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I. A tanév munkarendje 

1. A tanév rendje 

 

 

 A tanév első napja:     2020. szeptember 01. (kedd) 

 A tanítás utolsó napja: a végzős évfolyamon: 2021. ápr.30. (péntek) 

       alsóbb évfolyamokon: 2021. június 15. (kedd) 

 Tanítási napok száma:     178 

Tanévnyitó:      2020. szeptember 01. (kedd) 

Őszi szünet: 2020. október 23-tól november 1-ig tart. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap:  2020. október 22. (csütörtök) 

 A szünet utáni első tanítási nap:  2020. november 02. (hétfő) 

Téli szünet:  2020. december 19-től 2020. január 3-ig tart. 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18 (péntek) 

 A téli szünet utáni első tanítási nap:  2021. január 04. (hétfő) 

Az első félév 2021. január 22-ig tart a félévi értesítők kiosztása: 2021.01.29-ig. 

Tavaszi szünet: 2021. április 1-április 6. tart 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31 (szerda) 

 A tavaszi szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda) 

 
 

Munkarendtől való eltérések:        
  

2020. december 12. (szombat)-(dec.24 helyett) –ballagás napján (2021. 05.01.) ledolgozva 

 

Érettségi vizsgák 

 

Őszi vizsgaidőszak:  

Írásbeli érettségi vizsgák:     2020. okt. 16-30.  

Szóbeli érettségi vizsgák    emelt szint: 2020. november 12-16. 

       középszint: 2020. november 23-27. 
  

Tavaszi vizsgaidőszak:  

Érettségi szünet:     2021. május 03-05. 

(egyes napokon belső vizsgák) 

Angol írásbeli napján délutáni tanítás: 

12:00-tól  ??? 

Érettségi írásbeli vizsgák:    2021. május 03-25.  
Érettségi szóbeli vizsgák:    emelt szint: 2021 június 3-10. 

       középszint: 2021. június 14-25. 

NETFIT mérés     2021. január 11. és április 23. között 

Idegen nyelvi szövegértési készség – felmérés: 2021 május 19. 

Országos kompetenciamérés:   2021. május 26. 

  

  

 Tanévzáró:      2021. június 15.  17:00 
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Tanítás nélküli munkanapok száma: 7 

 

Események Alsó 

 évfolyamok 

Végzős 

évfolyam 

Szalagavató  (2020.október 16.) - 1 

Osztálykirándulás (2021.június 04. péntek) 1 1 

Don Bosco nap (2021.jan.28.) 1 1 

Diák nap   (2021. ápr.16.) 1 1 

Végzősök utolsó napja (04.30.) - 1 

Érettségi szünet (máj. 3-5.) belső vizsgák függvénye 3 - 

Pedagógia konferencia (november 6.) 1 1 

Pályaorientációs nap (január)  1 

Összesen:  7 7 

2. Értekezletek/ konferenciák 

2.1. Nevelőtestületi értekezletek  

2020. augusztus 24.  Alakuló értekezlet 

2020. augusztus 31.   Tanévnyitó értekezlet  

2021. január 21.   Félévi osztályozó értekezlet 

2021. február 4.   Félévi értekezlet, a félév értékelése 

2021. április 27.   12. évfolyam osztályozó értekezlet, érettségi előkészítése  

2021. június 10.   Év végi osztályozó értekezlet 

2021. június 30.   Tanévzáró értekezlet 

 

2.2. Iskolavezetői megbeszélés 
  

Hetente 1 alkalommal: hétfő 6. órában. 

  

 

2.3. Nevelőtestületi megbeszélés, tájékoztató  

Keddenként a 2. óra utáni szünetben   

 

2.4. Szülői értekezletek, fogadóórák, tájékoztatók  

 

Szülői értekezletek: csak a bejövő évfolyamnak, többieknek elektronikus úton!! 

 2020. szeptember 17. (csütörtök, 17: 00):  

 2021.február 4.(csütörtök, 17.00): félévi munka értékelése, fakultáció, érettségi,  

  és a tanulmányi kirándulással,  

    

Fogadóórák:  

 2020. október 8. (csütörtök, 17.00-19.00)  

 2021.február 4. (csütörtök, 18.00-19.30)  

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

Nyílt napok ill. tájékoztató a szülőknek 

 2020. november 18. (8.00-12.00) – a 4 évfolyamos tagozat iránt érdeklődők 

számára 

 

 2020. december 9.(szerda)(délutáni tanítással) – a 8 évfolyamos tagozat iránt 

érdeklődők számára  

 

3. Vizsgaidőszakok  

3.1 Osztályozóvizsgák: 

Félévi osztályozóvizsgák:       2021. január 11-15. 

  

Év végi osztályozóvizsgák:  12. évfolyamon: 2021. április 26-ig.  

alsóbb évfolyamon: június 11-ig.  

Előrehozott érettségi miatti osztályozóvizsgák: 2021. április 28-ig.  

3.2 Belső vizsgák: (lásd. Ped.program) 

3.3 Felvételi : 

Központi írásbeli (magyar, matematika): 2021. január 23.(szombat) 

Szóbeli a 8- évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek: 2021. március 1-2.     



 7 

 

II. Személyi feltételek 

1. Dolgozók: 

A vezetői beosztások: 

 1 fő igazgató 

 2 fő igazgatóhelyettes  

 3 fő munkaközösség vezető 

 1 fő gazdasági vezető 

 

a) Pedagógusok száma: 

 teljes munkaidőben:             25 fő 

 részmunkaidőben:             4 fő 

(Bakos Katalin,Mohos Mariann, Gabala Ferenc, Belányi Elemérné, 

 Kirner Gábor – matematika, fizika) 

 

 

 óraadók:     7 fő 

  

 

1. Bakonyi Loretta – hittan 

2. Csontos Mária – tánc 

3. Szladikné Szombathelyi Mónika – ének 

4. Berkeszi Nóra– német 

5. Kottász Gabriella-testnevelés-új 

 

 

b) Technikai dolgozók száma: 

 teljes munkaidőben:     10 fő 

(Jakab atya, Vidáné Szabó Aranka, Szőke Erika, Békés Erika Ambrus Tibor, 

Csöngedi László,,Tóth Zoltánné, Stefán Gábor, Kiss Jánosné, Tendl Mónika ) 

 

  

 részmunkaidőben:     3 fő  

Török Tiborné 

Sexer Lászlóné, 

Inczédi Imréné 

 

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

 Kosik Adél 

 

d) Hitoktatóink: 

 P. Gnana Pragasam Derosi Raja SDB  

 Bodainé Szabó Katalin 

 Bakonyi Loretta 
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e) Új dolgozóink: 

Urbán Judit – német nyelv (teljes munkaidő) 

Dr Csapó Zsoltné – német nyelv  (teljes munkaidő) 

Kottász Gabriella – testnevelés (óraadó) 

      

 

 

f.) Munkakör változás:  

nincs 

 

g.) Elment teljes-,részmunkaidős és óraadó pedagógusok:  

       Gromon Imre- német 

Szabó István- testnevelés, földrajz 

Mayerné Barakka Nikolett-német 

 

 

 2. Tanulók: 

 Létszám:  346 fő  

 

      

 alapfokú:                     120 fő  5., 6., 7., 8. évf. gimnázium 

 

 középfokú: 

    57 fő     9. évf. 

    64 fő   10. évf.  

    51 fő   11. évf.  

    54 fő   12. évf.  

 összesen  226 fő 

 

Tanulócsoportok:  

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

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

1. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

 

a) A szalézi pedagógiával kapcsolatos teendők 

A szalézi pedagógia további erősítése, a „Megelőző módszer” alkalmazása a 

lemorzsolódás csökkentése érdekében. Aktívabb részvétel a szalézi programokon, 

együttműködés az oratóriummal. 

 

b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

(digitális oktatás tapasztalatai) 

A diákok többsége önállóbb és „feladattudatosabb” lett a tantermen kívüli munkarend során. 

Új módszereket ismertünk meg, amiket továbbra is lehet és szükséges alkalmazni.  

A diákok és a tanárok technikai ismeretei egyaránt bővültek, ezt kihasználva a tantermi  

oktatás is „érdekesebbé, hasznosabbá” tehető.   

Sok, a későbbiekben is jól alkalmazható PPT, PDF, Prezi és egyéb tananyag készült. 

Több egyéni munkát, házi dolgozatot készítettek a gyerekek, nagyobb önállóságra tettek 

szert. 

Azok a diákok, akik órán, a többiek előtt nem szerettek beszélni, nem mondták el a 

véleményüket, „kinyíltak”: az otthoni tanulás során keresték a lehetőségeket a 

kommunikációra, írásban véleményt alkottak, kérdeztek, érdeklődtek a kötelező feladataik 

elvégzésén kívül is 

 

c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

Korrepetálás, egyéni felzárkóztatás, digitális oktatás adta lehetőségek kihasználása 

Tehetséggondozás, tanulmányi versenyekre való felkészítés, emelt szintű érettségire, 

nyelvvizsgára való felkészítés 

 

d) Intézményi önértékelésből adódó teendők 

Az elmúlt két tanévben 17 pedagógust önértékeltünk.  A 2020-2021-es tanévre 9 kolléga 

önértékelése maradt, ezzel a tanév végére a teljes tantestületnél elvégeztük ezt a feladatot. 

Beosztás: az éves önértékelési terv szerint.  

 

e) Erkölcsi nevelés: A Házirend idevágó szabályainak következetesebb betartása. 

f) Etikai kódex megismerése szeptember 1-től /munkavállalók számára. 

 

 

g) Az érettségivizsgákkal kapcsolatos feladatok 

-   9-10. évfolyamtól folyamatos tájékoztatás a megfelelő fakultáció választásához, az  

     érettségi  lehetőségeiről  (kibővülő előrehozott érettségi) 

- felkészítés az előrehozott és a rendes érettségi vizsgára (év végi érdemjegyek – fakultáció-  
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     érettségi eredmények szinkronban legyenek) 

- A továbbtanuláshoz emelt szintű vizsgaeredmény szükséges – megfelelő felkészítés (ne  

     legyenek elégtelen emelt szintű érettségi eredmények) 

 

h) A kompetencia mérések eredményének javításával kapcsolatos feladatok 

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. 

Idegennyelvi kompetencia mérés – 6 és 8. évfolyamon 

 

i) Tanulólétszám növelése, beiskolázás átgondolása 

Népszerűsítés eszközeire javaslat: 

-  Versenyek szervezése: pl. természettudományos, nyelvi versenyek, történelem- és 

szavalóverseny, amelyekre meghívjuk a környező felső tagozatos diákokat 

- ÖKO-iskola-program: kapcsolat az erdei iskolával, Gerecse Natúrparkkal (minden 

osztálynak lehetőleg erdei iskola) 

 

j) Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

 

 Iskolán belüli hatékony konfliktuskezelés, problémamegoldás érdekében a nyílt, 

őszinte, bizalomra épülő kommunikáció megteremtése, erősítése 

 

 Tanulás iránti elkötelezettség/motiváció növelése érdekében:  

 Otthoni tanulásra késztetni a diákokat  

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

otthon hagyja 

 Kompetenciafejlesztés – minden tantárgyból - szövegértés, fogalmazás 

 Tanulásmódszertan fejlesztése tantárgyanként minden évfolyamon. 

 Tankönyvhasználatra való megtanítása 

 Vázlatírás megtanítása/ főleg bejövő évfolyamon 

 Rendszeresen önálló szövegértelmezési feladatok elvégeztetése 

 

 A tehetséggondozás érdekében a diákok megyei, országos versenyekre való 

 felkészítésük és indíttatásuk. 

   

 A nyelvvizsgát szerző diákok számának további emelése, megtartása.  

 

 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, DÖK, szaktantermek esetében: mkv. 

  Határidő: szeptember 13. 

 Minden osztály maga gondoskodik takarító eszközökről.  

 A szelektív szemétgyűjtés további fenntartása.  

 Határidő: szeptember 11.  

Felelős: Osztályfőnökök 
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 Minden pedagógus számára feladatot jelent a házirend betartatása, és kiemelt 

figyelmet kell fordítani a rongálások megelőzésére. 

 

 Az iskolai honlap, közösségi oldal folyamatos frissítése, fejlesztése.  

Diákok megyei, országos eredményeinek megjelenítése, továbbítása a helyi sajtó 

felé. (fotókkal együtt) 

Felelős: Tafferner Ingrid, Mohos Mariann, Szőke Erika 

 

 

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;  

 

 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 KRÉTÁ-ban rögzíteni kell; 

Az adminisztráció hiányosságainak fokozatos szankcionálása (minden esetben 

írásbeli figyelmeztetéssel) 

 

 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.  Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége  

  

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 

 

 

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. 

 

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 
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 ellenőrzés, értékelés 

 óra légköre  

 Egy osztály egy napjának megfigyelése 

 

 

 

2.2. Tervezett látogatási időpontok: 

 5-12. évfolyam: 2020. szeptemberétől 

 

3. Tájékoztatás/beszámoltatás 

 Az előző tanévben végzett diákok továbbtanulásáról szóló beszámoló 

Határidő: szeptember 30. 

Felelős: ofők 

 

 Az új osztályok beilleszkedése 
Beszámolnak: osztályfőnökök  

Határidő: november 5. 

Felelős: bejövő osztályok ofői 

 

 

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

Határidő: december 10. 

 Felelős: 12.évfolyamos ofők 

 

 

 A szakmai munkaközösség-vezetők és az egyéb területek vezetői írásban 

beszámolnak  az első és a második félév tapasztalatairól. 

Felelősök: a mkv.-k,  

Határidő: félév, év vége 

 

 

4. Egyéb területek: 

o A Házirend alkalmazása a mindennapi iskolai életben. A következetesség és a 

szankcionálás fontossága. 

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

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

Iskolavezetés: 

 Igazgató:     Tafferner Ingrid 

 Igazgatóhelyettes, lelki vezető:  G.P.De Rossi R. atya 

 Oktatási igazgatóhelyettes:  Pozsgai Bernadett 

 

Szakmai munkaközösségek: 

                   

 Természettudományi  mkv: Wencz János 

 Humán    mkv.: Horváth Dániel 

 Nyelvi     mkv.:  Balázsné Dinnyés Beatrix 

 

Területek felelősei: 

 Munkavédelmi    Szőke Erika 

 Pályázati referens   Szőke Erika 

 Ifjúságvédelmi   Wierlné Kárász Tímea 

 Továbbtanulás/pályaorientáció Pozsgai Bernadett 

 Diákönkormányzat   Schalk Zsolt 

 Közszolgálati munka  Tóth Zoltánné  

 Oratóriumfelelős:    Jakab atya 

 

Várható pedagógus tanfelügyelet/minősítő eljárás/vezetői ellenőrzés: 

 

2020-2021-as tanév  

 Wencz János 2020. szeptember – minősítő eljárás (Ped.II.) 

 Schalk Zsolt 2020. szeptember - minősítő eljárás (Ped.II.) 

 

2021-es minősítési eljárásra jelentkezett 

Sorszám Név minősítés Szakterület 

1.  Bodainé Szabó Katalin pedagógus  II. német nyelv 

2. Horváth Dániel pedagógus  II.  magyar nyelv és irdodalom 

3. Wierlné Kárász Tímea pedagógus  II. biológia 

4. Tafferner Ingrid mesterpedagógus intézményvezetői tevékenység 

5. Ridly István Attila mesterpedagógus fejlesztő innovátori tevékenység 
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Osztályfőnökök és helyetteseik 

 

 

 

 

Fegyelmi bizottság: 

 Vezető: Pozsgai Bernadett     

 Tagok: Wierlné Tímea, Schalk Zsolt és egy DÖK-tag 

 

Helyettesítés, fogadó órák: 

 az órarendben beírtak szerint  

 

Munkaértekezlet: 

 előre megadott időpontokban 

 legalább 3 nappal előre jelzett időpontokban 

 

Pedagógusok érkezése: 

 negyed órával a tanítási óra megkezdése előtt 

 

 

 

Osztály Osztályfőnök Helyettes Terem 

5.A Hegedűsné Gáspári Katalin Bakos Katalin 30-as 

6.A Ridly István Petrik Zsuzsa 5-ös 

7.A  Kajtárné Kiss Erika Szelle Zsófia 15-ös 

7.B Czuczai Zsófia Mohos Mariann 6-os 

8.A Bné Dinnyés Beatrix Gabala Ferenc 40-es 

9.A Tafferner Ingrid Szentgyörgyi Kinga  39-es 

9.B Schmera Ákos Wierlné K. T. 17-es 

10.A Schalk Zsolt G.P.De Rossi R 1-es 

10.B Nyitrai Ferenc Veszterné N. Zsuzsa  38-as 

11.A  Vachajáné Kisgyőri Szilvia  Szőke Erika 36-os 

11.B Détáriné Gy. Bernadett Dr.Csapó Zsoltné 18-as 

12.B  Horváth Dániel Wencz János 30/1-es 

12.C  Zavagyák Adriana Bodainé Sz.K. 2-es 

12.A  Pozsgai Bernadett Urbán Judit 11-es 
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VI. Feladataink 

 

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  

 Keresztelés 

 Elsőáldozás 

 Bérmálás 

Felelős: De Rossi atya 

 

 

Időpont Ünnepek 

Szeptember 1. kedd - 8.00 

 

Veni Sancte 

Október 22. csütörtök– 8:00 Október 23. 

November 5. csütörtök 8:00 Zafféry szentmise, kosorúzás 

November 30. hétfő – 8.00 Adventi gyertyagyújtás 

December 2/9/16. szerda 7:00 roráté 

December 18. péntek – 8.00 Karácsony (előtt) 

Január 28. csütörtök 8:00 DBszentmise 

február 17.szerda – 8.00 Hamvazószerda, Önismereti nap 

március 31. szerda  8.00 Húsvét (előtt) 

Április 28. szerda 8.00  Ballagókért 

május 21. péntek 8:00 pünkösdi szentmise 

Június 15. kedd – 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: 2020. szeptember 1. 9:00-tól 

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: könyvtár 

Felelős: Bodai Kata, osztályfőnökök, of. helyettesek 

 

 

 Adventi gyertyagyújtás 
 Ideje: 2020. november 30. 

 Felelős: De Rossi atya 

 

 Nagyböjti önismereti nap:  
Ideje. 2021. február 24. szerda 

 Felelős: De Rossi atya 

 

 Hétvégi oratórium megszervezése 

Felelős: De Rossi atya, Jakab atya 

 

 Őszi Játéknapok (Oratórium) 

Ideje: őszi szünetben. 

Felelős: De Rossi atya 

 

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

Ideje: február (16.00-21.00) 

Felelős: De Rossi atya  

 Lelki nap Péliföldszentkereszten minden osztály számáa: 

 Lelki nap Péliföldszentkereszten minden osztály számáa: 

 
Osztály Időpont Osztály Időpont 

5.A már. 9. 11.B okt. 6 

6.A már. 2. 12.A szep. 29. 

7.A feb. 23. 12.B szep 15. 

7.B feb. 16. 12.C szep 8. 

8.A feb. 9.   

9.A feb. 2.   

9.B nov. 17.   

10.A nov. 10.   

10.B okt. 20.   

11.A okt. 13.   

 

7.45-kor indulás az iskolából az osztályfőnökkel 

11.15: szentmise (szülőket szeretettel várjuk) 

13.00-13.30: indulás haza 

Felelős: De Rossi atya 
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7.45-kor indulás az iskolából az osztályfőnökkel 

11.15: szentmise (szülőket szeretettel várjuk) 

13.00-13.30: indulás haza 

Felelős: De Rossi atya 

 Don Bosco háziverseny 

Ideje: 2021. Január 20. szerda 14.00 

Felelős: De Rossi atya, Bodai K. 

 

 

 Éjszakai zarándoklat Péliföldszentkeresztre  

Ideje: 2021. Január 22. péntek 

Felelős: De Rossi atya, Ridly I. 

 

 

 Hitéleti faliújság 

Felelős: Bodai Kata 
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2. Versenyeztetés 

Tanulmányi versenyek a 2020/2021. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 8. §-a alapján jelen 

munkatervünkben kell meghatározni azokat a tanulmányi versenyeket, melyekre 

intézményünk felkészíti a tanulókat.  

A versenyekre történő felkészítést a munkaközösségek a saját munkatervük alapján   

végzik (lásd munkaközösségek) 

 

3. Kiemelt faliújság témák: 

 
Dátum Megemlékezés Felelősök 

Szeptember Kisboldogasszony, Mária neve napja Bodai Kata 

Október Sándor István 

Az 1956 –os forradalom, szabadságharc 

Czuczai Zsófia 

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

December Advent Czuczai Zsófia 

December 6. Szt. Miklós Czuczai Zsófia 

December Karácsony Czuczai Zsófia 

Január Szalézi szentek Szaléziak 

Február  Farsang 

Nagyböjt 

CzuczaiZsófia 

Bodai Kata 

Február Kommunizmus áldozatai Czuczai Zsófia 

Március 1848 –as forr. Czuczai Zsófia 

Április Fakultációk Mkv-k 

 Holocaust áldozatai Czuczai Zsófia 

 Húsvéti dekorációkészítés Czuczai Zsófia 

Június 4. Nemzeti Összefogás Napja, Trianon Czuczai Zsófia 

 

4.Ünnepélyek, műsorok, megemlékezések    

 
Dátum Megemlékezés Felelősök 

szeptember 25. Gólyaavató Schalk Zs./DÖK 

Október 06. Aradi Vértanúk Schalk Zs. (rádió) 

Október 16. Szalagavató  11.-12. évf. ofők 

Október 22. Nemzeti Ünnep (okt. 23.) Horváth Dániel 

November 27. Gólyabál Schalk Zs./DÖK 

December 18. Karácsony (5.A)  Hegedűsné G. K. 

Január 28. 17:00 iskolai.Don Bosco-nap  Tafferner I. 

Január 30.  tartományi .Don Bosco-nap /Kazincbarcika Derossi 
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Február 25. Komm. áldozatairól való megemlékezés (febr. 25.) Schalk Zs. (rádió) 

Március 12. Nemzeti ünnep (márc. 15.)  Petrik Zs. 

Április 16. Holocaust áldozatai való megemlékezés  Schmera Á. 

április 28. Fáklyás ballagás 11-12-es ofők 

Május 1. szombat 10 óra Ballagás 11-12-es ofők 

 

5. Animátorok és a DÖK által szervezendő, ill. által támogatott programok 

 

Augusztus 25-28.  Gólyatábor Új oszt. of., De Rossi 

atya 

Szeptember 25. Gólyanap 

 

Schalk Zsolt 

November 27. Gólyabál Schalk Zsolt DÖK, of-k, 

December 11. Adventi teaház Schalk Zsolt DÖK,  

Február 19. Iskolaparlament Schalk Zsolt DÖK,  

Április 16 DIÁKNAP  Schalk Zsolt DÖK, of-k, 

 

6. Külső továbbképzések: 

 

Továbbképzés-ben 

résztvevő kolléga 

neve 

Intéz-

mény 

neve 

Szak Tanul-mány 

kezdete 

Tanul-mány 

vége 

Pon-

térték 

Int-i 

tám. 

Ön-

rész 

Pozsgai Bernadett BME Közokt.vez 2021.január 2022.január - 100% 0% 

 



 21 

7. Táborok, tanulmányi kirándulások: 

2020.augusztus. 25-28. Gólyatábor (5.A,B és 9.B) De Rossi +ofők 

2020.09.9-11. Erdei iskola 8.A-9.A Ridly I.,Tafferner I.,Balázsné 

D.B.. 

 

8. 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 

 

 Szülők-nevelők bálja: 2021. február 13. szombat 19.00-tól 

Felelős: igazgató 



 22 

 

 

9. Kulturális -, és sportélet, hagyományaink ápolása 

 Könyvtári órák szervezése.  

Felelős: Könyvtáros 

 

 Színházlátogatások szervezése diákok, tanárok számára. Az osztályok legalább  

  egyszer menjenek el színházba a tanév során.  

      Felelős: osztályfőnökök, magyar tanárok 

 

 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: Ridly István, Gabala Ferenc, of-k 

 

 

 

Sport szakkörök – a különböző korcsoportok figyelembevételével     

 Foci -  Felelős: Ridly I. 

 Kézilabda -  Felelős: Kosik A. 

 

   Egyéb szakkörök: 
 

 Elsősegélynyújtás  

Felelős: Détáriné Györkös Bernadett 

 

 Rajz, kézműves szakkör 

Felelős: Czuczai Zsófia 

 

 Gitár szakkör 

Felelős: Maloványi László 

 
 

 Animátorképzés 

Felelős: De Rossi atya, Jakab atya 
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V. Munkaközösségek éves tervei 

 

  Természettudományos munkaközösség 

 

ISKOLAI VETÉLKEDŐK  

 Komplex vetélkedő 

  Résztvevők: 5-10. évfolyam (külsős meghívással) 

  Meghirdetés: 2020. november vége 

  Verseny ideje: 2021. március 29. 

  Felelős: Wencz János 

 Térképészeti verseny 

  Résztvevők: 5-10. évfolyam 

  Meghirdetés: 2020. október vége 

  Verseny ideje: 2020. november 19. 

  Felelős: Pozsgai Bernadett 

 

ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

Bolyai, Dugonics, Zrínyi, Kenguru, Varga Tamás, Hódítsd meg a biteket, Nemes 

Tihamér, Kaán Károly, Hermann Ottó, Lóczi Lajos, Less Nándor, Fodor József, 

Hortobágyi Nemzeti Park, Ifjú Fizikus egyéb fizika és kémia versenyek 

  Résztvevők: 5-12. évfolyam 

  Meghirdetés: 2020-2021. kiírás szerint 

  Verseny ideje: 2020-2021 kiírás szerint 

  Felelős: Szaktanárok 

 

BELSŐ VIZSGA 

 Matematika (írásbeli) 

  2019-2020-as tanév vizsgájának pótlása 

Résztvevők: 12. évfolyam 

  Időpont: 2020. október 13. 

  Feladat: Vizsgafeladatsor összeállítása 

 

  Felelős: Wencz János 

  Résztvevők: 11. évfolyam 

  Időpont: 2021. március 09. 

  Feladat: Témakörök, feladatsor kiosztása, vizsgafeladatsor összeállítása 

  Felelős: Wencz János 

 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK 

 Csillagvizsgáló   Tata  2020. szeptember 

 Csodák Palotája 

Pál-völgyi barlang 

 Természettudományi Múzeum Budapest 

 Audi? 

Mobilitás Park   Győr 

Gerecse Natúrpark   Péli  tanítási óra  
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EGYÉB PROGRAMOK 

 Karácsonyi ajándékkészítés 

  Időpont: 2020. december 07. és 14. 

 Föld napja, Teremtésvédelmi hét (április 19-23.) 

 Zafféry Akadémia 

  Téma: Csernobil 

  Időpont: 2020. december vagy 2021 január 

  Felelős: D. Detti, Schalk Zsolt 

 

 

 

TESTNEVELÉS 

Tömegsport igazolások a 9-12. évfolyamok számára, fél évre érvényesek, melyeket 

szeptember 10-ig kell leadniuk a tanulóknak. 

Sportköri foglalkozásokat tartunk, Adél kézilabdát, Pisti labdarúgás. Versenyek előtt 

néhány alkalommal az adott sportágban tartunk külön foglalkozást, egyébként a testnevelés 

órákon készülünk fel. 

Verseny lehetőségek (a kiírások szeptember 1- től jelennek meg): 

Fair Play Foci Kupa 

Diákolimpiai versenyek: labdarúgás, kézilabda, röplabda, atlétika, futsal, 

strandröplabda 

Szalézi versenyek: Foci Kupa Kazincbarcika 

Szabadidősport események: Kerekes Nyerges, Hídfutás, Nyerges Túrák 

Házi versenyeket szeretnénk tartani több sportágban is (foci, kézi, röpi, kosár, tollas). 

Az aktuális sport eseményeket és eredményeket, az öltözőknél lévő faliújságon tesszük 

közzé. 

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK AZ ELŐZŐ TANÉV TAPASZTALATAI ALAPJÁN 

 5-8. évfolyamon a tanulók lemaradásának megakadályozása 

 Szövegértés, számolás fejben 

 Kompetenciafejlesztés 

 Versenyfelkészítés 

 

 

 

EGYÉB 

Belső vizsga értékelése: 3 jegy 

  0-11%  elégtelen 

  12-24% szóbeli 

  25-39% elégséges 

  40-59% közepes 

  60-79% jó 

  80-100% jeles 
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Nyelvi munkaközösség 

 

 

Szeptember: 

            - Digitális oktatás tapasztalatai- módszerek, ismeretek átadása (már a tanév kezdés előtt 

megkezdtük) 

- Bemeneti mérések (kompetencia és érettségi típusú feladatokkal: hallott és olvasott 

szövegértés) 

- Próbanyelvvizsga (ECL) írásbeli: szeptember 22-23 

- az elmaradt idegen nyelvi mérés pótlása (7. és 9. évfolyamon) - írásbeli 

-Oktv-re jelentkeztetés 

Október: 

- Próbanyelvvizsga ECL –szóbeli: tervezett időpont: október 12-13. 

- ECL nyelvvizsga jelentkezés 

- CERT angol nyelvű nyelvvizsgára jelentkezés 

- jelentkezés többfordulós levelező versenyekre (Play and Win, Spiel und Gewin) (angol –

német) 

- az elmaradt idegen nyelvi mérés pótlása (7. és 9. évfolyamon) – szóbeli (őszi szünet előtt, 

tanórákon) 

- internetes On lion, Löwenzahn kétfordulós országismereti verseny angol és német nyelvből 

November: 

     - jelentkezés az országos angol és német nyelvi versenyre 

 - iskolai fordulók: angol nyelv: nov. német nyelv: jan.  

December: 

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

- Karácsonyi, egyfordulós levelező verseny - angol –német nyelv 

- Angol nyelvi Karácsonyi teadélután –Christmas tea party- december 17. 

Január: 

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

            - Félévi értékelés 

Február: belső továbbképzések 

Március: 
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- Angol nyelvi “háziverseny”. - írásbeli forduló: március 5. 

-Plakátkészítés-  Téma: Save the World- környezetvédelem 

            - A tavaszi „Landeskunde” versenyünk Nyergesújfalu „Hagyományokra épülő 

közösségfejlesztés: Bajót, Nyergesújfalu, Tát” projektjének része lesz. 

           - Angol nyelvi “háziverseny”.-szóbeli forduló : március 26. 

    Save the World 

Április: 

-Diáknapon szeretnénk segíteni  

Május: 

- Írásbeli érettségi vizsgák- közép és emelt szinten 

- Idegen nyelvi mérés 6.a és 8.a 

Június: 

- Szóbeli érettségi vizsgák 

 

A tanév során tervezünk belső továbbképzéseket is, a munkaközösségen belüli ismeretátadást. Az 

IKT eszközök hatékony használatára törekszünk és tanulóinkat is erre ösztönözzük. 

A terembeosztásnál külön figyelmet fordítunk arra, hogy minden tanulócsoportnak legyenek órái 

multimédiás teremben. Kezdő csoportoknak legalább egy, a haladó csoportoknak két órában.  

 

Humán munkaközösség 

 

 

1.) Belső vizsgák 

10. évfolyam: történelem és nyelvtan 

10. A – Schalk Zsolt (történelem), Schalk Zsolt (nyelvtan) 

10. B – Schmera Ákos (történelem), Petrik Zsuzsa (nyelvtan) 

11. évfolyam: hittan és irodalom 

11. A – Bakonyi Loretta (hittan), Horváth Dániel (irodalom) 

11. B – Bakonyi Loretta (hittan), Petrik Zsuzsa (irodalom) 

 

Belső vizsgák időpontja:  

11. évfolyam hittan: 2020. november . 

11. évfolyam irodalom: 2021. április 12-ei hét 

 - 11. A: április 12-13. 

 - 11. B: április 12-13. 

10. évfolyam nyelvtan és történelem vizsga: 2020. május 3-5. (pontosítás később) 

 - 10. A – történelem: május 3.  nyelvtan: május 3. 

 - 10. B – történelem: 2020. május 4-5. nyelvtan: május 4-5. 

 

Az érettségi és a belső vizsgák témaköreinek leadási határideje: 2020. szeptember 18. 
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2.) Ünnepek, programok 

 

DÁTUM ESEMÉNY FELELŐS 

Október 6. aradi vértanúk Schalk Zsolt (rádió) 

Október 22. megemlékezés az 1956-os 

forradalomról 

Horváth Dániel (rádió) 

Január 28. Don Bosco ünnep Horváth Dániel 

Február 25. megemlékezés a 

kommunizmus áldozatairól 

Schalk Zsolt (rádió) 

Március 12. ünnepség az 1848-as 

forradalom emlékére - 

sorverseny 

Petrik Zsuzsa 

Április 16. megemlékezés a holocaust 

áldozatairól 

Schmera Ákos 

 

3. Belső versenyek 

 

Hittan 

- Don Bosco háziverseny 2021. Január 20. szerda 14.00 

- felelősök: Bodai Kata és DeRossi atya 

 

Rajzpályázat: Don Bosco-nap 

- felelős: Czuczai Zsófia 

Szavalóverseny: április 9. (péntek) 

- felelős: Horváth Dániel (magyartanárok) 

Helyesírási verseny: február 8. (hétfő) 

- felelős: Belányiné Teri (magyartanárok) 

Történelem verseny: november 23-ai héten 

- felelősök: Schalk Zsolt, Schmera Ákos 

- külsősöknek hirdetjük 

 

4. Beszélgetéssorozat 

Október 1. 12:45 – Beck Zoltán (9-12. évfolyam) 

November 11. 12:45 – Grecsó Krisztián (9-12. évfolyam) 

December 3. 12:45 – Szabó T. Anna (5-8. évfolyam) 
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VI. Ifjúságvédelem 

 

 

Helyzet felmérés: Határidő: október 01. 

  

 SNI- BTM-es tanulók számba vétele- fejlesztés elindítása 

 Hátrányos helyzetűek számba vétele 

 Halmozottan hátrányos helyzetűek számba vétele 

 Veszélyeztetettek számba vétele  

 Egyéb egészségügyi, szociális problémákkal küzdők számbavétele 

 

       Családlátogatások- problémás esetekben 

 

Karácsonyi ajándék saját kezűleg készítve:  

december 7.- Teadélután - Kézműves foglalkozás 5-8. osztály 

december 14.- Teadélután - Kézműves foglalkozás 9-12. osztály 

 

Beszélgetés 1-1 problémás gyermekkel – segítésük megszervezése- pszichológus, 

mentálhigiénés szakember, szakszolgálat, gyermekjólét…...  

 

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

esetmegbeszéléseken, előadásokon való részvétel. 

 

Diákok beutalása, felülvizsgálatuk, fejlesztésük megszervezése az illetékes Pedagógiai 

Szakszolgálathoz. 

 

Gyűjtések szervezése 

Karácsonyi időszakban helyi Vöröskereszt számára cipős dobozok, Adventi buszjegyek 

Egész évben a helyi Gyermekjólét, és Családsegítő számára ruhák, egyéb használati tárgyak 

gyűjtése. 

 

 

 

Igazolatlan hiányzások 

 

Megfelelő szervek értesítése- kooperáció osztályfőnökökkel 

 

Egy igazolatlan óra tanköteles tanuló esetén a szülő hivatalos értesítését vonja maga után. 

Tíz igazolatlan óra után az ifjúságvédelmi felelős értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot, és a 

szülőt.  

Húsz igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő újbóli értesítése 

Harminc óra feletti igazolatlan mulasztás esetén a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszony 

automatikusan megszűnik, a tanköteles tanuló esetében az iskola ismételten értesíti a  

Gyermekjóléti szolgálatot, és az általános szabálysértési hatóságot. 
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Ötven igazolatlan óra után tanköteles tanuló esetében az iskola haladéktalanul értesíti a 

tartózkodási helynek megfelelő gyámhatóságot, és a Gyermekjóléti Központot (Híd központ 

Esztergom).  

 

Előadások: vírus helyzettől függően  

5-6 évfolyamon: Baleset megelőzés, közlekedés, kerékpár 

7-8. évfolyamon: Élelmiszerpiramis, egészséges táplálkozás- alapfogalmakkal,  

5-8 évfolyamon: drogprevenció, drogkereső kutya bemutató- Pályázat Önkormányzat 

9-12. évfolyamon: Dr. Zacher Gábor előadása- Pályázat Önkormányzat 

9-10-11. évfolyam: Szexuális úton terjedő betegségek, a fogamzásgátlás keresztény és egyéb 

módszerei. Dr. Maczali Balázs 

11-12. évfolyam: Hivatások, felsőoktatási körkép. 

Felsőbb évf., szülők, plusz meghirdetni a környéken: Dr. Lenkei Gábor előadása -Egészséges 

életmód, vitaminok, a gyógyszermaffia….(Ha megtöltjük a tornatermet ingyen tart iskolákban 

előadást, csak már most kellene időpontot kérni tőle) 
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VII. Diákönkormányzat  
 

 

Feladatok, célok: 

 

Kiemelten kezeljük az újonnan választott diákönkormányzati vezetők (DÖK) munkájának 

segítését. (Ennek érdekében szükséges az éves munkaterv elkészítése felelős munkacsoportok 

megjelölésével, mely az egész iskolai diákéletre és érdekérvényesítésre vonatkozik.)  

Felelős: diákönkormányzati munkát segítő tanár (DMST – Schalk Zsolt), osztályfőnökök 

Határidő: 2020. szeptember 1. 

 

- Gólyaavató:  

 - Időpont: 2020. szeptember 25. 

 - A gólyák bemutatása – hivatalos műsor: kb. 30-40 perc. 

 

- Gólyabál: 

  - Az 5.A és a 9.B számára rövid (5-10 perces) színdarabok/jelenetek előadása. 

 - Téma: 2020. október 2-áig 

 - Időpont: 2020. november 27. (17:00 – 20:00 között) 

 - Felelősök: Schalk Zsolt, DÖK, osztályfőnökök 

 - Külsős vendégek nem jöhetnek. 

 

- Adventi koncert és teaház 

 - Időpont: 2020. december 11.  

 - Felelősök: Schalk Zsolt, DÖK 

 

- Iskolaparlament (osztályképviselők, tanárok, iskolavezetés, technikai dolgozók részvételével) 

 - Időpont: 2021. február 19. 8:00-tól 

 - Felelős: Schalk Zsolt 

 

- Egy tanítás nélküli munkanap (Diáknap) programjának színvonalas kialakítását aktív 

közreműködéssel segítjük elő. 

 - Téma: 2021. március 8-ig. 

 - Határidő a programterv összeállítására: 2021. március 22. 

 - Határidő a forgatókönyv elkészítésére: 2021. március 29. 
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 - A Diáknap időpontja: 2021. április 16.  

- DÖK-választások megszervezése: 

 - Határidő: 2021. május 10-14. 

 - Felelős: Schalk Zsolt 
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VIII. Iskola-egészségügyi Szolgálat 

 

 

 
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: Zafféry Károly Szalézi Középiskola 

                                                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 záró 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/ 
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       - Étkeztetés, büfé ellenőrzése 

 

        - Egészségügyi információk közlése szülőkkel, pedagógusokkal 

 

        - Adminisztrációs munka 

 

 - Kapcsolattartás a gyermekvédelmi szakemberekkel 

 

 - Részvétel a szülői értekezleten (igény szerint) 

   

 

Részletes munkaterv: 

 

A munkaterv a járványügyi helyzetre való tekintettel a tanév folyamán módosulhat! 

 

 

                 

2020. szeptember 

       

Munkaterv leadása az iskola igazgatójának. Az ellátás rendjének megbeszélése, illetve a 

koronavírus idején alkalmazandó eljárásrend egyeztetése. 

A tanév során szükséges eszközök beszerzésének megbeszélése. Gyógyszerigény megbeszélése, 

gyógyszerek megrendelése.  

Dokumentáció rendezése az osztálynévsorok szerint.  

Személyi higiénia ellenőrzése minden osztályban (5.-8-ig). 

Védőoltások szervezése (jelenleg a legfontosabb teendő): VI. osztályban BOOSTRIX és MMR (a 

járványügyi helyzetre való tekintettel egyszerre oltjuk a két védőoltást), a VII. osztályban 

Hepatitis- B oltás megszervezése, oltóanyag rendelése. Oltóanyag elhozatala a Népegészségügyi 

Intézettől. Szülők értesítése a védőoltásokról, oltások lebonyolítása és dokumentációja, jelentések 

elkészítése.  

VII. osztály (lányok) HPV védőoltásigény felmérése, ha megérkezik az oltóanyag a védőoltás 

lebonyolítása. 

 

2020. október 

 

Szeptemberben elmaradt pótoltások rendezése. Oltási jelentések elkészítése az OSZIR-ben. 

Az iskola higiénés rendjének ellenőrzése (ebédlő, konyha, mosdók).  

Egyeztetés az iskola orvosával a szűrővizsgálatok lebonyolítása érdekében. A tavalyi évben 

elmaradt szűrővizsgálatok pótlása (védőnői hallásvizsgálatok és orvosi vizsgálatok egyaránt).  

 

2020. november 

 

A jelenlegi tanév szűrővizsgálatainak elkezdése (védőnői, orvosi).  

Fokozott gondozottak regisztrálása (behozott leletek alapján).   

Lehetőség szerint a tavalyi tanév során elmaradt egészségnevelési előadások megtartása. 
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2020. december 

 

Szűrővizsgálatok folytatása (védőnői, orvosi).  

Szakorvosi vizsgálatok eredményeinek begyűjtése. 

A tavalyi tanév során elmaradt egészségnevelő előadások folytatása. 

 

 

2021. január 

 

Szűrővizsgálatok folytatása (védőnői, orvosi).  

Élelmezés, ebédlő, büfé ellenőrzése.  

Jelenlegi tanév egészségnevelési előadásainak szervezése. 

Személyi higiénia ellenőrzése minden osztályban (5.-8.-ig). 

Szükség esetén részvétel a szülői értekezleteken 

 

 

 

 

2021. február 

 

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

Szakorvosi beutalások eredményeinek begyűjtése, értékelése, adminisztrálása. Fokozottan 

gondozott tanulók ellenőrzése. Időközben fokozott gondozásban részesülők felmérése. 

Elsősegénynyújtó verseny, csecsemőgondozási verseny szervezése (igény szerint). 

 

 

2021. március 

 

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

Egészségnevelési előadások lebonyolítása.  

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

Az oltás adminisztrációja, jelentése. 

 

 

2021. április 

 

Fokozott gondozottak ellenőrzése. Szakvizsgálatokról visszahozott leletek adminisztrációja. 

16 évesek állapotfelmérő vizsgálata.  

Személyi higiénia ellenőrzése minden osztályban (5.-8.-ig). 

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

Egészségnevelési előadások folytatása. 

 

2021. május 

 

Leletek összegyűjtése, adminisztrációja.   

Egészségnevelő előadások. 

 

 

2021. június 

 

Év végi statisztika összeállítása.  
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Iskola egészségügyi jelentés elkészítése.  

Év végi összefoglaló elkészítése az iskola-egészségügyi munkáról az iskola igazgatójának.  

Táboroztatásban részvétel (igény szerint). 

 
 2021. augusztus 

 

Részvétel a Tanévnyitó Iskola Egészségügyi Konferencián Budapesten. 

Következő tanév munkatervének, egészségnevelési tervének elkészítése. 

Gyógyszerigény felmérése, lejárt gyógyszerek elszállítása. 

 

 

 

 

A tanév során: több alkalommal részvétel a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat konferenciáin és esetmegbeszélő értekezletein, egész évben folyamatos kapcsolattartás 

szakembereikkel. 

Minden iskolavédőnői napon fogadóóra tartása a szülők és a gyermekek számára. 

Részvétel a vezető védőnő által szervezett munkaértekezleten Dorogon.  

 

 

                                                                               

Nyergesújfalu, 2020.08.27.  

 

 

 

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

      iskolaigazgató                                                            iskolavédőnő    
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Záradék 

 

 

A Zafféry-Szalézi Középiskola Szülői Szervezete az iskola 2020/2021. évi 

munkatervét véleményezte és támogatja. 

 

 

Nyergesújfalu, 2020. augusztus 31. 

 

 

 

 

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

        ………………… 

    elnök 

 

 

A Zafféry-Szalézi Középiskola Diákönkormányzat az iskola 2020/2021. évi 

munkatervét véleményezte és támogatja. 

 

 

Nyergesújfalu, 2020. augusztus 31. 

 

 

 

 

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

Kocsis Kristóf (11. A) 

DÖK elnök 

 


