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I. A tanév munkarendje 
 

 
A tanév munkarendje 

 

A tanév rendje: 
 A tanév első napja:     2017. szeptember 1. (péntek) 

 A tanítás utolsó napja: a végzős évfolyamon:  2018. május 3. 

       alsóbb évfolyamokon: 2018. június 15. (péntek) 

 Tanítási napok száma:     179 

Tanévnyitó:      2017. szeptember 1. (péntek) 

Őszi szünet: 2017. október 30-tól november 3-ig tart. 

  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. (péntek) 

  A szünet utáni első tanítási nap:  2017. november 6. (hétfő) 

Téli szünet: 2017. december 23-től 2017. január 2-ig tart. 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap:  2017. december 22. (péntek) 

 A téli szünet utáni első tanítási nap:  2018. január 3. (szerda) 

Az első félév 2018. január 26-ig tart a félévi értesítők kiosztása: 2018. február2-ig. 

Tavaszi szünet: 2018. március 29-tól április 3-ig tart. 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 28. (szerda) 

 A tavaszi szünet utáni első tanítási nap:  2018. április 4. (szerda) 
Hosszú hétvégék összesen: 

- október 21-23. (szombat, vasárnap, hétfő) 
- december 23-26. (szombat, vasárnap, hétfő, kedd) 
- december 30. - január 1. (szombat, vasárnap, hétfő) 
- március 15-18. (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap) 
- március 30. - április 2. (péntek, szombat, vasárnap, hétfő) 
- április 28. - május 1. (szombat, vasárnap, hétfő, kedd) 
- május 19-21. (szombat, vasárnap, hétfő) 

Munkarendtől való eltérések:         

    2018. március 10. szombat (2018. március 16. helyett) 

   2018. április 21. szombat (2018. április 30. helyett) 

 

Érettségi szünet:     2018. május 7-9. 

(egyes napokon belső vizsgák) 

Érettségi írásbeli vizsgák:    2018. május 7-25.  
Érettségi szóbeli vizsgák:    emelt szintű: 2018. június 7 – 14. 

       középszintű: 2018. június 18-29. 

FIT mérés      2018. január 9. és május 31. között 

Idegen nyelvi szövegértési készség – felmérés: 2018. május 16. 

Országos kompetenciamérés:    2018. május 23. 

  

  

   

 Tanévzáró:    2018. június 15. 

 

Tanítás nélküli munkanapok száma: 7 
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I/2. Értekezletek/konferenciák 

 

I/2.1. Nevelőtestületi értekezletek  

augusztus 23. Alakuló értekezlet 

  augusztus 30.  Tanévnyitó értekezlet  

 január 24.   Félévi osztályozó értekezlet 

 február 8.   Félévi értekezlet, a félév értékelése 

 április 26.   12. évfolyam osztályozó értekezlet, érettségi előkészítése  

 június 11.   Év végi osztályozó értekezlet 

 június 26.   Tanévzáró értekezlet 

 

I/2.2. Iskolavezetői megbeszélés 

 Hetente egy alkalommal – hétfőnkéntt a 4. órában 

 

I/2.3. Kibővített iskolavezetői, munkaközösség-vezetői értekezletek 

 Hetente egy alkalommal – szerda 7. óra 

 augusztus: Az év feladatainak megbeszélése (ig.) 

 szeptember:  Tanmenetek és munkaközösségi munkatervek értékelése,  

felzárkóztatás tervezése (munkaközösség-vezetők) 

 október: A nevelési értekezlet előkészítése, nyílt napok és tájékoztatók  

(ig., nev. igh.) 

 december: Továbbtanulás, tankönyvrendelés (igh. gazd.) 

 január:  A féléves nevelőtestületi értekezlet előkészítése (ig.), a Don  

Bosco ünnep előkészítése (nev. igh.)  

érettségire való jelentkeztetés 

 február: Fakultációk előkészítése, felvételi beszélgetések (nev.igh.) 

 március: A bukásra álló, magatartási problémákkal küzdő diákokkal  

kapcsolatos feladatok 

 április:  Ballagások, érettségi előkészítése (vez., dök)  

Az érettségivel kapcsolatos feladatok (ig., igh.) 

 május-június:  A tanév zárásával kapcsolatos feladatok (ig., igh.) 

Intézkedési terv elkészítése 

 

 

 

 

Események Alsó 

 évfolyamok 

Végzős 

évfolyam 

Osztálykirándulások     1 1 

Pedagógiai konferencia  (november 10.) 1 1 

Don Bosco ünnep (január 26.) 1 1 

Diák-nap   (április 21.) 1 1 

Végzősök  (május 3.) - 1 

Érettségi szünet                   (május 7-9 között    

                         a belső vizsgák függvényében) 

3 - 

Szalagavató - 1 

Pályaorientációs nap - 1 

Összesen 7 7 
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I/2.4. Nevelőtestületi megbeszélés, tájékoztató  

Szerdánként a 4. óra utáni szünetben 

 

I/4. Szülői értekezletek, fogadóórák, tájékoztatók  

 
Szülői értekezletek: 

 Szeptember 14. (csütörtök, 17.00):  

 17.00: Közös szülőia bejövő évfolyamnak 

 17.00 Közös értekezlet (a 12. évf. osztályai) – könyvtár, ezt követően külön szülői 

értekezlet 

 17.15: szülői értekezlet (5-11.évf. számára) 

  

 Február 8. (csütörtök, 17.00): félévi munka értékelése, fakultáció, érettségi,  

  és a tanulmányi kirándulással, tanévzárással  

  kapcsolatos tennivalók 

  10.évf-felvételi pontszámításról tájékoztató 

Fogadóórák:  

 Október 26. (csütörtök, 17.00-19.00)  

 Február 8. (csütörtök, 18.00-19.30)  

 Heti 1 óra megadott időpontban, illetve telefonon történt egyeztetés során. 

 

   

 

Tájékoztatók a szülőknek a középiskolába való jelentkezésről (4 és 8 oszt.): 
Tájékoztatók a szülőknek a középiskolába való jelentkezésről (4 és 8 oszt.): 

 November 13.(hétfő, 17.00):  

 November 20. (hétfő, 17.00) 

 Január 8. (hétfő, 17.00) 

 

  I/5. Nyílt napok 
Nyílt napok 

 November 8. (14.00-17.00) – a 4 évfolyamos tagozat iránt érdeklődők számára 

 November 15. (8.00-12.00) – a 8 évfolyamos tagozat iránt érdeklődők számára  

 

I/6. Vizsgaidőszakok  

Félévi osztályozóvizsgák:     január 11-12. délután 

  

Év végi osztályozóvizsgák:  12. évfolyamon: április 24-25. délután 

alsóbb évf-on: június 5-6. délután 

Előrehozott érettségi miatti osztályozóvizsgák:   április 10-11. délután 
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Belső vizsgák:  
Tételek, témakörök megadása a diákok számára a legkésőbb szeptember 16-ig. (Emellett a 

szaktanárok e-mail-en elküldik a munkaközösség-vezetőknek. 

  

 6. évfolyam:  május:   Idegen nyelvi szintfelmérés - írásbeli 

május:   Idegen nyelvből – szóbeli  

 

8. évfolyam:  május:   Idegen nyelvi szintfelmérés - írásbeli   

május:   Idegen nyelv – szóbeli  

 

10. évfolyam: Május: 10.B és 10.H - magyar nyelvtan vizsga - szóbeli 

 

  11.évfolyam:  

           December-január Idegen nyelv (írásbeli, szóbeli) – tanórák keretein 

belül 

 Március  Matematika – belső vizsga  

Május:    Természettudományos komplex vizsga 

 

12. évfolyam:  

December-január Nyelvi vizsga (írásbeli, szóbeli) 

Január    Magyar nyelv és irodalom - Kis érettségit (240’) 

Február  Történelemből - Kis érettségit (írásbeli) 

 

 Osztályozás súlya – minden évfolyamon 4-szeres szorzóval történik. 

 
Vizsgaidőszakok  

Félévi osztályozóvizsgák:     január 11-12. délután 

  

Év végi osztályozóvizsgák:  12. évfolyamon: április 24-25. délután 

alsóbb évf-on: június 5-6. délután 

Előrehozott érettségi miatti osztályozóvizsgák:   április 10-11. délután 

Belső vizsgák:  
Tételek, témakörök megadása a diákok számára a legkésőbb szeptember 16-ig. (Emellett a 

szaktanárok e-mail-en elküldik a munkaközösség-vezetőknek. 

  

 6. évfolyam:  május:     Idegen nyelvi szintfelmérés - írásbeli 

május:     Idegen nyelvből – szóbeli  

8. évfolyam:  május:    Idegen nyelvi szintfelmérés - írásbeli  

  május:    Idegen nyelv – szóbeli  

10. évfolyam: Május: 10.B és 10.C      Magyar nyelvtan vizsga – szóbeli 

      Történelem - szóbeli  

 

  11.évfolyam:  

November:                     Hittan vizsga (11. évf) 

            December-január Idegen nyelv (írásbeli, szóbeli) – tanórák keretein 

belül 

 Március 13.  Matematika – belső vizsga  

Május:    Magyar irodalom - szóbeli (március 19-21.) 

12. évfolyam:  

December-január Nyelvi vizsga (írásbeli, szóbeli) 

Január    Magyar nyelv és irodalom - Kis érettségit  

Február   Történelemből - Kis érettségit (írásbeli) 

 Osztályozás súlya – minden évfolyamon 4-szeres szorzóval történik. 
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Osztályozó vizsga  

Április 10-11.:   Nyelvből és informatikából előrehozott érettségi vizsgázóknak  

 

 

I/7. Felvételi: 

Írásbeli (magyar, matematika):  január 20. 

Szóbeli:      március 5-6-7. 
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II. Személyi feltételek 
 

 

II/1. Dolgozók: 

a) Pedagógusok száma: 

 teljes munkaidőben:             20 fő  

 részmunkaidőben:             8fő 

(Détáriné Györkös Bernadett ,Bodainé Szabó Katalin, Gabala Ferenc, Hegedűsné 

Gáspár Katalin, Hováthné dr. Farkas Éva, Szlávik József, Antal Lászlóné, Belányi 

Elemérné  

 

 óraadók:      8 fő 

1. Szőcs László – hittan 

2. Bakonyi Loretta – hittan 

3. Pfluger Zoltánné - kémia 

4. Kuborczik Ildikó - tánc 

5. Szladikné Szombathelyi Mónika – ének 

6. Nyitrai Ferenc – fizika 

7. Fodor Zoltán – informatika  

8. Bakos Katalin (informatika Gyes) 

 

b) Technikai dolgozók száma: 

 teljes munkaidőben:       10 fő 

(Török Tiborné, Vidáné Szabó Aranka, Sinogli Zsolt, Kapin Endréné, Csöngedi 

László, Békés Erika, Tóth Zoltánné, Stefán Gábor, Szőke Erika, Tendl Mónika) 

 részmunkaidőben:       2 fő  

Sabláné kassai Éva, Oláhné Mayer Ildikó  

 

c) GYES-en, GYED-en, szülési szabadságon ill. tartós betegállományban lévők: 

 Bakos Katalin  

 Petrik Zsuzsa 

 Szelle Zsófia 

 

d) Hitoktatóink: 

 P. Gnana Pragasam Derosi Raja SDB  

 Bodainé Szabó Katalin 

 Bakonyi Loretta 

 Hegedűsné G. Katalin 

 Szőcs László 
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e) Új dolgozóink: 

-Lengyel Attila igazgató 

-Détáriné Györkös Bernadett (kémia, fizika) 

-Gabala Ferenc (testnevelés) 

 

f.) Munkakör változás:  

 Zavagyák Adriana – teljes állásban 

 

g.) Elment:  

Lux Ambrus 

 

 II/2. Tanulók: 

 Létszám:           334 fő 

 

      

 alapfokú:                    119 fő   5., 6., 7., 8. évf. gimnázium 

 

 középfokú:  57 fő     9. évf. 

   63 fő   10. évf.  

   46 fő   11. évf.  

   49 fő   12. évf.  

 összesen           215 fő 

 

Tanulócsoportok:  

 Általános iskolás:        4  5., 6., 7., 8. évf. gimnázium 

 Középiskolás:   10  9-12. évf. gimnázium 
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III. Oktatás - nevelés 

III/1. Kiemelt célkitűzéseink: 

 

 

 

 A sportosztály beindítása 

 Iskolán belüli hatékony konfliktuskezelés, problémamegoldás érdekében a nyílt, 

őszinte, bizalomra épülő kommunikáció megteremtése, erősítése 

 

 A 8. évfolyamos gimnáziumi osztályokra való megkülönböztetett figyelem szakmai és 

pedagógiai szempontból 

  

 Az országos kompetenciamérésen további jobb eredmények elérése 
 Ehhez szükséges feladatok gyakoroltatás, szakmai fejlesztés – különösen a 

humán és reál munkaközösségi feladataként  

 Különös figyelmet kell fordítania a 6.A, 8.A mérésére való felkészülésre. 

 Műveleti sebesség gyakoroltatás 

 

 Tanulás iránti elkötelezettség/motiváció növelése érdekében:  

 Otthoni tanulásra késztetni a diákokat  

 TK használat (egyeseknél: kompetencia hiány) – szankcionálni, ha a TK-t 

otthon hagyja 

 Kompetenciafejlesztés – minden tantárgyból - szövegértés, fogalmazás 

 Pályaorientációban való segítésnyújtás 

Ennek érdekében: 9-12. osztályfőnökök évközi nyomonkövetése 

 

 Tanulásmódszertan fejlesztése tantárgyanként minden évfolyamon. 

 Tankönyvhasználatra való megtanítása 

 feladatokat adni a tankönyvből és számonkérése 

 Rendszeresen önálló szövegértelmezési feladatok elvégeztetése 

 

 A tehetséggondozás érdekében a diákok megyei, országos versenyekre való 

 felkészítésük és indíttatásuk. 

   

 A nyelvvizsgát szerző diákok számának további emelése.  

 Felzárkóztatás segítségével, a javítóvizsgák megelőzése érdekében.  

 

III/2. Főbb feladataink: 

 

 A szalézi pedagógia további erősítése  

 

 A kulturált környezet iránti igényesség erősítése érdekében az osztályok  

gondoskodjanak az osztálytermek tanulást segítő, de egyben otthonias, kellemes 

légkört teremtő díszítéséről, tisztántartásáról. Minden osztályteremben el kell helyezni 

egy feszületet, egy Don Bosco képet és egy nemzeti címert. 

  Felelős: of-k, dmst, DÖK, szaktantermek esetében: mkv., 

  Határidő: szeptember 8. 
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 Minden osztály maga gondoskodik takarító eszközökről.  

 A szelektív szemétgyűjtés további feltételeinek megteremtése. Osztályonként 

két szemetes tároló elkészítése a papír és PET palackok számára.  

Határidő: szeptember 8.  

Felelős: Osztályfőnökök, DÖK 

 

 Minden pedagógus számára feladatot jelent a házirend betartatása, és kiemelt figyelmet 

kell fordítani a rongálások megelőzésére. 

 

 A Pedagógiai program és az előző tanév tapasztalatai szerint a drogprevenciós 

programterv működtetése. 

Felelős: ifjúságvédelmi felelős, pedagógiai asszisztens 

 

 Az iskolai honlap folyamatos frissítése, fejlesztése.  

Diákok megyei, országos eredményeinek megjelenítése (fotókkal együtt) 

Felelős: Sinogli Zsolt, Szőke Erika 

 

 

 

III/3. A fenti célok és feladatok elérése érdekében a nevelőtestület tagjaitól elvárjuk: 

 

 a példamutató pontos, fegyelmezett, minőségi munkát, a szakmai, tantárgyi oktatásban 

éppúgy, mint a nevelési feladatok elvégzésénél, az egyenletes munkaterhelés 

vállalását; 

 

 a tanegységek és szakmai munkaközösségek által kidolgozott és elfogadott 

követelmények érvényesítését a mindennapi munkában;  
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 következetes, a diákok és szülők számára is indokolt értékelést és annak pontos 

adminisztrálását; 

Ennek érdekében: minden osztályzatot és annak megjelölését (témakörét, az értékelés 

módját, súlyozottságát, stb.) a DINÁ-ban rögzíteni kell; 

 

 az általános emberi értékek megfogalmazása mellett a személyes példamutatást, a 

pozitív hozzáállást az oktató-nevelő munkában, a saját szabályaink következetes 

betartását és betartatását, a „jó gazda” gondosságával való jelenlétet az iskolában; 
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IV. Feladataink 

 

IV/.1. Lelki programjaink: 

 

Fejlesztendő az előző tanév tanulságai alapján: 

 A megfelelő templomi viselkedés következetes érvényre juttatása 

Felelős: osztályfőnökök, De Rossi atya 

 

 Szentségekre való felkészítés (katekizmus) heti 1 órában szeptember 25-től 

 Keresztelés 

 Elsőáldozás 

 Bérmálás 

Felelős: De Rossi atya 

 

 Szentmisék: 

 

Időpont Ünnepek 

Szeptember 1. péntek - 8.00: Veni Sancte 

Október 20. péntek– 8.00: Október 23. 

November 24. péntek – 8.00: havi szentmise 

December 8. hétfő – 8.00: Adventi gyertyagyújtás 

December 6. szerda – 7.00: rorate 

December 13. szerda – 7.00: rorate 

December 20. szerda – 7.00: rorate 

December 22. péntek – 8.00: Karácsony (előtt) 

Január 25. csütörtök – 8.00:  Don Bosco ünnep 

Január 27. szombat– 11.00:  Tartományi Don Bosco ünnep 

Február 23. péntek – 8.00 Önismereti nap 

Március 28.. szerda – 8.00: Húsvét (előtt) 

Április 16. hétfő – 8.00: Holocaust megemlékezés 

Május 2. szerda – 9.00:  Ballagókért 

Június 15. péntek – 17.00: Te Deum 

 

Állandó ülésrend alapján helyezkednek el az osztályok a templomban. 

Felelős: De Rossi atya és az érintett osztályfőnökök 
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 „Házszentelés” - osztálytermek megszentelése 

Ideje: Szeptember 1. 3-5. órában 

Felelős: De Rossi atya 

 

 „Jó reggelt!” (7.50-8.00) – diák, tanár részvétel további biztosítása 

Minden kolléga (osztályfőnökök és of. helyettesek) heti egy alkalommal vegyen részt 

rajta a diákokkal. 

Helye: kápolna – könyvtár 

Felelős: Bodai Kata, osztályfőnökök, of. helyettesek 

 

 

 

 

 Adventi gyertyagyújtás 
 Ideje: december 8 . 

 Felelős: De Rossi atya 

 

 Nagyböjti önismereti nap:  
 Ideje: február 23. 

 Felelős: De Rossi atya, of-k 

 

 Hétközi oratórium beindítása 

Felelős: Kovács Sándor,  

 

 Hétvégi oratórium megszervezése 

Felelős: De Rossi atya,  Kovács Sándor 

 

 

 Országos animátortalálkozó Pesthidegkút 

 Ideje: nov. 3-5.  

Felelős: De Rossi atya, Kovács Sándor 

 

 Őszi Játéknapok (Oratórium) 

Ideje: őszi szünetben okt.30. 

Felelős: De Rossi atya 

 

 Oratóriumi farsang 
 du.: farsang (szülőket, tanárokat és családokat is várjuk) 

Ideje: február 10.  (16.00-21.00) 

Felelős: De Rossi atya  

Hétfő  Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

     

/tanárok /tanárok /tanárok / tanárok / tanárok 
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 Lelki nap Péliföldszentkereszten minden osztály számára (kivéve a 12. évfolyam). 

 
Osztály Időpont Osztály Időpont 

5.A november 7. 9.C október 21. 

6.A október 3. 10.A február 6. 

7.A december 5. 10.B november 28.  

8.A október 17. 11.H február 13. 

9.A október 24. 11.B február 20. 

9.B október 14. 12.H március 13. 

10.C január 16. 12.B február 27. 

 

7.45-kor indulás az iskolából az osztályfőnökkel 

11.15: szentmise (szülőket szeretettel várjuk) 

12.00: Ebéd Pélin (mindenki maga viszi) 

13.00-13.30: indulás haza 

Felelős: De Rossi atya 

 

 Éjszakai gyalogtúra Péliföldszentkeresztre  

Ideje: Január 20-21.:  

Felelős: De Rossi atya, Pisti 

 

 Hitéleti faliújság 

Felelős: Bodai Kata 

 

IV/2. Kiemelt faliújság témák: 

 
Dátum Megemlékezés Felelősök 

Szeptember 

Kisboldogasszony, Mária neve napja 

Bodai Kata 

Október Sándor István 

Az 1956 –os forradalom, szabadságharc 

Szlávik József 

Szlávik József 

Nov. 5., 19. Szt. Imre Magyar Szentek Szt. Erzsébet Bodai Kata 

November 27. Advent Szlávik József 

December 6. Szt. Miklós Szlávik József 

December Karácsony Szlávik József 

Január Szalézi szentek Szaléziak 

Február  Farsang 

Nagyböjt 

Szlávik József  

Bodai Kata 

Február Kommunizmus áldozatai Szlávik József 

Március 1848 –as forr. Szlávik József 

Április Fakultációk Mkv-k 

 Holocaust áldozatai Szlávik József 

 Húsvéti dekorációkészítés Szlávik József 

Június 4. Nemzeti Összefogás Napja, Trianon Szlávik József 
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IV/3.Ünnepélyek, műsorok, megemlékezések 

 

Dátum Megemlékezés Felelősök 

Október 06. Aradi Vértanúk Zsolt 

Október 13. Gólyaavató Zsolti 

Október 20. Nemzeti Ünnep (okt. 23.) Dani 

November 7. Zarándoklat Zafféry Károly sírjához 

 

Attila, Ingrid, De Rossi 

December 1. Szalagavató bál Kati, Pisti 

December 22. Karácsony (5.A)  Dinyó, Kati 

Január 20-21. Éjszakai túra Péliföldszentkeresztre De Rossi, Pisti 

Január 25. Don Bosco-nap – Főpróba - 10.B,11.B Pisti, Jani 

Január 27. Tartományi Don Bosco ünnep – Műsor   Ildi 

Február 23. Komm. áldozatairól való megemlékezés (febr. 25.) Zsolti 

Március 14. Nemzeti ünnep (márc. 15.) Judit, Ingrid 

Április 16. Holocaust áldozatai való megemlékezés  szentmise keretében 

Május 2.  Fáklyás ballagás Pisti, Kati 

Május 5. 10 óra Ballagás Pisti, Kati 

Június 4. Nemzeti Összefogás Napja – téma nap (pályázat szerint) Erika, Zsolti 

 

IV/4. Animátorok és a DÖK által szervezendő, ill. által támogatott programok 

 

Augusztus.  Gólyatábor Új oszt. of., De Rossi 

atya 

Október 13.  Gólyaavató 

Gólyaavató – szünetekben (okt.7-8.) 

Schalk Zsolt 

Április 21. DIÁKNAP  Schalk Zsolt DÖK, of-k, 

IV/5. Belső továbbképzés 

 

IKT használata 

Tanári igények szerint – 4-5 fős csoportokban 

Felelős: Szőke Erika 
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IV/6. Külső továbbképzések: 

 

Továbbképzésbe

n résztvevő 

kolléga neve 

Intézmény 

neve 

Szak Tanulmá

ny 

kezdete 

Tanul

mány 

vége 

Ponté

rték 

Tandíj 

összege/ 

félév 

 

Int-i 

támoga

tás 

Önrész 

Wirlné K.T. SZIF SZAPA  2017. 

09. 01. 

2018. 

04.30. 

120  100%  0 % 

Ridly I. 

 

SZIF SZAPA  2017. 

09. 01. 

2018. 

04.30. 

120  100%  0 % 

Kovács S. SZIF SZAPA  20175. 

09. 01. 

2018. 

04.30. 

120  100%  0 % 

De Rossi SZIF SZAPA  2017. 

09. 01. 

2018. 

04.30. 

120  100%  0 % 

Tafferner 

Ingrid 

 

BME köz-

oktatásvezetői,

ped.szakv. 

2017.01. 2018 

.06.30. 

120  100% 0% 

Kajtár Erika Károlyi G. 

Ref. Egye 

BTKtem 

angol 

mesterképzés 

2015.09.

01. 

2018.0

1.31. 

120  0% 100% 

 

 

 IV/9. Táborok, tanulmányi kirándulások: 

augusztus. 21-24. Gólyatábor De Rossi, K. Sanyi, Dinnyés 

B, Zavagyak A, Horváth D 

2018. május. 7.A  (Határtalanul!) - Erdély Erika,Zsolt, Jani 
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IV/10. A szülőkkel való kapcsolattartás 

 

 A képzési-nevelési célokat csak a szülőkkel együtt tudjuk megvalósítani, ezért az 

osztályfőnökök tartsanak kapcsolatot a szülőkkel a nevelési célok összehangolása, a 

helyes pályairányítás érdekében. Kiemelt feladatunk a szülők tájékoztatása gyermekük 

magatartásáról és tanulmányi eredményeiről. Az osztályfőnökök havonta ellenőrizzék 

a jegyek beírását a naplóba.  

Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, iskolavezetés 

 

 A Házirend, az éves munkaterv és a tanári fogadóórák időpontja az iskolai honlapra 

kerüljenek fel. 

Felelős: rendszergazda 

 

 

 Félévenként fogadóórát tartunk, amelyen minden pedagógus jelen van. 

– 5 perc/szülő beosztásban (18.00 -19.30) annak érdekében, hogy minél több diákról 

tudjunk beszélni. 

A hosszabb konzultációkra a - heti 1 óra - megadott időpontban, illetve telefonon 

történt egyeztetés során van lehetőség. 

 Félévenként szülői értekezletet tartunk.  

Felelős: minden osztályfőnök 

 

 Az iskolavezetés igény szerint, de legalább félévente megbeszélést tart a Szülői 

Szervezettel, ill. annak vezetőségével.  

Felelős: igazgató 

 

 

IV/11. Diákönkormányzat támogatása 

 

 Kiemelten kezeljük az újonnan választott diákönkormányzati vezetők (DÖK)  

munkájának segítését. (Ennek érdekében szükséges az éves programterv elkészítése 

felelős munkacsoportok megjelölésével, mely az egész iskolai diákéletre és 

érdekérvényesítésre vonatkozik.) 

Felelős: dmst, osztályfőnökök 

Határidő: szeptember 1. 

 

 Gólyanap a 5.A, 9.B, 9.C számára  

  Téma:  

  Külsős vendégek nélkül.  

  Ideje: október 13.. 

  Felelős: Zsolt, DÖK, osztályfőnökök 

  

 Iskolaparlament (osztályképviselők, tanárok, iskolavezetés, technikai dolgozók 

 részvételével) 

  Időpont: február 16. 12.00-től 

  Felelős: dmst 
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 Egy tanítás nélküli munkanap (DIÁKNAP) programjának színvonalas  kialakítását 

aktív közreműködéssel segítjük elő. 

Határidő a programterv összeállítására: március 1. 

Forgatókönyv elkészítése: március 20. 

Lebonyolítás: április 21.  

Felelős: Zsolt, DÖK, osztályfőnökök 

 

 DÖK választás megszervezése 

  Határidő: május 22. 

  Felelős: Zsolt 

 

IV/12. Kulturális -, és sportélet, hagyományaink ápolása 

 Könyvtári órák szervezése.  

Felelős: Szőke Erika 

 

 Színházlátogatások szervezése diákok, tanárok számára. Az osztályok legalább  

  egyszer menjenek el színházba a tanév során.  

Felelős: osztályfőnökök, Pozsgai B. 

 

 A testnevelők, osztályfőnökök vonjanak be minél több tanulót a házi versenyekbe,  

sportprogramokba. Fejtsenek ki eredményes tevékenységet az egészséges életmódhoz 

szükséges mozgás megszerettetéséhez. Kezdeményezzük más iskolákkal való 

sportprogramok megszervezését. 

Felelős: Kosik Adél, Ridly István, of-k 

 

Sport szakkörök – a különböző korcsoportok figyelembevételével:  

 Foci -   Felelős: Ridly István 

 Röplabda -  Felelős: Ridly István 

 Kézilabda -  Felelős: Kosik Adél 
 

 Egyéb szakkörök: 
 

 Elsősegélynyújtás  

Felelős: Lizán Kata 

 

 Rajz, kézműves szakkör 

Felelős: Szlávik József 

 

 Gitár szakkör 

Felelős: Maloványi László 

 

 Animátorképzés 

Felelős: De Rossi atya, Kovács Sándor 
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V. Munkaközösségek éves tervei 
 

Munkaközösségek: 

V/1. Humán munkaközösség 

 

(Irányelvek a 2017-2018-as év munkatervének összeállításakor: 

Ebben a tanévben több belső vizsgánk idén először, új formában valósul meg: a hittan, az 

irodalom és a történelem vizsgák. Mivel ezek kidolgozása és lebonyolítása az adott évfolyamokon 

tanító szaktanárokra többletfeladatot ró, abban állapodtunk meg, hogy a belső versenyek számát 

csökkentjük. Így idén sem irodalmi, sem történelmi csapatversenyt nem szervezünk. Nem mondunk le 

azonban a versenyekről, hanem a külsős versenyekre összpontosítunk (regionális és országos 

szinten).) 

 

VERSENYEK 

  Téma: Rajzpályázat „Az én ünnepem” 

  Résztvevők: 5-7, 8-10 osztályok 

  Meghirdetés ideje: 2017. november 

  Felelős: Szlávik József 

   

  Téma: Hittan háziverseny  

  Résztvevők: 5-12- évfolyam 

  Meghirdetés ideje: 2017. november 

  Verseny ideje: 2018. 01.17. 

  Felelős: De Rossi atya, hitoktatók 

 

  Téma: Szavalóverseny 

  Résztvevők: 5-8. évfolyam 

  Meghirdetés ideje: 2018. február 

  Verseny ideje: 2018. április 11. 

  Eredményhirdetés: 2018. évzáró 

  Felelős: Horváth Dániel 

 

 

BELSŐ VIZSGÁK: 

  

Hittan vizsga: 
Résztvevők: 10. évfolyam:  

Ideje:   november 

Felelős:  szaktanárok (Hegedűsné Gáspári Katalin) 

Irodalom vizsga:  

Résztvevők: 11. évfolyam:  

Ideje:   2018. március  

Felelős:  szaktanárok (Hegedűsné Gáspári Katalin) 

 

 Nyelvtan vizsga  

   Résztvevők: 10. évfolyam 

   Ideje: 2018. május (az írásbeli érettségik hete) 

   Felelős: szaktanárok (Belányiné Terike) 

Történelem vizsga:  
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Résztvevők: 10. évfolyam:  

Ideje:   2018. május (az írásbeli érettségik hete)  

Felelős:  szaktanárok (Pungurné Császár Judit, Lengyel Attila) 

 

 

 

 

EGYÉB PROGRAMOK 

 

 

 Ünnepek:  
október 6. iskolarádió Schalk Zsolt 

október 20. ünnepség – műsor a templomban 

(9.A osztállyal) 

Horváth Dániel 

dec.22. karácsony műsor, színdarab az 5. A 

osztállyal 

Hegedűsné Gáspári 

katalin 

február 23. megemlékezés a kommunizmus 

áldozatairól 

Schalk Zsolt 

március 14. ünnepi műsor Pungurné Császár 

Judit, Tafferner 

Ingrid 

 

 

 

V/2. Reál munkaközösség 
 

VERSENYEK 

  Téma: Külsős versenyeken való részvétel 

  Résztvevők: 5.-8. 

  Meghirdetés ideje: folyamatosan 

  Verseny ideje: kiírás alapján 

  Felelős: Zsuzsa-matematika; Mariann-informatika 

   

BELSŐ VIZSGÁK: 

Matematika vizsga (írásbeli)  

Résztvevők: 11.B és 11.H számára  

Ideje:   március  

Feladat:   Feladatsorok, témakörök kiosztása 

Felelős:   Jani 

 

EGYÉB PROGRAMOK 

 IKT használata 

 Tanári igények szerint – 4-5 fős csoportokban 

 Igényfelmérő lap a tanári táblán lesz. 

 Felelős: Mohos Mariann 

 

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK AZ ELŐZŐ TANÉV TAPASZTALATA ALAPJÁN:  

 Az 5-8. évfolyamosok között néhány tanuló lemaradásának megakadályozása. 

 Szorzótábla/alapműveletek – minimális alapkövetelmény legyen! Műveleti sebesség 

fejlesztése (honlap). 
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 A 11. évfolyam fejlesztése a sikeres vizsga érdekében az elkészült intézkedési terv 

alapján. 

V/3. Nyelvi munkaközösség 

 

Nyelvi munkaközösség tanórán kívüli programok 

Szeptember: 

-Bemeneti mérések 

- emelt színtű érettségi vizsgák (német) 

Október: 

- jelentkezés többfordulós levelező versenyekre (Play and Win) (angol –német) 

- internetes “On lion” kétfordulós országismereti verseny angol nyelvből 

November: 

    - jelentkezés az országos angol és német nyelvi versenyre 

Iskolai fordulók:  

angol nyelv: nov.28  német nyelv: jan. 10. (?) 

December: 

Karácsonyi, egyfordulós levelező verseny  -angol nyelv 

Angol-Német nyelvi Karácsonyi teadélután- december 19.  

Január: 

- Kisérettségi a 11. és 12. évfolyamon (angol, német) 

Félévi értékelés 

Február: 

Nyelvi  országismereti “háziverseny”. -írásbeli forduló : február 15. 

       - English Speakig Countries 

       - Landeskunde 

Március: 

Nyelvi  országismereti “háziverseny”.-szóbeli forduló : március 22. 

       - English Speakig Countries 

       - Landeskunde 

Április: 

Diáknap- április 22. 

Május: 

Írásbeli érettségi vizsgák- közép és emelt szinten 

Idegen nyelvi szövegértési készség- felmérés 6.a és 8.a 

Június: 

Szóbeli érettségi vizsgák 

 

 

V/4. Természettudományi munkaközösség 

 

I. VERSENYEK  

 

ISKOLAI VETÉLKEDŐK 

  Téma: pl. Komplex vetélkedő  

  Résztvevők:5-10. évfolyam 

  Meghirdetés ideje: 2017. márc. 14.  

  Verseny ideje: 2017. április 22. 

  Felelős: Pozsgai Bernadett 
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KÜLSŐS VERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

Téma: pl. Kaán Károly, Hermann Ottó, Lóczi Lajos, Less Nándor versenyek, OKTV 

  Résztvevők:5-12. évfolyam 

  Meghirdetés ideje: kiírás szerint  

  Verseny ideje: kiírás szerint 

  Felelős: szaktanárok 

 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK 

 

EGYÉB PROGRAMOK 

Föld napja    
Időpont: Április 19. osztályfőnöki óra keretében – feladatsor  

Felelős: Wierlné K. Timea 

 

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK AZ ELŐZŐ TANÉV TAPASZTALATA ALAPJÁN:  

 kompetenciafejlesztés 

 versenyfelkészítés 

 

V/5. Testnevelés/sport 

 

VERSENYEK 

1. Fair Play kupa (lány- (fiú) foci 

2. Kézilabda diákolimpia (fiú, lány) 

3. osztályok közötti foci 

4. Hídfutás (2017. szept. 24. Esztergom) 
 

Állandó kapcsolattartás a DÖK által megválasztott sportfelelőssel, aki segít a sport programok 

szervezésében, lebonyolításában. 

 

Cél: állandó csapatokat kialakítani és versenyeztetni – különböző korcsoportok igényei szerint: 

 Röplabdacsapat - heti egy vagy két edzés 

 Fiú foci csapat (9-12.) - heti egy edzés 

 Kézilabda csapat 

 

EGYÉB rendezvények: 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése, értékelése (FITT) 

Ideje: 2018. január 9. – június 1. között  

Feladat: dokumentálás  

Felelős: Ridly István, Kosik Adél, Gabala Ferenc 

Időpont Helye Ideje Résztvevők  Felelős 

Csillagvizsgáló Tata 2017. szeptember 19-22. 9. évfolyam P.Detti 

BADY Kiállítás Budapest 2018. márc. 12. 8-12. évfolyam P.Detti, 

K.Timi 

AUDI - gyárlátogatás Győr 2018. ápr. 11. 10. évfolyam P. Detti 

Színházlátogatások Budapest 

Budapest 

2017. okt. 

2017. nov.  

2017. nov. 

7-8 évfolyam 

8-9. évfolyam 

5-6. évfolyam 

P.Detti 

Szilvi, P. Detti 

P.Detti, 

Dinnyés Betti 
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Magyar Diáksport Napja 
Ideje: szept. 29. 4-6. órában 

Felelős: Ridly Pisti, Adél 

 

360 perces röplabda  

 Ideje: október 

 Felelős: Ridly Pisti 

 

Faliújság – a legjobb sportteljesítmények rögzítése, fotóval (éves, havi szinten) 

 Honlapon is. 

Felelős: Ridly Pisti,  Kosik Adél, Gabala Ferenc 

 

 

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK az előző tanév tanulságai alapján:  

 DÖK- ös sportfelelőssel való kapcsolattartás 

 Rongálások: öltözők: megelőzés!!! Ajtók zárása – következetes betartatása 

 A technikai javítások év közbeni jelzése a gondnoknak és az iskolavezetésnek 

 

 

 

V/6. Osztályfőnöki 

 

Osztályfőnöki rendszeres tapasztalatcsere  

 5-8.A-ban tanító tanároknak 

 Következetesebb elvárással kell nevelni őket.  

 A nyolcadikos tanulmányi követelményszintre való folyamatos figyelmeztetés!!! 

 Osztályban tanító tanárok összehívása – szükség esetén 

Felelős: osztályfőnökök, Ingrid 

 Szaktanárok jobban figyeljenek oda a bejegyzésekre fegyelmezetlenség esetén! 

 

Takarító eszközök beszerzése osztályonként – tárolásuk megoldása 

Határidő: szeptember 5. 

Felelős: osztályfőnökök 

 

Osztálytermek ízléses, igényes díszítése 

Határidő: szeptember 19. 

Felelős: osztályfőnökök 

Ellenőrzésért felelős: of. mkv., Ingrid 

 

Osztálytermek tisztántartása  
 Akkor mehetnek a diákok szünetre, ha nem szemetes az osztály  

Felelős: az érintett tanár 

 Az utolsó órák az osztálynak rendet kell raknia a tanteremben. 

Felelős: az utolsó órában tanító szaktanár 

 

Hetesek feladatainak ismételt tudatosítása a tanítás utáni rendrakás és takarítás terén is. 

 

Megelőzés érdekében: tantermek zárása (KULCS), lámpák lekapcsoltatása 

Felelős: osztályfőnökök 
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A szelektív hulladékgyűjtés osztályszintű megszervezése (műanyagpalack, vegyes hulladék) 

 

Szakmai motiváció megteremtése: pályaorientáció 5. osztálytól 

- tanmenetbe beilleszteni a pályaorientációs ütemtervnek megfelelően 

- folyamatosan nyomon követni 

Felelős: of-k 

Program ellenőrzésért felelős: Szőke Erika, Ingrid 

 

Évfolyamonkénti of-i megbeszélés és tájékoztatás/beszámolás: Szakmai motiváció megteremtése 

- 9-12. évfolyamok  

 

9-10. évfolyam: a diákokat jobban segíteni, hogy a fakultációra való jelentkezés  

   megfontoltan történjék 

 

11. évfolyam: A diákokat jobban segíteni, hogy az előrehozott érettségi vizsgára való  

jelentkezés megfontoltan történjék (ne menjen a fakultációs és a többi tantárgy 

rovására) 

 

12. évfolyam: Felvételi szándékok megtalálása és az érettségire való jelentkezés 

adminisztratív ellenőrzése (vizsgatárgy neve, szintje, stb.) 

Felelős: osztályfőnökök 

 

Don Bosco ünnep 

 Lehetőleg minden osztály szereplejen (kivéve a végzős és a 10.B) 

 Egy rövid – a szalézi lelkiséget/keresztény értékrendet, stb. tükröző - színdarab bemutatása  

Felelős: Kuborczik Ildikó 

 

Ballagás 

5-6. évfolyamnak is részt kell vennie. 

Feladat: Biztosítani kell az ünnep után való elpakoltatást is.  

Felelős: of-k 

 

Önismereti nap – Előadások, forgószínpad szerűen Téma:1. Család, szeretet  2. Misszió 

Felelős: De Rossi 

 

Igazolások  

 folyamatos ellenőrzés (MEGELŐZÉS) 

 orvosi az ellenőrzőbe 

 iskolaelhagyása – cédulával (tanári aláírással) 

 Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a dátum és a szülő általi aláírás meglétére 

Megelőzés érdekében el kell érni, hogy ne dömpingszerű legyen a igazolások száma. 

 

Fokozottan ellenőrizni kell, és meg kell előzni, hogy a dohányosok a tanítási órák közben 

kimenjenek. 

 

Szülői értekezlet  

 előre felkészülés (közlendőket előre lefénymásolni, elektronikusan elküldeni) 

 tartalmi beszélgetések előtérbe helyezése, az értekezlet konzultatív szerepének 

 fejlesztése 
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Osztálykirándulás – a következő tanévre való előkészület 

 Ideje: 12. évf.:  2017. szeptember 

5-11. évf.:  2018. június-8 ( 9-én ) 

 Feladat:  

- motiválás, önszerveződés elősegítése (Tanulmányi jelleg megmaradjon) 

- rákészülés: tematikusság – konkrétumok 

- közösségépítés – többeknél fejlesztendő: közös feladatok adása  

- utánkövetés (diákoknak), szülőknek beszámoló anyag összeállítása 

- előzetes terv, majd a rövid beszámolók leadása Ingridnek 

 

 tervezés + pénzgyűjtés - előtakarékosság (bankokban folyószámla) 

Felelős: Osztályfőnökök 

 

Pótosztályfőnökök feladata 

 osztályok kísérése 

 templomban felügyelet 

 adminisztráció (elektronikus napló ellenőrzés) 

 személyes „napi” kapcsolattartás 

 „Jó reggelt”-en való részvétel 

 adminisztrációban való segítés 

 

 

Fejlesztendők területek az előző tanév tanulságai alapján:  

 A hetesek neveinek megjelenítése a faliújságon 

 Az osztálypénz beszedése, mert nem hozzák be a diákok havonta 

 A termek tisztán tartatása és ennek szervezettebb, pontosabb felügyelete 

 Az osztályterem székeinek meglétét hetente ellenőrizzék az osztályfőnökök! 
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V/7. Ifjúságvédelem 

 

Igazolatlan hiányzások 

 Az osztályfőnökök írják rá a kinyomtatott papírra a szülő telefonszámát, vagy ha más az  

elérhetőség, mint a hivatalos lakcím. 

 

Előadások - minden évfolyamnak kell szervezni 

 Drogprevenciós,  

 egészségvédelmi előadások 

 

Helyzet felmérés: Határidő: október 15.  

 SNI tanulók számba vétele- fejlesztés elindítása 

 ingyenes tankönyv ellátásban részesültek 

 hátrányos helyzetűek számba vétele 

 veszélyeztetettek  számba vétele – IGAZOLÁSOK 

 első osztályfőnöki órán az előző év táblázatának aktualizálása. Bejövő évfolyamé 

beiratkozáskor kitöltve. 

 

       Családlátogatások problémás esetekben 

 

Esélyegyenlőségi terv kiegészítése 
Határidő: november 9. 

Felelős: Pozsgai Bernadett 

 

Karácsonyi ajándék saját kezűleg készítve:  

 Teadélután - Kézműves foglalkozás 5-8. osztály 

 Teadélután - Kézműves foglalkozás 9-12. osztály 

 

Beszélgetés 1-1 problémás gyermekkel - hetente 1 nap az órák után. Esetleg egyszerre 

többel is, ha hasonló gonddal küzdenek 

 

Kapcsolatok ápolása a helyi, környékbeli szakszolgálatokkal, intézményekkel. Tárgyalásokon, 

esetmegbeszéléseken, előadásokon való részvétel 

 

Drogprevenciós csoport 

 

 

V/8. Közszolgálati munka 

 Lakóotthon- program 

 Idősek otthona -program 

 Óvodákkal,iskolákkal való együttműködés 

 Iskolai programok szervezésében segítés 

 Saját intézmény környezetének rendbentartása,,állagmegóvási feladatok 

 Katasztrófavédelem 

 Különböző országos( Te szedd!) és nemzetközi programokba (72 óra) való bekapcsolódás 

 Táborokban való közreműködés 

 Nyergesújfalui csoporttal (Szent Anna Családközösség), intézménnyel együttműködés – 

családsegítő szolgálat,könyvtár,stb. 
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 Elsősegély-tanfolyam (Johanniták közreműködésével) 

 Karitatív terület ,jótékonyság (Máltai Szeretetszolgálat,állatmenhely)    

 

            Feladat: 

 motiválni a diákokat az önkéntességre, a belső késztetésre 

 nevelői hatás erősítése – kollégák, osztályfőnökök segítségének igénylése 

 a fogadó intézmények részéről – értelmes feladatot találni 

 a fogadó intézményekkel való együttműködés harmonizálása (ne plusz feladatot jelentsen 

nekik) 

 

A közösségi szolgálat dokumentálása: 

 

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

 

A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei: 

 

- a tanuló által kitöltött Bejelentő lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való 

jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő 

egyetértő nyilatkozatát, 

 

- az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi 

szolgálat teljesítését,valamint minden tanév végén az adott tanévben teljesített órák számát 

 

- az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy 

példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, 

 

- az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola 

iratkezelési szabályzatában rögzíti, a szükséges dokumentumokat pedig 5 évig meg kell 

őrizni 

 

- az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró 

felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és 

feladatkörét. 

 

Felelős: Móni, Sanyi 

 

V/9. Pályaorientációs, továbbtanulási felelős 

 11-12. évfolyamos diákoknak továbbtanulási előadások szervezése 

 végzős diákok felvételi adminisztrációjában való tanácsadás 

 alsóbb évfolyamok számára pályaorientációs program összeállítása 

 10. évfolyamos diákok fakultációs választásának segítése, az osztályfőnökök ez irányú 

munkájának összefogása 

 nyílt napok szervezése 

 Beiskolázási értekezletek koordinálása 

 iskolai reklámtevékenység 
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Feladatok: 

1. Pályaorientációs órák tartása kb 3-4 osztályfőnöki óra a pályaorientációs "tanmenet" 

alapján. 

 

2. Szülői tájékoztató tartása 12-évfolyamon szeptember 15-én a továbbtanulási 

lehetőségekről, pontszámításról 

 

3. Szülői tájékoztató a 10. évfolyamos szülőknek a továbbtanulási lehetőségekről, 

pontszámításról, eredményes fakultáció választás érdekében (márciusban) 

 

4. Szakmai motiváció megteremtése – 12-től – fejlesztendő („egyéni nevelési terv” részeként) 

– lásd. of-i feladatok 

Beszámolás a 9-12. évfolyamok – Felelős: of-k 
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VI. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége  
  

VI/1. Általános célkitűzések:  

 

a) a Pedagógiai programban megfogalmazott nevelési célok megvalósítása   

b) a kollégák szakmai munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, ennek elismerése 

c) a Don Bosco-i nevelési elvek érvényesítése 

d) a tanulás - mint érték – szemléletének elfogadtatása a diákok és szülők körében 

 

 

VI/2. Tanórák, délutáni foglalkozások, valamint rendezvények látogatása.  

 

Az eredményes munkavégzés érdekében fokozni kell az óralátogatásokat. Az igazgató ezt 

idén kiemelt feladatának tekinti. 

 
Az iskolavezetés tagjai óralátogatásaikat átlag heti egy alkalommal (a szünetek előtti és utáni 

hét, valamint félév vége, illetve év vége előtti hét kivételével) tartják, lehetőleg az érintett 

munkaközösség-vezetők bevonásával.  

Ünnepélyek, versenyek, rendezvények előkészítésének és megrendezésének figyelemmel 

kísérése. 

 

VI/2.1. Az óralátogatás szempontjai:  

 

 A tanóra illeszkedése a tanítási - tanulási folyamatba (tanmenetek, óravázlat)  

 A tanulói kezdeményezés, aktivitás, készségfejlesztés beépítése az óra menetébe (késztetés 

az önálló tanulói munkára).  

 A téma adta nevelési lehetőségek kihasználása.  

 Az óravezetésben megvalósított módszerek hatékonysága (felhasználja-e az új információs 

technológiát).  

 Módszerek alkalmazása (szervezési módok, taneszközhasználat, motiváció, értékelés, 

koncentráció) 

 Az osztályozás, értékelés (pozitív vonások kiemelése, konstruktív kritika)  

 Az értelmes fegyelem megléte az órán. 

  Tanulók felkészültsége, hozzáállása 

 A tanmenet szerinti tervezés megvalósulása.  

 A szükséges adminisztráció elvégzése (pl. osztályzatok a naplóban). 

 9-11. évfolyamon a kétszintű érettségire való felkészítés, különös tekintettel a 

számonkérésre.  

 Házirend betartása  

 motiválás 

 módszerek, taneszközök, eljárások 

 ellenőrzés, értékelés 

 változatosabb megerősítés (tekintet – pszichikai megerősítés) 

 óra légköre (tér-köz szabályozás) 

 humor 

 Egy osztály egy napjának megfigyelése 
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VI/2.2. Tervezett látogatási időpontok: 

 5-12. évfolyam: 2017. szeptemberétől 

 

VI/3. Tájékoztatás/beszámoltatás: 

 A közszolgálati munka beindítása 

Határidő: szept. 15.  

 A közszolgálati munka működtetéséről 

Határidő: október 13. 

Felelős: Sanyi 

 

 Az előző tanévben végzett diákok továbbtanulásáról szóló beszámoló 

Határidő: szeptember 30. 

Felelős: Erika 

 

 Az ifjúságvédelem működése 

Hátrányos helyzetű diákokról szóló felmérések elkészítése, problémák feltárása, kezelése  

Határidő: okt. 6. 

Felelős: Timi 

 

 Az új osztályok beilleszkedése 
Beszámolnak: osztályfőnökök  

Határidő: október 13.  

Felelős: bejövő osztályok ofői 

 

 A diákönkormányzat működése  

Év eleji feladatok: beszámol a dmst 

Határidő: okt. 6.  

Felelős: Zsolti 

 

 Beszámoló a továbbtanulási elképzelésekről (írásban, szóban) - 12. évfolyam 

Határidő: október 20. 

 Felelős: Adél, Judit 

 

 A pályaorientációs program működése 

Határidő: nov. 17.  

Felelős: Erika, Ingrid 

 

 Beszámoló a fakultációs elképzelésekről (írásban, szóban) - 10. évfolyam  

Határidő: november 24. 

Felelős: Jani, Zsuzsa 

 

 Beszámoló a továbbtanulási helyzetről (írásban, szóban) - a 11. évfolyamon. 

Határidő: november 24. 

Felelős:  

 

 

* A szakmai munkaközösség-vezetők és az egyéb területek vezetői írásban beszámolnak az első 

és a második félév tapasztalatairól. 

Beszámolnak: a mkv.-k,  
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Határidő: január 31, június 22. 

 

VI/4. Egyéb területek: 

 A Házirend alkalmazása a mindennapi iskolai életben. 

 Fokozottan vizsgáljuk a munkafegyelem alakulását, az órakezdést, befejezést, a 

 tanári ügyeletet, az óratartó tanár stílusát, beszédmodorát, kapcsolatát a tanulókkal.  
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VII. Általános tudnivalók 
 

Iskolavezetés: 

 Igazgató:     Lengyel Attila 

 Igazgatóhelyettes, lelki vezető:  De Rossi atya 

 Igazgatóhelyettes:   Tafferner Ingrid 

 

Szakmai munkaközösségek: 

 Osztályfőnöki      mkv.: Tafferner Ingrid 

 Reál – matematika, informatika mkv.: Wencz János 

 Természettudományi –,  mkv.: Pozsgai Bernadett 

Fizika, kémia, biológia, földrajz, testnevelés 

 Humán    mkv.: Horváth Dániel 

Magyar, történelem, rajz, ének, hittan 

 Nyelvi      mkv.:  Balázsné Dinnyés Beatrix 

 

Területek felelősei: 

 Munkavédelmi    Szőke Erika 

 Pályázati referens   Szőke Erika 

 Ifjúságvédelmi   Wierlné Kárász Tímea 

 Továbbtanulás/pályaorientáció Szőke Erika, Tafferner Ingrid 

 Diákönkormányzat   Schalk Zsolt 

 Közszolgálati munka   Tóth Zoltánné  (várhatóan decemberig  

betegállományban),  

Kovács Sándor 

 Szabadidő felelős:    Kovács Sándor 

 Oratóriumfelelős:    Kovács Sándor 

 

Belső önértékelési csoport: 

 Pozsgai Bernadett – dokumentumelemzés 

 Balázsné Dinnyés Beatrix  

 Lengyel Attila 

 

Várható pedagógus tanfelügyelet/minősítő eljárás/vezetői ellenőrzés: 

 Tafferner Ingrid 
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Osztályfőnökök és helyetteseik 

Osztályfőnökök, helyettesek  

 

   

 

Fegyelmi bizottság: 

 Vezető: Tafferner Ingrid 

 Tagok: Wierlné Tímea, Schalk Zsolt és egy DÖK tag 

 

Helyettesítés, fogadó órák: 

 az órarendben beírtak szerint  

 

Ebédbefizetés: élelmezésvezetőnél 

 havonta – megadott 2 napon!!! 

 osztályfőnökök segítségével 

 

Munkaértekezlet: 

 előre megadott időpontokban 

 legalább 3 nappal előre jelzett időpontokban 

 

Pedagógusok érkezése: 

 negyed órával a tanítási óra megkezdése előtt 

 

Fényképezés: 

 Ősszel: osztályok 

 Február: érettségi tabló 

 

Osztály Osztályfőnök Helyettes Terem 

5.A Dinnnyés Beatrix Kajtár Erika 39-es 

6.A  Tafferner Ingrid  Szentgyörgyi Kinga  1-es 

7.A Schalk Zsolt   De Rossi 17-es 

8.A  Vachajáné Kisgyőri Szilvia  Kovács Sanyi Szőke Erika 36-os 

9.A  

10.A 

Pozsgai Bernadett  

Wierlné Kárász Tímea 

  30-as  

9.B  Horváth Dániel Gromon Imre 18-as 

9.C Zavagyák Adriana Bodai Kata  19-es 

10.C Veszterné Nagy Zsuzsa  Szőke Erika 6-os 

10.B  Wencz János   5-ös 

11.H  Hegedűs Andrásné Katalin  Mohos Mariann 30/1-es 

11.B  Ridly István  Szlávik Józsi  38-as 

12.H  Pungur Judit Mohos Mariann 11-es 

12.B  Kosik Adél Nyilas Marika   40-es 



 34 

Iskola-egészségügyi Szolgálat 

Munkaterv 

2017-2018-es tanév 

 

Iskolaorvos: Dr Nagy Erika 

Iskolavédőnő: Lizán Katalin 

Iskola-egészségügyi ellátás: hétfő: Kernstok Károly Ált. Isk. „A” épület 

           kedd: Kernstok Károly Ált. Isk. „E” épület  

                                                szerda: Kernstok Károly Ált. Isk. „A” épület 

                                                csütörtök: Szalézi-Irinyi Gimnázium 

                                                péntek: Kernstok Károly Ált. Isk. „A épület 

Védőnői fogadóóra: 8.00-9.00-ig és a szünetekben 

 

 

Általános feladatok (a 26/1997 NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szerint): 

 

Preventív jellegű, a tanulók testi és lelki egészségét szolgálja: 

 

- Védőnői szűrővizsgálatok /testsúlymérés, testi fejlettség, magasság, látásélesség, golyvaszűrés, 

mozgásszervek, vérnyomás, általános személyi higiéné, színlátás vizsgálat, hallásvizsgálat/ a 6., 

8., 10., 12. osztályokban 

 

- Egészségügyi és szociális szempontból fokozott ellenőrzésre szorulók kiemelt gondozása 

 

- Időszakos orvosi szűrővizsgálatok, a 6., 8., 10., 12. osztályokban 

 

- 16 éves korosztály állapotfelmérő vizsgálata 

        

- Védőoltások szervezése, végzése, adminisztrációja a 6., 7.osztályban 

 

- A gyermekek egészséges életmódra nevelésében részvétel  

        

       - Elsősegély jellegű beteg ellátás az oktatási intézményekben 

 

       - Járványügyi előírások betartásának és a közegészségügyi viszonyok nyomon követése 

 

       -  Személyi higiéné ellenőrzése /5.-8. osztályban/ 

 

       - Étkeztetés, büfé ellenőrzése 

 

        - Átfogó fogászati program szervezése /5., 6., 7., 8. évfolyam/ 

 

        - Egészségügyi információk közlése szülőkkel, pedagógusokkal 

 

        - Adminisztrációs munka 

 

 - Kapcsolattartás a gyermekvédelmi szakemberekkel 
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Részletes munkaterv: 
 

                 

2017. szeptember 

       

Munkaterv leadása az iskola igazgatójának. Az ellátás rendjének megbeszélése. A tanév során 

szükséges eszközök beszerzésének megbeszélése. Gyógyszerigény felmérése.  

Dokumentáció rendezése az osztálynévsorok szerint. Személyi higiénia ellenőrzése. 

Védőoltások szervezése a VI. és VII. osztályban. Szülők értesítése a védőoltásokról.  A Hepatitis B 

és MMR védőoltás végrehajtása. Védőoltások dokumentációja, jelentések elkészítése az OTH-nak. 

VII. osztály (lányok) HPV védőoltásigény felmérése. 

 

2017. október 

 

Egyeztetés az iskolaorvossal a szűrővizsgálatok lebonyolítása érdekében. Szűrővizsgálatok 

elkezdése. 

Pótoltások. Védőoltás szervezése a VI. osztályban. Szülők értesítése a védőoltásokról.  BOOSTRIX 

védőoltás lebonyolítása. VII. osztályos lányok HPV védőoltásának lebonyolítása (nem kötelező 

oltás). Védőoltások dokumentációja. Oltási jelentések elkészítése. 

 

2017. november 

 

Szűrővizsgálatok folytatása (védőnői, orvosi).  

Fokozott gondozottak regisztrálása (behozott leletek alapján).   

Pótoltások lebonyolítása. 

Egyeztetés a gyógytestnevelővel a gyógytestnevelésre járók névsoráról. 

Az iskola higiénés rendjének ellenőrzése. 

 

2017. december 

 

Szűrővizsgálatok folytatása (védőnői, orvosi).  

Elsősegélynyújtó versenyre jelentkezők felmérése.  

Egészségnevelő előadások szervezése. 

 

2018. január 

 

Szűrővizsgálatok folytatása (védőnői, orvosi).  

Élelmezés, ebédlő, büfé ellenőrzése.  

Egészségnevelési előadások elkezdése.  

Szükség esetén részvétel a szülői értekezleteken.  

Személyi higiénia ellenőrzése. 

 

2018. február 

 

Szűrővizsgálatok folytatása (védőnői, orvosi). Egészségnevelési előadások tartása.  

Szakorvosi beutalások eredményeinek begyűjtése, értékelése, adminisztrálása. Felkészülés 

megkezdése az elsősegélynyújtó versenyre. 
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2018. március 

 

Szűrővizsgálatok folytatása (védőnői, orvosi). Elmaradt vizsgálatok elvégzése.  

Egészségnevelési előadások.  

VII. osztály Hepatitis B oltás második részének megszervezése, szülők értesítése, oltás beadása. Az 

oltás adminisztrációja, jelentése. 

Felkészülés az elsősegélynyújtó versenyre. 

 

2018. április 

 

Fokozott gondozottak ellenőrzése. Szakvizsgálatokról visszahozott leletek adminisztrációja. 

16 évesek állapotfelmérő vizsgálata.  

Személyi higiénia ellenőrzése. 

VII: osztályos lányok HPV védőoltás 2. részének szervezése, lebonyolítása, jelentése. 

Versenyre felkészülés folytatása.  

Egészségnevelési előadások. 

 

2018. május 

 

Leletek összegyűjtése, adminisztrációja.  

Részvétel az elsősegélynyújtó versenyen.  

Egészségnevelő előadások. 

 

2018. június 

 

Év végi statisztika összeállítása. Iskola egészségügyi jelentés elkészítése. Év végi összefoglaló 

elkészítése az iskola-egészségügyi munkáról az iskola igazgatójának. Táboroztatásban részvétel ( 

igény szerint). 

 

2018. augusztus 

 

Részvétel a Tanévnyitó Iskola Egészségügyi Konferencián Budapesten. 

Következő tanév munkatervének, egészségnevelési tervének elkészítése. 

 

 

Az év folyamán több alkalommal részvétel a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat konferenciáin és esetmegbeszélő értekezletein. 

Minden iskolavédőnői napon fogadóóra tartása a szülők és a gyermekek 

számára. 

Minden hónapban részvétel a vezető védőnő által szervezett munkaértekezleten Dorogon  

 

                                                                  

Nyergesújfalu, 2017. augusztus 22.  

 

 

 

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

      iskolaigazgató                                                            iskolavédőnő    
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Egészségnevelési programterv 

2017/2018 

 

 

 

V. osztály - Kiskamaszkor változásairól, higiénia  

 

VI. osztály - Káros szenvedélyekről (dohányzás) 

                       Serdülőkor, menstruáció  

 

VII. osztály - Káros szenvedélyekről (alkohol,  

   energiaital)             

                        Serdülőkor, intim higiénia 

 

VIII. osztály - Elsősegélynyújtás alapjai 

                      - Serdülőkor, párválasztás, fogamzásgátlás 

                      - Csecsemőgondozás alapjai 

 

IX. osztály (2 osztály) – Drogok veszélyei (szükség esetén, ha a rendőrség nem tart) 

 

X. osztály (2 osztály) - Családtervezés, fogamzásgátlás módszerei,                

                         nőgyógyászati vizsgálatról 

 

XI. osztály (2 osztály) - Daganatos betegségek elleni küzdelem (önvizsgálat) 

 

XII. osztály- Optimális családtervezés  

                         (szükség esetén nőgyógyász szakorvos bevonásával) 

 

 

A megadott témák ajánlások és az iskola igényei szerint változtathatók. Az időpontok tájékoztató 

jellegűek.  

 

 

 

Nyergesújfalu, 2017.08.22. 

 

                                                                 …………………. 

                                                                     iskolavédőnő 
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Záradék 

 

 

A Zafféry-Szalézi Középiskola Szülői Szervezete az iskola 2017/2018. évi munkatervét 

véleményezte és támogatja. 

 

 

 

Nyergesújfalu, 2017. szeptember 2. 

 

 

 

 

 

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

Ulviczkiné Ridly Katalin 

       elnök 

 

 

 

 

 

A Zafféry-Szalézi Középiskola Diákönkormányzat az iskola 2016/2017. évi munkatervét 

véleményezte és támogatja. 

 

 

 

Nyergesújfalu, 2017. szeptember 2. 

 

 

 

 

 

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

Lehotai Lili (12.B) 

DÖK elnök 
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MUNKATERV 

 

HAVI BONTÁSBAN  

 
 


