanuló képviselet által megfogalmazza a szülők és diák elvárásait, 
érdekeit. Kérését az iskolával szemben. 
 
Egyetértési jogot gyakorol: 
 
 A jogszabályban meghatározott kérdésekben az SZMSZ elfogadásakor. 
 Házirend elfogadásakor. 
 A vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás 

igénybevétele feltételeinek meghatározásakor. 
 
Véleményezési joga van a nevelési, oktatási intézmény működésével kapcsolatos 
valamennyi kérdésben. 
 
Javaslattevő jogkörrel rendelkezik a nevelési-oktatás intézmény működésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény 
irányítását, a vezető személyét, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb 
csoportját érintő kérdésben. 
 
Az iskolaszék tagjai: 
Szülők részéről:  
 Duszáné Stán Éva - elnök 
 Pethe Zoltán 
 Lázár Endre 
  
Tantestület részéről: 
 Kovácsné Együd Ilona 
 Seres Istvánné 
 Pázmándi Istvánné 
 
Tanulók részéről: 
Pethe Marcell 
Sárosi Boglárka 
 
Plébánia  részéről:  
 Szántó József – esperes, apát, plébános 
 
Nyeste István   - igazgató – meghívott 
 

Az iskolaszék üléseinek időpontja, témája: 
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2010. szeptember utolsó hete 

 Az új tanév célkitűzései 

 Javaslatok problémák 

 

2010. október 2.hete: 

 Fejlesztési tervek, indítványok, javaslatok. 

 Tájékoztató a diákjóléti alap helyzetéről 

 Tájékoztató és állásfoglalás a tankönyvtámogatás rendjéről 

 

3.  2011. január 3.hete: 

 Félévi értékelés 

 Farsang előkészítése 

 Fejlesztési, felújítási tervek. 

 

4.   2011. május 4.hete: 

 A Szent István díjra érkezett javaslat véleményezése 

 Táborozás – a táborozási támogatásoknak rendszere 

 Nyári munkálatok. 

 

Az ülésekre a meghívókról és a teremről az iskola gondoskodik. 

Szükség esetén rendkívüli ülést hív össze az iskolaszék. 

Üléseiről, döntéseiről tájékoztatást ad a szülők képviselőinek: szülői 

munkaközösségnek. Döntései végrehajtásában a szülők támogatását kéri: pl. 

hulladékgyűjtés, farsang szervezése, osztály dekorálása, felújítás utáni helyreállítás. 

A napi munka során szoros kapcsolatban áll az iskolaszék a szülői közösséggel és 

az iskolával. 

Az iskolaszék tagjai meghívást kapnak az iskola ünnepi rendezvényeire. 

 

Mezőkövesd, 2010. szeptember 10. 
 

        Duszáné Stán Éva 

         iskolaszék elnöke 
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Gyermekvédelmi munkaterv 

2010/2011-es tanév 
 

 A veszélyeztetett-hátrányos helyzetű tanulók felmérése, munkaterv elkészítése, fogadóóra 

kijelölése. 

Határidő: szeptember – október 15. 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök 

 Veszélyeztetett tanulók nyilvántartási lapjainak elkészítése és vezetése. 

Határidő: szeptember – október és folyamatos 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök 

 A tanév első szülői értekezletén az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket Mezőkövesd város 

Önkormányzatának szociális igazgatásáról és szociális ellátásáról szóló rendeleteiről. 

Határidő: tanév első szülői értekezlete 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök 

 Kedvezményes étkeztetés és a tankönyvtámogatásra való jogosultság elbírálása 

Határidő: szeptember – folyamatos 

 Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felmérése (Nehézségeik leküzdésében fejlesztő 

pedagógus segít.) 

Határidő: október 15-ig 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök 

 Továbbképzéseken való részvétel 2008. október 1-jétől folyamatosan a KPSZTI szervezésében.  

 A tanév elején ruhagyűjtést szervezünk rászoruló tanulóinknak. 

 Veszélyeztetett tanulók névsorának elkészítése, elküldése a gyámhatóságnak ill. egyeztetés a 

Gyámhatósággal. 

Határidő: október 15-től  - december 1-ig 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök 

 Veszélyeztetett tanulók sorsának figyelemmel kísérése, elbeszélgetés a gyerekkel, problémák 

feltárása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök 

 Segítség nyújtása, intézkedés, családlátogatás. A szülő és a gyermek közelítése érzelmileg 

egymáshoz. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős 

 A Gyermekjóléti Szolgálattal és a Gyámügyi Osztállyal szoros együttműködés, segítség kérése a 

nehezebb esetekben. Legvégső esetben javaslat a gyermek kiemeléséről a családból. 

Esetmegbeszéléseken való részvétel. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős 
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 Igazolatlan mulasztás esetén (10 óráig) felszólítást küldeni a szülőnek, azon túl a jegyzőnek, ezzel 

párhuzamosan a Gyermekjóléti Szolgálatnak is. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős 

 Mikulás, Karácsony idején ajándékcsomagok elosztása rászoruló családok számára 

Határidő: december 

Felelős: osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelős 

 Ruhagyűjtés, tanszergyűjtés megszervezése rászorultak  számára. 

Határidő: karácsony előtt 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős 

 Kapcsolattartás külső szervekkel: Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámhatósággal, Szociális 

Osztállyal, Családsegítő Szolgálattal, Nevelési Tanácsadó, Rendőrség, Alapítványok 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős 

 Külső szervek kérésére pedagógiai vélemény, környezettanulmány elkészítése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök 

 Kapcsolatteremtés az ANTSZ helyi szervezetével. Felsős tanulóknak felvilágosító előadás 

szervezése. Kábítószer ill. élvezeti szerekkel kapcsolatban. (védőnő, iskolaorvos beavatásával),  

Határidő: II. félév 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök 

 Pályaválasztás segítése – hátrányos illetve veszélyeztetett tanulók beiskolázása. 

Elhelyezkedésük lehetőségeinek felmérése, segítése. 

Határidő: január, február 

Felelős: 8. osztályos osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelős 

 7.- 8. osztályokban az iskola rendőr hagyományos osztályfőnöki órát tart a bűnmegelőzésről. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök 

 

Mezőkövesd, 2010. szeptember 10. 
 
          Kriston Gáspárné 
                gyermekvédelmi felelős 
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Biológia-földrajz-kémia munkaközösség munkaterve 

2010/2011-es tanév 

 
C É L O K: 

A biológia, kémia, földrajz, természetismeret tantárgyat tanító szaktanárok oktató-nevelő 

munkájának koordinálása. Különös tekintettel az iskolai munkatervben szereplő speciális 

feladatokra. A keresztény értékrend megjelenése tantárgyainkban. 

 

F E L A D A T O K: 

Feladatainkat elsősorban az iskolai munkaterv alapján fogalmaztuk meg. 

- Természetkutató szakkör beindítása. Szakkörvezető: Juhászné Bodnár Mária 

- A kulcskompetencia – területek kiemelése tantárgyainkban. 

- OKÉV mérések eredményének értékelése, megbeszélése. 

- Taneszközök kiválasztása, kötelező taneszközök listájának átnézése. 

- Évi óraszámok, követelmények, ellenőrzés, értékelés rendszereinek megbeszélése. 

- A korrepetálandó tanulók és tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatása. 

 

 Továbbképzéseken való részvétel megszervezése, egyeztetése, valamint az ott szerzett 

ismeretek átadása.  

 Szertáraink rendben tartása. 

 Új szemléltető eszközök készítése, karbantartása, megrendelése. 

 Minőségbiztosítási program megbeszélése. 

 A Madarak és fák napja iskolai program megszervezése és lebonyolítása, ( Sipos Ferenc 

emlékverseny.   

 Föld napja, Víz világnapja, Környezetvédelmi világnap ……. Ezen napokról megemlékezés 

(pl. tanítási órán ), esetleg műsor készítése. 

 Új tankönyvek használata során szerzett tapasztalatok megbeszélése. 

 „Tiszta, rendes osztály” –verseny beindítása a diákönkormányzat tagjainak segítségével. 

Értékelésben segít Juhász Sándorné védőnő.  

 Udvar takarítás megszervezése. 

 Vöröskeresztes, csecsemőgondozó szakkör munkájának figyelemmel kísérése. 

 Sajátos pedagógiai gondok, módszertani problémák megbeszélése folyamatosan az évben. 

 Iskolai kirándulások szervezésében segítés. 

 Aktuális kiállítás, bemutatásra látogatás szervezése. 

 Iskolarádió, iskolaújság munkájában való bekapcsolódás (riport, újságcikk, készítése stb.) 

 Óralátogatás a munkaközösségen belül. 

 Óralátogatás saját osztályban. 
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 Gyűjtőmunka, kutatómunka beindítása 

 Tanulmányi versenyekre való felkészítés 

 Javaslattevés a Sipos Ferenc díjra 

 Kiállítás rendezése Sipos Ferenc munkáiból szervezése, valamint Sipos Ferenc tanterem 

megvalósítása. 

Felelős: Lanszkiné Donkó Márta 

 
Munkaközösségi foglalkozások: 

A fentiekben felsorolt feladatokkal kapcsolatosan a tanév során kb. 3 alkalommal tartunk, időpont 

előzetes egyeztetés alapján foglalkozást. 

A területi, körzeti, megyei tanulmányi versenyekre a szaktanárok készítik fel a tanulókat. Javasolt 

előtte a házi verseny megszervezése és lebonyolítása. 

 

A munkaközösség tagjai: 

Juhászné Bodnár Mária, Lanszkiné Donkó Márta, Molnár Mária, Nyeste István, Kristonné Lázár 

Krisztina szaktanárok, tiszteletbeli tag: Lénártné Csuhai Katalin. 

 

 

Mezőkövesd, 2010. szeptember 10. 
 

 
        Lanszkiné Donkó Márta 

          munkaközösség-vezető 
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Az idegen nyelvi munkaközösség  munkaterve 

a  2010/2011-es tanév 

 
Célok feladatok: 

 Ebben a tanévben lehetőség nyílt a magas létszámú angol nyelvi csoportok 

bontására, amely a hatékonyabb tanulás-tanításnak és a tananyag jobb 

begyakorlásának egyik fontos feltétele. 

 Fontosnak tartjuk a négy alapkészség fejlesztését a tananyag jellegétől és 

korosztálytól függően. Mindez változatos, több szempontú gyakorlást igényel, 

ennek érdekében feladatunknak tekintjük a szemléltető anyagok és oktatási 

segédanyagok körének bővítését. Ennek egyik módja a különböző 

tankönyvbemutatókon és továbbképzéseken való lehetőség szerinti részvétel, 

ahol pl. ajándék tankönyveket kapnak a résztvevők. 

 Szeretnénk kihasználni a könyvtári számítógépek adta lehetőséget az 

óráinkon. 

 Az alsóbb osztályokban hangsúlyt fektetünk a játékosságra, a vers- és 

dallamtanulásra, a mozgásos begyakorlásra. A kezdeti lelkesedés fenntartását 

igen fontosnak tartjuk. 

 A többi tantárgyhoz hasonlóan az idegen nyelvek esetében is nagy szerepe 

van a szövegértésnek. E készség alapja a szókincs bővítése és megerősítése. 

A fontos témákat kiegészítő füzetben dolgozzuk ki. A projekt – munkák 

elkészítésénél teret kap a tanulók önállósága is. 

 A felsőbb osztályokban tanítjuk a szótár használatát, hogy a diákok később 

nehezebb szöveget is fel tudjanak önállóan dolgozni. 

 A tananyagon kívül tanítjuk a célnyelvi ország ünnepeit, szokásait, az azokhoz 

kapcsolódó dalokat, verseket, játékokat. Kiemelt helyet kap az egyházi 

ünnepeknek és szokásoknak a megismertetése, a fontosabb imádságok 

tanítása. 

 A 8. osztályban fontos feladatunk a középiskolai tanulmányokra, ill. felvételire 

való felkészítés. A tanórán kívül előkészítő foglalkozást tartunk mindkét 

nyelvből, valamint angolból felzárkóztató foglalkozás is áll a tanulók 

rendelkezésére. 
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 Az iskolai célkitűzésnek megfelelően vállalunk nyílt óra tartását egy-egy kijelölt 

csoportban. 

 A helyi, valamint a KPSZTI továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon részt 

veszünk, a hallottakat továbbítjuk, az ott kapott segédanyagokat oktató 

munkánkban használjuk. 

 Munkaközösségi megbeszéléseinken a következő témákat fogjuk érinteni: 

Értékelés, osztályozás, pontozás 

A szókincsfejlesztés lehetőségei 

Versenyek, továbbképzések tapasztalatai. 
 

 

Mezőkövesd, 2010. szeptember 10. 
 

 
         Seres Istvánné 

                             munkaközösség-vezető 
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A magyar nyelv, irodalom és történelem munkaközösség 

munkaterve 
a 2010/2011-es tanévre 

 
Ez évi céljainkat és feladatainkat az iskolai munkaterv szellemében fogalmaztuk meg: 

 A szaktárgyaink területén végzett folyamatos oktató-nevelő munka állandó 

feladatunk. 

Arra törekszünk, hogy az alsó és felső tagozat munkája tudatosan egymásra épüljön. 

Ennek érdekében szoros munkakapcsolatot tartunk az alsóban tanító kollégákkal. 

 Az anyanyelvi műveltség fejlesztése nagyon fontos tevékenység. Fel kell vennünk a 

harcot a nyelvi igénytelenséggel, a pongyolasággal szemben – szóban és írásban 

egyaránt.  

 Növeljük a készségfejlesztő gyakorlatok számát minden órán.  

 A mindennapok nyelve – a köznyelv – helyes használata, írása, csiszolása, 

megújítása, a szépirodalom által közvetített irodalmi nyelv befogadása legfontosabb 

céljaink közé tartozik. 

 Az irodalmi nevelésben az olvasási kultúra kialakítása, fejlesztése kiemelt terület. 

Külön gondot fordítunk a szövegértési készség fejlesztésére. Szorgalmazzuk az 

iskolai és városi könyvtár látogatását. A tananyag részeként csoportosan is részt 

veszünk könyvtári  foglalkozásokon, növeljük a könyvtárban tartott órák számát. 

 A kapcsolatteremtés, a beszélgetés kultúráját is el kell sajátítaniuk tanulóinknak, e 

téren nagy hiányosság tapasztalható. A tanítási órákon egyre több kommunikációs 

gyakorlatot végzünk. Az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztésére 

kiemelt figyelmet fordítunk, a tanmenetekben jelöljük. 

 A történelem tanítása során a korszerű történelem-szemlélet megalapozása a 

feladat. Részt veszünk a helyi, a városi és megyei versenyeken. 

 A tehetséges tanulók számára szervezünk iskolai szavaló-,  szép kiejtési és 

helyesírási versenyt. 

 Bekapcsolódunk a hagyományos szaktárgyi versenyekbe. A felkészítés, kisérés a 

szaktanárok feladata. 

 Megrendezzük a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi fordulóját Tóthné 

Farkas Edit tanárnő irányításával. 

 A 8.-osok idén is részt vehetnek középiskolai előkészítő és felzárkóztató 

foglalkozásokon irodalomból és nyelvtanból. 

Felelős:  Tóthné Farkas Edit, Tóth Viktória 
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 A szakmai továbbképzések mellett önképzéssel, egymás közötti tapasztalatcserével, 

óralátogatással  bővítjük, fejlesztjük tudásunkat. 

Felelős: minden szaktanár 

 Részt vállalunk az iskolai ünnepi műsorok szervezésében is. 

Október 23. – Plank Gábor, március 15. – Kovácsné Együd Ilona 

 Kiemelt feladat az írásos munkák, füzetek, dolgozatok külalakjának javítása. 

Felelős: minden szaktanár 

 
Tervezett foglalkozásaink: 
    1.  2010. október 2. hete 

 A tanév aktuális feladatai 

 A helyi versenyek  előkészítése. 
Felelős: Kovácsné Együd Ilona 

 Óralátogatások tervezése  

Felelős: Kovácsné Együd ILona 

2. 2011. február 1. hete 

 Az őszi továbbképzések anyaga. 
Felelős: minden szaktanár 

 A házi olvasmányok feldolgozási lehetőségei 

Felelős: minden szaktanár 

 A Simonyi-verseny előkészítése. 

Felelős: Tóthné Farkas Edit 

3. 2011. május 4.hete 

 A tavaszi továbbképzések anyaga 

 A szaktárgyi versenyek tapasztalatai 

Felelős: minden szaktanár 
 

Mezőkövesd, 2010. szeptember 10. 
        Kovácsné Együd Ilona 

         munkaközösség-vezető   
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Az alsós munkaközösség munkaterve 

A 2010/2011-es tanévben 
 

 

Alsós munkaközösségünk tagjai: 

1. a Kis Beáta 

1. b Tóthné Csirmaz Márta     
2. a Erős Ferencné      

2. b Pázmándi Istvánné      

3. a Korpáné Zábrátzky Zsuzsanna     

3. b Pajor Tamásné     

4. a Keller Jánosné     

4. b Mezeiné Tóth Ágnes 

 

A  tanév célkitűzései, feladatai: 
1. A keresztény szellemiség és erősítése 

 A diákok személyiségének kialakításakor meghatározó szerepe van a 

pedagógusok személyes példaadásának, hiteles keresztény életének. 

Törekszünk ezeket mindennapi életünkben szem előtt tartani. 

 Az elsős évfolyamban az imádságok megtanítása. 

 A reggeli imádságban alkalmanként kéréseinket, köszöneteinket 

továbbra is megfogalmazzuk. 

 A lelkinapokra, kápolnai misékre elsőáldozásra folyamatosan 

készülünk. 

 Alsós osztályaink védőszentet választottak, akinek életével, irodalmi, 

zenei és rajzos tevékenység kapcsán ismerkednek meg. 

 Különböző karitatív intézmények kérésére – elsősorban karácsony előtt 

– játékot, mesekönyvet, írószereket, ruhaneműt… gyűjtünk. Így lesz ez 

idén is. 

 A Vöröskereszt kérésére Mikuláskor és karácsony előtt ünnepi műsort 

adunk (napközi és a 4. osztály). 

 A szülőket minél nagyobb számban szeretnénk bevonni iskolai 

keresztény előadásokba. 
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2. Szakmai tapasztalatok átadása 

 Szeretnénk elérni, hogy olyan legyen az alsós munkaközösség, hogy 

összehangolt követeléseivel és nevelési eljárásaival az egyes 

osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja 

 Törekedni kell a kiemelkedő szakmai munkára. 

 Kiemelt feladat a kulcskompetenciák beépítése az alsós munkatervbe 

és ennek megfelelően a tanmenetek átdolgozása, folyamatos 

rendszerezése, egyeztetése, javítása. 

 Folyamatos kapcsolattartás egyházi és állami iskolákkal (helyben), 

továbbképzéseiken, versenyeken való rendszeres részvétel. 

 Óralátogatások; bemutató órák szervezése ( 1.osztály és 4. osztály) 

  A szöveges értékelés mellett (1.osztály) élünk az osztályozás adta 

lehetőséggel is (2.-3.-4. osztály) 

  

3. A már kialakított és jól működő kapcsolatok ápolása a város óvodáival 
és más intézményekkel. 

 Közös ünnepvárás az óvodásokkal karácsony előtt és húsvét előtt – 

kézműves foglalkozásokkal. (Együttműködve a  napközis 

munkaközösséggel). 

 Az alsós farsangra és a sportbemutatóra illetve nyílt tanítási órákra 

meghívjuk az óvodásokat. 

 Sportbemutatók; színházlátogatások  (5 előadásos mesebérlettel); a 

könyvtár rendezvényeinek látogatása; közös hangszerbemutató a 

zeneiskolás növendékekkel. 

 

4. Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel 

 Családlátogatások, fogadóórák 

 Közös kirándulások szervezése (kerékpártúra – gyalogtúra) 

 Jótékonysági bál során közelebb kerülni,  jobban megismeri a szülőket 

– az előkészületekbe is bevonni őket. 

 „Miénk a pálya” , - péntek délutáni mozgalom népszerűsítése; együtt 

sportolni velük. 
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5. Folyamatos kapcsolattartás a napközis nevelőkkel. 

Új nevelőkkel (3 kolléga) folyamatos, naponkénti kapcsolattartás. Igyekszünk őket 

bevonni az osztály életébe; elvárásokat, célkitűzéseket közösen hozzuk meg; 

egységes értékrendszert dolgozunk ki velük. Az iskolai feladatok végzésébe – 

ünnepségek; társadalmi munkák – is igyekszünk őket bevonni. 

 

Havonkénti feladataink, rendezvényeink 
Szeptember: 

 Évnyitó (Felelős: 1. osztályos tanító nénik) 

 Veni Sancte – tanévkezdő mise 

 Évkezdéssel járó tennivalók, különös tekintettel az elsős évfolyamokra. 

 Szülők bevonásával az osztályok rendbetétele 

 Szakmai munkaközösségi feladatok egyeztetése kiemelt jelentőséggel a 

kompetencia alapú fejlesztésre. 

 Bekapcsolódás a katolikus iskolák továbbképzéseibe; valamint tanulmányi 

versenyekbe. 

 Szülői értekezletek tartása 

Október: 

 Az iskola védőszentjének ünnepe. Alsósoknak bábszínház. 

November: 

 Jótékonysági bál szervezése 

December: 

 Mikulás ünnepség (Napközis kollégák szervezésében) az iskolában; 

Vöröskeresztes műsorban részvétel 

 A karácsony méltó megünneplése (Pásztorjáték ás műsor). Felelős: Bak 

Mária és Keller Jánosné 

 Gyűjtés karitatív célokra (ruha, játék, tartós élelmiszer, édesség) 

 Lelkinap 

 Ünnepváró kézműves foglalkozás az óvodásoknak (alsó és napközis 

munkaközösség) 

Január: 

 A félév értékelése 

 Szülői értekezletek tartása 
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Február - március: 

 Farsang az alsóban. (Alsós és napközis munkaközösség). Meghívjuk az 

óvodásokat is! 

 Nyílt tanítási óra az óvodásoknak 1. osztályban. 

 Nyílt tanítási óra a 4. osztályban az óvodás szülőknek. 

 Húsvét előtti ünnepváró kézműves foglalkozás az óvodásoknak. (Alsós és 

napközis munkaközösség). 

Április: 

 Tornabemutató 

 Lelkinap 

 Továbbképzések a helyi általános iskolákban 

Május: 

 Tanulmányi kirándulások. 

 Anyák napja osztályonként. 

 Elsőáldozás 

 Úszásoktatás 2. osztályban 

 OKÉV mérések 4. osztályosoknak 

Június: 

 Papírgyűjtésben való aktív részvétel 

 Év értékelése 

 Évzáró és Te Deum 

Szakköreink: 

 Rajz 

 Énekkar 

 Informatika 

 Néptánc 

 Gyógytestnevelés (tartáskorrekció) 

 Tömegsport 

 Góliát foci 

 

Mezőkövesd, 2010. szeptember 11. 

        Keller Jánosné 

           munkaközösség-vezető 
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Diákönkormányzat munkaterve 
2010/2011-es tanév 

 
 

A Szent István Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzata 

 
I.  A diákönkormányzat célja, feladata: 

1. A diákönkormányzat feladat, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében 

eljárjon. 

2. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

3. A diákönkormányzat a tanulók érdekképviseltén túl részt vesz az iskolai élet szervezésében 

is. ( tanulmányi munka, sportélet, túrák, kirándulások stb. ) 

 

II. A diákönkormányzat tagjai: 

1. A diákönkormányzat felnőtt vezetőinek létszáma: 2 fő 

Igazgató: Nyeste István 

Tanár: Juhászné Bodnár Mária 

2. A diákönkormányzat gyermek vezetői minden osztály – ( 5.osztálytól – 8. osztályok ) – 2 

delegált tanulója. 

 

III. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése: 
 

1. A diákönkormányzat vezetősége 

 Az iskolai diákönkormányzat vezetőségét az osztály tagjai egyénileg, titkos 

szavazással választják meg. 

 A diákönkormányzat vezetősége osztályonként 2 főből áll. 

 A vezetőség üléseit szükség szerint tartja 

 A vezetőség döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza. 

  

2. A diákönkormányzat vezetőségének feladatai: 

 Részt vesz a tanulók szabadidős, tanórán kívüli iskolai programjának 

megszervezésében. 

 Felkéri a diákönkormányzat munkáját segítő tanárt. 

 Elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét. 

 

DÖK hatásköre az ifjúságot érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 
Egyetértési jogot gyakorol:  

 házirend 



 32

 Szent István díj 

 Sipos Ferenc díj 

 magatartás, szorgalom értékelésének szempontjaiban 

 iskolai rendezvények szervezésében 

A diákönkormányzat vezetőségének kötelessége, hogy személyi döntései, a szervezeti és működési 

szabályzat, valamint az éves munkaterv elfogadása előtt kikérje az őt megválasztó tanulóközösségek, 

tanulók véleményét. 

 

A diákönkormányzat vezetőségének megbízatása egy évre szól. 

2010. augusztus 30.  tanévnyitó ünnepség 

2010. szeptember 15-ig  Dök-ös képviselők megválasztása 

2010. október 6.   Aradi vértanúk 

2010. október 23.   Iskolai ünnepség (október 22.) 

2010. december 03.vagy 06. Mikulás 

2010.december 20.   Karácsonyi ünnepség 

2010. december 18.  Lelkinap 

2011. január 15.   DÖK munkájának értékelése 

2011. február   alsós és felsős farsang 

2011. március 14.   Iskolai ünnepség ( forradalom és szabadságharc ) 

2011. május     papírgyűjtés 

2011. június    diáknap 

2011. június    ballagás 

 

Ezek előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában részt vesz a DÖK. 

 

 

A Diákönkormányzat szervezeti felépítése 

 5. osztály  6.osztály  7.osztály  8.osztály 

választott diákönkormányzati tagok 

osztályonként 2-2 fő 

 diákönkormányzat vezetősége   segítő tanár 

      igazgató 

 
Mezőkövesd, 2010. szeptember 10. 

         Juhászné Bodnár Mária 

          DÖK vezető 
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Minőségirányítási munkaterve 

2010/2011-es tanév 

 
Éves munkánkat  az Intézményi minőségirányítási program és az érvényben lévő törvényi előírások 

határozzák meg. 

A feladatok végrehajtását az intézményben működő támogató csoport irányítja, melyet a 

munkaközösség-vezetők alkotnak, a tantestület közösen végzi az igazgató egyetértésével. 

Nagyon fontos a folyamatosság biztosítása, hiszen ez a munka nem zárul le egy-egy tanév 

befejezésével. 

 

A tanév során munkánk legfontosabb területei lesznek: 

1.  

Az igény és elégedettségmérés megtörtént 3 alkalommal a közvetlen partnereink körében az előző 

tanévben elvégeztük.  Ezek kiértékelése megtörtént. 

Tapasztalatai a  értekezleteken ismertettük, faliújságon közzétettük.  

A mérés kiértékelése alapján hasonló eredmények születtek az előző méréshez, ezért feladatunk a 

továbbiakban: 

 Az elégedettségmérés elemzése után készült feladatterv folyamatos végrehajtása 

 Tovább folytatjuk a felsős osztályok havonkénti magatartás és szorgalom értékelését is. A 

tavalyi év szomorú tapasztalata, hogy egyetlen osztály sem javított átlagot az előző évi 

átlagához képest! 

Határidő: folyamatos 

Felelős: minőségbiztosítás vezető , osztályfőnökök 

 

A 2010/2011-es tanévben az elégedettségmérő kérdőíveket valamelyest átdolgozzuk a korszerűsítés 

miatt, és a mérést lefolytatjuk 2011 májusában, tanév végére kiértékeljük. 

 

2. 2007. március végén elfogadtuk az IMIP kiegészítéseként a Pedagógusok 

teljesítményértékelésének rendjét. A következő tanévben az értékelés szempontrendszerét és 

mérőlapjait dolgoztuk ki. A 2008/2009-es tanévben elkezdtük a pedagógusok értékelését.  2009/2010-

es tanévben folytattuk a pedagógusértékelés alapját képező óralátogatásokat. 

Ebben a tanévben megkezdjük az ötéves időtartamra tervezett pedagógus-értékelést.  

Tantestületi konszenzus alapján a tanév során a következő pedagógusok kerülnek látogatásra, tanév 

végén értékelésre: Pázmándi Istvánné, Erős Ferencné, Nyeste István, NyesténéGáspár Marianna, 

Lénártné Csuhai Katalin és Gáspárné Ali Júlia. 

Határidő: május vége 

Felelős: igazgató, minőségbiztosítás vezető , munkaközösség-vezetők 
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3. Fokozott figyelmet kell fordítanunk a kezdő kollégáink munkájának és beilleszkedésének 

elősegítésére. 

 

4. Ebben a tanévben is egész éves munkánkkal előkészítjük a május végén lezajló OKÉV méréseket 

a 4., 6. és 8. osztályokban. 

Az előző év mérésének kiértékelését követően, annak eredményeit figyelembe véve végezzük 

feladatainkat az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlesztése területén. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: igazgató, magyar és matematika munkaközösség-vezetők 

 

5. A tanév első felében fontos feladatunk az IMIP kiegészítése az SNI-s tanulók segítésére vonatkozó 

tennivalóinkkal. 

Határidő: december 

Felelős: Juhászné Bodnár Mária 

 

Mezőkövesd, 2010. szeptember 10. 
 
 
        Juhászné Bodnár Mária 

        minőségbiztosítási vezető 
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Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

2010/2011-es tanév 

 

 Az osztályfőnöki munkaközösség legfontosabb feladata az intézmény munkaterve 

végrehajtásának elősegítése. 

 Munkánkat a keresztény pedagógia elve és gyakorlata irányítja. 

 Munkaközösségünk tagjai a felső tagozatban tanító tanárok, osztályfőnökök és nem 

osztályfőnökök egyaránt. 

 A pedagógusok önkéntes vállalásával az iskolai rendezvények nagy részének 

megszervezését segítjük.  

 A minőségbiztosítási tervünkben is szereplő havi magatartás és szorgalomértékelést 

továbbra is tervezzük, mert ezzel a félévenkénti értékelést segítjük, valamint az 

osztályban tanítók segítségével jobban kontrolláljuk tanulóink magatartását, 

szorgalmát. 

 Fel szeretnénk eleveníteni, hogy a legjobban teljesítő osztályokat jutalmazzuk. A 

legtöbbet javító osztályt a következő tanév elején színházba vagy kirándulni visszük. 

 A munkaközösség feladata továbbá, hogy a házirendben lefektetett magatartás, 

szorgalom normákat egyformán értelmezzük. Törekszünk az iskolán belüli egységes 

értékelésre. A havonkénti találkozásainkon a gyakorta felmerülő problémákat 

megbeszéljük, a nagyobb horderejűeket továbbítjuk az igazgató felé. 

 Az osztályfőnökök saját osztályukban a tanulók teljesítményének, magatartásának 

figyelemmel kísérése miatt hospitálást kell, hogy végezzenek, valamint személyes 

beszélgetések során információkat szerezzen osztályáról az osztályban tanító 

tanároktól, hitoktatóktól. Ezen kívül tapasztalatcsere céljából más osztály 

osztályfőnöki óráin látogatást tervezhet. 

 Ha lehetőségünk lesz szakmai továbbképzésen részt venni a KPSZTI 

szervezésében, akkor arról a munkaközösségnek beszámolunk.  

 Nagy gondot fordítunk az ügyeleti munka megszervezésére. 

 Törekszünk arra, hogy pedagógiailag átgondolt, és a négy év során a tananyagokat 

figyelembevevően felépített osztálykirándulásokat szervezzünk. 

 Célunk, hogy egymás munkájának segítésével szolgáljuk Pedagógiai Programunk 

megvalósítását. 

 Nem soroljuk fel mindazokat az iskolai ünnepségeket, melyek műsorainak 

szervezését munkaközösségünk tagjai végzik, vagy segítik azt, csak az önálló 

szervezésűeket. 
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ÜTEMTERV: 

 Munkatervtárgyalás 

felelős: munkaközösség-vezető 

határidő: 2010. szeptember 2. hete 

 Havonként magatartás szorgalomértékelés 

felelős: munkaközösség-vezető, munkaközösség tagjai 

határidő: október, november, február, március, április 2. hete 

 Farsangi bál szervezése 

felelős: munkaközösség-vezető, munkaközösség tagjai 

határidő: október, november, február, március, április 2. hete 

 Osztály szülői értekezletek tartása 

felelős: osztályfőnökök 

határidő: szeptember 2. hete, január 

 Hospitálás saját osztályban 

felelős: osztályfőnökök 

határidő: évi 2 alkalommal 

 Osztálykirándulások szervezése 

felelős: osztályfőnökök 

határidő: május, június eleje 

 A ballagás megszervezése 

felelős: a 7. osztályok osztályfőnökei 

határidő: június 17. 

 Javaslattétel a legtöbbet javító osztály jutalmazására 

felelős: munkaközösség-vezető 

határidő: tanév vége 

 

 

Mezőkövesd, 2010. szeptember 10. 
 

        Juhászné Bodnár Mária 

         munkaközösség-vezető 

 
 


