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1. Célok, feladatok a 2020/2021-es tanévre 
 

1.1. Magyar Katolikus Egyház 
 

Készület a 2021-es budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszusra. 

 

1.2. Főpásztori, fenntartói mottó az idei tanévre 
 

„Van itt egy gyermek...” Jn 6,9 

 

A gyermek, mint csiszolatlan gyémánt, a pedagógusok szerepe ennek fejlesztésében. Az elért 

eredmények visszacsatolása, megosztása a közösség tagjaival. A közösség összetartó erejének 

növelése. 

 

1.3. Nevelőtestületi célok 
 

 A digitális oktatási forma tapasztalatai alapján az eszköztár fejlesztése. 

 Az előírt egészségvédelmi ajánlások, szabályok helyi szintre való adaptálása. 

 Emelt szintű képzéseink erősítése, felkészítés az új felsőoktatási elvárások teljesítésére, 

valamint a belső tudásmegosztás folytatása. 

1.4. A tanév kiemelt feladata 
 

 A pedagógus munka minőségi ellenőrzése. A 2020/2021-es tanévben folyamatosak 

lesznek az óralátogatások.  

 Az ügyeleti rend ellenőrzése. 
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2. A 2020/2021-es tanévet meghatározó jogi környezet 
 

 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 A Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről 

 A 326/2013. (VIII: 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történővégrehajtásról  

 A 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 

 A 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

 A 7/2019. (VI 25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

 Az EMMI által kiadott intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről  

 

Az intézmény által létrehozott belső szabályzatok: 

 

 Pedagógiai Program; 

 Szervezeti és Működési Szabályzat; 

 Házirend 

 Gyakornoki szabályzat  
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3. Helyzetelemzés 
 

3.1. Személyi feltételek 
 

Az intézményvezetői feladatokat Molnár Tünde igazgatónő látja el. Munkáját ebben a tanévben 

Bagyalné Kocsis Márta, Svidróné Grallert Marianna és Grallert László igazgatóhelyettesek 

segítik. Az általuk tartott tanórák száma az elküldött tantárgyfelosztás alapján táblázatos 

formában.  

Pedagógus  Kötelező óraszám Megtartott óra 

Molnár Tünde 2 4 

Bagyalné Kocsis Márta  4 7 

Grallert László  4 7 

Svidróné Grallert Marianna 4 4 

 

3.1.1. A többletórák okai 
 

1. A nyár folyamán kialakult pedagógus fluktuáció. 

2. Az adott szaktárgy heti óraszáma alapján a bontás csak akkor lenne lehetséges, ha egy 

csoportot több szaktanár tanít. Ez pedagógiai, szervezési és szakmai szempontból is 

nehézségeket okoz.  

A nyár folyamán három személyi változás volt a távozó pedagógusok vonatkozásában és két 

kolléga kérte a tanévre a részmunkaidős foglalkoztatását. Az intézmény egyéb területén 

dolgozók tekintetében nem történt változás.  

 

3.1.2. Távozó pedagógusok  
 

1. Dr. Czapné Tóth Sarolta történelem – német nyelv szakos kolléganő, a tavalyi évben 

nyugdíjasként részmunkaidőben dolgozott. Ebben a tanévben nem vállalt órát.  

2. Szabó Dalma angol – német nyelvszakos kolléganő határozott idejű kinevezése lejárt.  

3. Takács Gábor történelem – katolikus hittan szakos kolléga óraadóként tanított nálunk. 

A római katolikus hitoktatók óraszámainak átstrukturálása miatt ebben az évben nem 

kapott nálunk tanórát.  
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A távozó kollégák pótlására a nyár folyamán meghirdetett pedagógusi munkakörbe a következő 

munkatársak kerültek felvételre: 

 

3.1.3. Új kollégák 
 

1. Andrejkovics Péter angol nyelv – történelem szakos középiskolai tanár 

2. Fórizs-Tóth Noémi német nyelv – magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

 

Az új kollégák gyakornoki státuszban kezdik meg nálunk a munkát. Mindketten rendelkeznek 

már helyismerettel. Fórizs-Tóth Noémi korábban iskolánk tanulója volt a négy évfolyamos 

képzésében szerzett érettségi vizsgát.  

Gyakornoki évüket kijelölt mentorok irányításával végzik. Andrejkovics Péter mentora Bíróné 

Várhegyi Judit, Fórizs-Tóth Noémi mentora Deres Mónika kolléganők. 

 

3. Kóródy Judit Anett az előző tanévben óraadóként dolgozott nálunk. A pozitív 

tapasztalatok és a kölcsönös elégedettség eredménye, hogy az idei tanévtől teljes 

állásban rajz és vizuális kultúra és francia nyelv tantárgyakat oktat.  

 

Hosszú évek óta probléma volt, hogy a BTMN –es tanulóink fejlesztést kapjanak. A Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézménye ebben a tanévben 

1 fő fejlesztőpedagógus kollégát biztosít a BTMN-es tanulóink fejlesztésére. Jelenleg 

intézményünkben ez 9 diákot érint.  

 

3.1.4. Óraadó pedagógusok  
 

1. Balogh Judit óraadó heti 6 órában fizikát tanít. 

2. Maton Gary angol anyanyelvi lektor óraadó heti 9 órában angol órát tart. 

3. Viski Andrea gyógypedagógus a 4 SNI-s tanuló fejlesztését végzi heti 2 órában. 

 

A mindennapos testnevelés részeként a korábbi évek jól bevált elve alapján évfolyamonként 

más-más sportágat, mozgásformát próbálhatnak ki azok a diákok, akik nálunk teljesítik a plusz 

két óra testnevelést. Ezen órák többségét a területre szakosodott kollégák végzik.  

A konkrét felosztást az alábbi táblázat mutatja.  
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Évfolyam  Szaktanár Sportág, mozgásforma 

5. Repka Gyula néptánc  

6. Kovács Bertalan úszás 

10. 
Izsvákné Szabó Viktória aerobic 

ritmikus gimnasztika 11. 

12. Szabó Emőke társastánc 

 

A 7. évfolyamon a judo oktatást idén Demjén Zoltán mesterpedagógus kollégánk látja el, 

fenntartói engedéllyel külön megállapodás keretében.  

 

3.1.5. Hitoktatás 
 

Az elmúlt évhez hasonlóan az iskola lelki vezetését és az egyházi programok (szentmisék, 

imaórák, lelkigyakorlatok) megszervezését a Szent Anna plébánián szolgáló atyák irányítják. 

Ft. Resch András atyától - külföldi tanulmányok miatt - elbúcsúztunk. Az idei tanévtől Ft. 

Gubala Róbert plébános atya irányításával Ft. Holló Gábor káplán atya teljesít nálunk 

szolgálatot. Tájékoztattuk őt iskolánk felépítéséről, valamint a pedagógusokat, munkatársakat, 

diákokat és szülőket érintő hagyományos lelki programokról, amelyek a tanév rendjében 

szerepelnek. Bízzunk abban, hogy ez az iskolánk életében kiemelten kezelt terület 

irányításukkal a következő tanévben is erősségünk lesz. 

 

Felekezeti tekintetben továbbra is római-, görögkatolikus és református hitoktatást végzünk.  

Hitoktatóink mellett Ft. Gubala Róbert atya és Ft. Holló Gábor atya a Szent Anna plébániáról, 

illetve Ft. Kovács József atya a Mindszenti plébániáról tart hittanórákat intézményünkben.  A 

görögkatolikus hittanórákat idén is Ft. Szemerszki Mihály valamint Ft. Salai Szabolcs atyák 

tartják.    

 

A református diákoknak Nt. Fórizs István református lelkipásztor tartja a hittanórákat.   

Az iskolai önkéntes Lelkisegély Szolgálat tagjai: Ft. Salai Szabolcs görögkatolikus atya, 

Kuzmáné Juhász Katalin hittan tanár, Bokros Beáta hittan tanár, Ramada Tímea védőnő és 

Martonné Fekete Rita (aki a MESZEGYI (Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekvédelmi Intézmény) külsős munkatátársként ebben a tanévben is segíti munkánkat).  
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A tanári, diák szinten is nagy igény mutatkozik a pszichológus segítő munkájára. Az iskolánk 

életében kiemelkedő szerepe lenne a tehetségazonosítás folyamatában és a kiértékelt 

eredmények visszajelzésével kapcsolatban.   

 

3.1.6. Adminisztrációs munkát végző kollégák 
 

A fenntartó engedélyezése után gazdasági ügyintéző munkakör meghirdetésére került sor. A 

beadott pályázatok alapján került kiválasztásra egy kolléganő. Az alkalmazásához szükséges 

dokumentumok bekérése folyamatban van.  

 

3.1.7. Technikai dolgozók 
 

Ezen a területen az előző tanévhez képest nem történt változás.  

4. Megbízatások a 2020/21-es tanévre 
 

intézményvezető Molnár Tünde 

igazgatóhelyettes Bagyalné Kocsis Márta, Grallert László, 

Svidróné Grallert Marianna 

BECS csoport Szabados Zsolt (vezető), Csobánka Rita, 

Szegediné Polner Mária, Deres Mónika, Bacsa 

Péterné 

iskolai közösségi szolgálati koordinátor Kuzmáné Juhász Katalin 

pályázatfigyelő Kissné Nyitrai Emese 

teremtésvédelmi koordinátor Biróné Kertész Judit  

egyházi ünnepek, lelkigyakorlatok 
Ft. Gubala Róbert, Ft. Holló Gábor, Molnár 

Tünde 

diákönkormányzatot segítő pedagógus Labantné Cservenyák Katalin  

védőnő Ramada Tímea 

ifjúságvédelmi felelős Durda Szilvia 

gyógytestnevelés Koromné Fónyi Ágnes  

tehetséggondozó csoport 

Jablonkayné Ajtonyi Angéla, Kulcsárné Gál 

Beáta, Dr. Sajgál Mónika, Svidróné Grallert 

Marianna, Csabai Ágnes  
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 Három pedagógus (Demjén Zoltán, Grallert László, Lange Péter Tamásné) 

mesterpedagógusi státuszban szakértői munkát végez. A nevelőtestületben két kolléga szerzett 

sikeres mesterpedagógus minősítést Bíróné Várhegyi Judit (fejlesztő támogató tevékenység) és 

Koromné Fónyi Ágnes (fejlesztő támogató tevékenység). Jelenleg a nevelőtestület főállású 

pedagógusai közül   20 fő pedagógus II. státuszban van, a többiek pedagógus I. fokozatban 

vannak. Ebben a tanévben intézményünkben két gyakornoki státuszban lévő kolléga van.  

Svidróné Grallert Marianna (mesterpedagógus) és Kulcsárné Gál Beáta (Pedagógus II.) 

minősítési eljárására kerül sor 2020-ban.  

A 2020/21-es tanévben a bejövő osztályok mellett osztályfőnöki feladatokat lát el: 

 5. A osztály – Kuzmáné Juhász Katalin  

 5. B osztály – Dr. Molnárné Szabó Csilla 

 9. C osztály – Horváthné Rácz Mária  

Kettő osztály esetén osztályfőnökváltásra került sor: 

 9. B Kuzmáné Juhász Katalin helyett Grallert László 

 10.B Hernádiné Győri Zsuzsanna helyett Szegediné Polner Mária 

 

5. A 2020/2021-es tanévben a tanulói létszám alakulása 
 

osztály létszám osztályfőnök – társosztályfőnök 
5.A 33 Kuzmáné Juhász Katalin - Labantné Cservenyák Katalin 
5.B 34 dr. Molnárné Szabó Csilla 
6.A 33 Bacsa Péterné 
6.B 32 Ádámcsóné Nevelős Mária – Váraljai Réka 
7.A 32 Jablonkainé Ajtonyi Angéla - Dr. Sajgál Mónika 
7.B 29 Bagyalné Kocsis Márta 
8.A 32 Koromné Fonyi Ágnes 
8.B 31 Kovács Ilona - Kocsengáné Mészáros Marianna 
9.A 29 Tóth László 
9.B 30 Grallert László - Bíróné Várhegyi Judit 
9.C 28 Horváthné Rácz Mária 

10.A 28 Kónya Miklós 
10.B 31 Szegediné Polner Mária 
10.C 33 Bíróné Kertész Judit 
11.A 28 Deres Mónika 
11.B 29 Dr. Simkóné Késmárki Csilla 
11.C 32 Szabados Zsolt 
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12.A 22 Kulcsárné Gál Beáta 
12.B 26 Szeitzné Viski Erika 
12.C 31 Szabóné Virág Viktória 

20 osztály 
Összesen 

603 fő  
 

2020. szeptember 1-jei állapot szerint összes tanulói létszám 603 fő.  

 

6. Tárgyi feltételek 
 

Gimnáziumunk 29. tanévét kezdjük 2020 szeptemberében. Az intézményben a nevelő-

oktató munka több helyszínen zajlik. A tanórák többségét a Városház tér 6. szám alatti 

épületegyüttesben tartjuk. A telek egyik végében található a Szatmári Irgalmas Nővérek 

tulajdonában lévő épület. Ezt évekkel ezelőtt használatba kaptuk, és egyeztetés után 

átalakításokat végeztünk benne. Jelenleg két nyelvi terem, két tárgyaló és egy vendégek 

számára fenntartott apartman található itt. A pincerészben a helységek összenyitásával 

konditerem került kialakításra. A vidékről érkező lányok részére a telek másik végén található 

kollégium részében biztosítunk szállást. Az itt található melegítőkonyha és étkező méretbeli 

adottságai okán az 5. – 6. évfolyamos tanulóknak órarendbe iktatott ebédszünetben, a 7. – 8. 

évfolyamos diákoknak tanóráik után étkezésre nyújt lehetőséget.  

A patinás épület több része másfél évszázados múltra tekint vissza. Ebből adódóan 

számos területen felújításra, átépítésre szorulna. Az idei tanévkezdésre elkészült a sportpálya 

felújítása, illetve a földszinti informatika terem felújítása. 

Alapjában véve biztosított a nyugodt munkavégzéshez minden feltétel. Tantermeink 

felszereltsége megfelelőnek mondható mindenütt biztosított a megfelelő számú pad és szék. Az 

idei tanév kezdetére kettő tanterem és a két informatika terem teljesen új bútorzatot fog kapni. 

Terveink szerint így néhány év alatt miden tanterem bútorzata lecserélhető lesz. 

Intézményünkben a tanulást segítő eszközök állapota folyamatos fejlesztést igényel. 

 

A 2019/2020-as tanév rákényszerítette iskolánkat is néhány változásra, amely felgyorsította a 

technikai fejlődést: 

- minden pedagógus és diák saját Fráteres e-mail címet kapott 

- a tanáriban és az aulában nagyképernyős televíziók kerültek felszerelésre, amelyek 

wallboardként funkcionálnak a gyorsabb információáramlás érdekében 
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- az Alapítványi bál bevételéből 3 interaktív panel lett vásárolva, melyek a nyár folyamán 

felszerelésre kerültek. 

Intézményünk törekszik arra, hogy folyamatosan bevételeket termeljen. Erre az alábbi 

lehetőségekkel szeretnénk élni ebben a tanévben: 

- tantermek, Fráter terem bérbeadása, 

- tornaterem, aula különféle rendezvényekre történő bérbe adása. 

 

7. A 2020-2021- es tanév kiemelt feladatai 
 

7.1. Felkészülés a 2021-es NEK-re 
 

Nagy öröm volt minden magyar katolikus számára, hogy 1938 után 2020-ban újra hazánk 

rendezheti meg a Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszust. Sajnos a járványügyi helyzet 

miatt ezt a programsorozatot el kellett halasztani.  

Bízunk benne, hogy az újonnan kitűzött időpontban (2021. szeptember 5-12.) nyugodt 

körülmények között tudjuk vendégül látni a világ sok országából idelátogató katolikus 

vendégeket. Ez a rendezvény kiváló lehetőséget biztosítana számunkra is, hogy a hitbéli, 

erkölcsi és társadalmi megújulást elősegítse. Tavaly egész tanévben szervezett keretek között 

készültünk az eseményre. Ebben a tanévben szeretnénk tanulóinkat és az újonnan bejövő 

osztályainkat még közelebb hozni a NEK szellemiségéhez. 

 

Áhítatokon felelevenítettük az 1938-as eseményeket, korképet adtunk az utca emberének 

elképzeléseiről az oltáriszentséggel kapcsolatban, elemeztük a világkongresszus logóját, és még 

sok ehhez kapcsolódó témát. Lelkigyakorlatokon élménypedagógiai és Kett-pedagógiai 

feldolgozást kaptak a kicsik az utolsó vacsoráról leporellót készítettek Jézus arcáról és az 

Oltáriszentségről. Ezeket az ismereteket szeretnénk kibontani, új feladatokkal, még mélyebb 

tartalommal megtölteni ebben a tanévben. 

A miskolci katolikus iskolákkal közösen intézményünk szervezésében tervbe volt véve egy 

közös éneklés, melynek keretén belül a NEK-re hívnánk fel a figyelmet. Amikor az 

egészségügyi helyzet engedi, továbbra is nyitottak vagyunk az ebben való részvételre. A 

nagyobb hatékonyság miatt, ezt Miskolc egyik frekventált terére tervezzük. 
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„Van itt egy gyermek….”  Jn 6,9 
 

A fent említett evangéliumi szakasz kétféle lelki és nevelési tartalommal bír intézményünk 

számára. Fontos az idézet gyermek-és megosztás-motívuma. Mindkettőre fókuszálunk az éves 

oktató-nevelő munka során. 

A gyermek, a diák központi szerepet kap munkánk során. Iskolánk speciális helyzetben van e 

tekintetben. Képzési formánk egyik fontos eleme, hogy sok diák tízéves korban „gyermekként” 

érkezik hozzánk és nyolc év közös együttműködés után érettségizett fiatal felnőttként bocsátjuk 

őket útjukra. Nagy lehetőség, de egyben óriási felelősség ezen időszak tartalmas kitöltése. A 

sikeres felvételivel bejutott diákok mindegyike kincseket, talentumokat rejt magában.  

Feladatunk, hogy a ránk bízottak személyiségét megismerjük, felismerjük azokat a 

talentumokat, melyek Isten ajándékaként bennük rejlenek. Ezek fejlesztésével tudunk a 

személyiségfejlődésükhöz hozzájárulni.  

Fontos, hogy ezek erősítése mellett, elfogadjuk, hogy vannak olyan területek, tantárgyak, 

melyekben nem tud egy-egy diák kiemelkedőt nyújtani. Ezen esetben az önmagához mért 

fejlődés észrevétele és az ehhez kapcsolódó pozitív visszacsatolás nagy motivációs erővel bír. 

A tanítás- tanulás folyamatában, illetve a közösségi programokon fontos célkitűzés, hogy 

meglássuk a lehetőségeket minden egyes gyermekben, és ezek fejlesztésével sikerélményhez 

juttassuk őket. Ebben a folyamatban fontos szerep hárul a diákok családjára, akikkel szorosan 

együttműködve igyekszünk egységes értékek mentén haladva nevelni a gyermekeket.  

Iskolánk számos versenyeredménnyel rendelkezik, de az elért eredménytől függetlenül a 

versenyeztetés minden esetben egyfajta szereplési lehetőség is a ránk bízott diákok számára. 

Felmutathatják felfedezett és rejtett értékeik.  

A több, mint 600 fős tanulóifjúság minden egyes tagja értékes számunkra. Egyénként érkeznek 

hozzánk és sok esetben teljesen ismeretlen társak közé kerülnek. A nevelőtestületi tagok 

feladata, hogy ezen véletlenszerűen összekerült diákokat közösséggé formálják. A 

visszajelzések alapján iskolánk egyik legnagyobb erőssége a családias légkör, a közösségi tagok 

összetartó ereje. 

 

7.2. A tudásmegosztás  
 

Ez a szaktárgyi tudás és értékek kölcsönös átadása, a kölcsönös megbecsülésre való törekvés 

által valósulhat meg. A tanév folyamán a fenti mottó szellemében nagy hangsúlyt fektetünk a 

következőkre:  
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1. csoportbontás, ahol a tantárgyfelosztás erre lehetőséget ad; 

2. tehetségazonosítás; 

3. differenciált oktatás, csoportos, egyéni felkészítés; 

4. versenyeztetés, szereplési lehetőség biztosítása; 

5. eredmények publikálása, az elért siker közösségben való megosztása; 

6. kapcsolattartás a szülőkkel, közös értékek mentén való nevelés; 

7. keresztény értékrendet közvetítő programok szervezése, előadók meghívása; 

8. személyiségfejlesztés, lelki gondozás; 

9. tudásmegosztás; 

10. közösségi (kulturális, sport, spirituális) programok szervezése. 

 

A tanév feladatainak szerves részét képezi az őszi és tavaszi érettségi vizsgáknak, az 

osztályozó vizsgáknak, valamint a belső intézményi vizsgáknak a megszervezése és 

lebonyolítása. 

 

Intézményünkben az idei évtől Ft. Holló Gábor atya vezetésével a hétfő reggeli áhítatok formája 

megváltozik. A hatékonyság növelése érdekében az alsós (5- 8. évf.) és a felsős (9- 12. évf.). 

diákoknak külön tartjuk az áhítatot. A vallásos, énekes dicsőítés célja, hogy azokban a 

diákokban is felébressze a keresztény értékek iránti érdeklődést, akik családi keretek között 

nem részesültek ebben. A zenés forma által lelki és közösségi élményt próbálunk nekik is 

átadni. 

 

7.3. Nevelőtestületi céljaink 
 

Az idei tanév tervezése a járványügyi helyzet miatt a szokásosnál nehezebb feladat elé állítja 

az iskolavezetőség tagjait, a pedagógusokat. Szinte napról napra változik a helyzet, ami 

megnehezíti munkánkat. Ezen körülmények között is szeretnék a színvonalas oktatói munka 

mellett nagy hangsúlyt fektetni a közösségfejlesztésre, a keresztény értékrend közvetítésére. 

Sajnos az egészségügyi központi előírások miatt, már a tervezés fázisában számos jól bevált 

program szervezése vált lehetetlenné, illetve más formában kell megszervezni. 

A tavalyi évben a március 16-án kezdődő online oktatási forma tapasztalatait az év végi 

nevelőtestületi értekezleten megbeszéltük. Az elsődleges, kötelezően használandó csatorna a 

KRÉTA rendszer volt. Emellett a DISCORD APP felületén létrehoztunk egy saját iskolai 
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szervert, ahova az iskola valamennyi tanulóját és tanárát beléptettük. Ez jó lehetőséget adott a 

hagyományos órákhoz hasonló „élő” kapcsolat kialakítására. Az idei tanévben is egy lehetséges 

csatornaként fenntartjuk. Az osztálycsoportok léptetése megtörtént, az új diákokat felvettük a 

rendszerbe. Az idei tanévben a nyitó tantestületi értekezleten bemutatásra került a Google 

Classroom rendszer. Minden szaktanár feladata, hogy az osztályait, tanulócsoportjait ebbe a 

rendszerbe is vigye fel. Felkészültünk az ismételt digitális oktatási formára való átállásra. 

Amennyiben a járványügyi helyzet szükségessé teszi úgy a kialakított felületeknek 

köszönhetően gyorsan, és hatékonyan át tudunk majd átállni. 

A tapasztalatokat leszűrve egy online oktatásra vonatkozó etikai kódex kialakítását tervezi a 

tantestület, melyhez egy teamet hoztunk létre. Az etikai kódex segítségével a kezdetben 

felmerült problémák, pedagógusi, diák és szülői oldalon is nagymértékben kiküszöbölhetők 

lesznek. 

AZ EMMI által elrendelt egészségügyi, higiéniás szabályok betartása érdekében, saját belső 

intézkedési tervet és járványügyi protokollt, eljárási rendet hoztunk létre. Ezt a helyben 

szokásos módon, a honlapon elérhetővé tettük. A tantestületet a diákokat és szülőket is 

tájékoztattuk az eljárási rendünkről. 

A központilag rendelkezésre bocsájtott szerekkel megtörtént a tanévkezdés előtt a fertőtlenítő 

nagytakarítás.  

Ebben a helyzetben rendkívül fontos a kommunikációs csatornák megléte. Különös szereppel 

bírnak az online csatornák. A gyors, célirányos információáramlást segítik elő, a különböző 

szintekre létrehozott belső levelezőrendszerek. A vezetői értekezletet a tavalyi év jó 

tapasztalatait folytatva idén csütörtökön tervezzük megvalósítani. Az itt megbeszélt 

időpontokat, programokat a belső levelezési rendszer segítségével a hétvége előtt tudjuk 

továbbítani a kollégáknak. Így minden szaktanár és osztályfőnök időben előre tud tervezni, 

illetve a hétfő reggeli osztályfőnöki órán tudja a diákokat tájékoztatni. 

Fontos területnek tartjuk továbbra is a továbbtanulást. Diákjainkat - gimnázium révén - 

kezdettől fogva célzottan az eredményes érettségi vizsgára, a sikeres felvételire és a 

felsőoktatásban való helytállásra készítjük fel. 

Ezt segítik elő a 11-12. osztályban az emelt szintű előkészítő foglalkozások. Különösen fontos 

ezek szerepe azon tantárgyak esetén (fizika, kémia, földrajz), amelyeket a diákok 

osztálykeretben nem tanulnak végig. Az érdeklődő diákok számára a többi tantárgy esetében 

szokásos heti 2 óra helyett 3 órában oktatjuk ezeket a tárgyakat. Az elmúlt tanév tavaszi 

érettségi időszakában törölték az előrehozott érettségit. A tanulóink nagy számát érintette ezért, 

őszi érettségi vizsgákat szervezünk. Elsősorban angol és német nyelvből várható jelentkezés, 
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de természetesen kijelölt iskolaként a nálunk tanulói jogviszonnyal nem rendelkezőket is 

fogadjuk.  

 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyik fontos formája a fogadóóra. Az elmúlt két év jól bevált 

gyakorlata alapján ebben a tanévben is a fogadóórák tekintetében az e-naplón keresztül tudnak 

majd a szülők időpontot foglalni az adott tanárhoz, amivel gördülékenyebbé válik a fogadóórák 

rendje. Ha a járványügyi helyzet miatt a személyes találkozás nem lehetséges a szülői 

kapcsolattartást és a tájékoztatást is online módon tudjuk megoldani. 

 

Minden évben számos sikert, eredményt érnek el különböző versenyeken a diákjaink. A 

felkészítés és a részvétel mellett fontos számunkra a visszacsatolás, a közösség előtt elismerés. 

A honlapon az előző tanévben kialakított belső felületre minden szaktanár feltölti az 

eredményeket, így azok egységesen átláthatók. Ez nagymértékben megkönnyíti és 

egységesebbé teszi havi bontásban a versenyeredmények hirdetését. 

Továbbra is kiemelt cél a digitális kompetencia fejlesztése, és ezáltal a tanórák, foglalkozások 

változatosabbá tétele.  

 

7.4. Intézményi szintű célitűzések, feladatok 
 

7.4.1. Oktatás  
 

 A digitális kompetenciák további fejlesztése, felkészülés egy esetleges digitális 

oktatási formára. 

 Tehetséggondozás, versenyfelkészítés. 

 Felkészítés közép- és emelt szintű érettségire és nyelvvizsgára, országos mérésekre. 

 Szakszerű helyettesítés hatékonyabbá tétele (tananyag előkészítés, munkalap 

összeállítás) érdekében online módon történő bejelentést kérünk a kollégáktól az 

iskolavezetés és a gazdasági vezető felé. 

 Egy osztályon belül a csoportbontásnál egységesebb oktatói és ellenőrző-értékelői 

szemlélet kialakítása különösen fontos cél, ebben a tanévben is. 

 Együttműködés, kommunikációs formák erősítése a munkaközösségek között. 

 Részvétel az (elsősorban KaPI által szervezett) szakmai továbbképzéseken, majd ezt 

követő ismeretátadás munkaközösségi vagy nevelőtestületi értekezleten. 
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7.4.2. Nevelés, Hitélet 

 

 Zenés, énekes áhítatok, mint az evangelizáció egyik lehetséges eszköze. 

 Forráspont - valamint rózsafűzér kisközösség életre hívása, melynek segítségével az 

imádságra - való hajlam a keresztény értékek szerint értékrend megerősödését 

szeretnénk elérni. 

 A közösen lefektetett házirendi szabályok egységesebb betartatása. 

 A kulturált viselkedés hangsúlyozása intézményen belül és kívül. 

 A közösségi médiákban az online csatornákon folytatott „beszélgetések” kommentek 

veszélyei a személyiségi jogok tükrében. 

 

7.4.3. Kapcsolattartás, Adminisztráció 

 

 Több szinten (vezetői, munkaközösségvezetői, pedagógusi) levelező rendszert 

hoztunk létre. Ezáltal egy esetleges online oktatási formában is gyorsan és hatékonyan 

biztosítható az információátadás, a tájékoztatás.  

 Egységes e- mail címet kapott minden pedagógus kolléga és az oktatást segítő irodai 

dolgozók. 

 Az E-naplóban, az adminisztrációs feladatok határidőre előírt elvégzése. 

 Az iskolai honlap és egyéb médiafelületen történő megjelenés színvonalának és 

gyakoriságának emelése (minden nagyobb rendezvényről készüljön egy – egy rövid 

beszámoló). 

 Kapcsolattartás a Miskolc és vonzáskörzetében lévő általános iskolákkal (elsősorban 

az Egyházmegye fenntartásában lévők) beiskolázási folyamat elősegítése céljából, 

bemutató órák, érdekes projektek, vetélkedők megszervezése és lebonyolítása. 

 

7.4.4. Tanórán kívüli nevelés 

 

Szakköri és egyéb tanórán kívüli iskolai foglalkozások, rendezvények kiegészítik oktató-nevelő 

munkánkat, élményekkel gazdagítják tanulóinkat, erősítik az összetartozás érzését. Az 

intézményben a pedagógusok és a diákönkormányzat arra törekszenek, hogy a 
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közösségformálás a mindennapokban érvényesüljön különböző színtereken megvalósított 

programok által. 

 

Feladatok 

 

 Egyházunk hagyományainak ápolása, részvétel a heti egy alkalommal sorra kerülő 

áhítaton, a lelki napokon, az egyházi ünnepeken és műsorokon, Veni Sanctén, Te 

Deumon, a katolikus iskolák versenyein, rendezvényein. 

 Egyházi, nemzeti és iskolai ünnepeink méltó megünneplése. 

 Fráter György iskolánk névadója emlékének ápolása. 

 Tanórán kívüli tevékenységek színes palettáját kínáljuk diákjainknak (kiskórus, 

Fráter kórus, rajz szakkör, média csoport, napközis tábor, nyelvi tábor, sportköri 

foglalkozások). 

 Hangversenyen, színházi előadásokon való részvétel. 

 Hagyományaink ápolása (csacsi- és szamáravató, gombavató, szalagavató, DÖK 

nap, diákbál, farsangi bál, ballagás). 

 Élményekkel teli osztálykirándulás szervezése tanulóink részére. 

 Kapcsolatok ápolása (fenntartóval, családdal, felsőoktatási intézményekkel, a város 

egyházi fenntartású középiskoláival, testvériskolákkal, katolikus iskolákkal, 

várossal). 

 Tematikus nyelvi hét megtartása. 

 

Beiskolázással kapcsolatos feladataink 

 

 Vonzóvá kell tennünk gimnáziumunkat elsősorban a 8. osztályos diákok körében. 

Ennek érdekében felajánljuk a miskolci székhelyű általános iskoláknak, hogy 

tájékoztatást tartunk intézményünk beiskolázás folyamatáról és az általunk kínált 

lehetőségekről. 

 Évek óta népszerű a központi felvételire felkészítő tehetséggondozó foglalkozásunk, 

ami más intézményekkel ellentétben nem csak a központi írásbeli felvételiig tart, hanem 

a szóbeli felvételire is segít felkészíteni a résztvevőket. 

 Minden ősszel nyílt napok szervezése a 4. és 8. évfolyamos tanulók számára. 

 A miskolci katolikus általános iskoláknak külön nyílt napot és nyílt órákat tartunk. 
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Mérés, értékelés 

 

 Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében 

meghatározott méréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben is elvégezzük. 

 A hatodik és nyolcadik évfolyamon írásbeli idegen nyelvi mérést szervezünk. A tanulók 

idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a 

mérést 2021. május 19-én végezzük. 

 Az alapkészségek, képességek országos mérését a hatodik, nyolcadik és tizedik 

évfolyamon végezzük 2021. május 26-án. 

 Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 2021. január 11. és 2021. április 23. 

között szervezzük meg a testnevelő kollégák által. A mérés eredményeit 2021. május 

28-ig feltöltjük a NETFIT rendszerbe. 

 

Prevenció, Egészséges életmód 

 

 Ez a tanév a szokásnál is nagyobb kihívások elé állítja mind a pedagógusokat, mind a 

diákokat. Már a nyár folyamán igyekeztünk felkészülni erre a vírushelyzet miatt 

különös tanévre: 

- kisfilm forgatása a megelőzésről és az iskolai szabályokról, 

- az eljárásrend tanulóink számára egyszerűsített változata, 

- piktogramok elhelyezése az intézmény teljes területén, 

- 1,5 méteres távolság kijelölése a szükséges helyeken, 

- a megfelelő eszközök beszerzése, 

- részletes tájékoztatás a pedagógusok és technikai dolgozók számára. 

 Egészségnevelési előadások minden korosztály számára. 

 A tanulók elsősegélynyújtó ismereteinek bővítése. 

 Az iskolaalma program segítségével felhívjuk a gyermekek figyelmét a rendszeres 

gyümölcsfogyasztásra („Vedd, vidd, edd!” ). 

 A védőnőnk rendszeresen szűri a tanulók egészségi állapotát. 

 Támogatjuk diákjaink sport tevékenységét az által, hogy különböző mozgásformák 

elsajátítására biztosítunk lehetőséget. 
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 Tanulóiknak és az iskola minden dolgozójának feladata a termek, a közösségi terek, az 

intézmény épület együttesének a tisztaságának, rendjének megőrzése, védelme. Az 

osztálytermek dekorációját és tisztaságát ellenőrizzük. 

 

8. Intézmény működésével kapcsolatos feladatok 
 

 Folyamatos cél, hogy nevelőtestületünk elvekben és a megvalósításban is egységes 

legyen. A kielégítő munkahelyi légkör kialakítása és fenntartása kiemelt fontosságú, 

célja, hogy pedagógusaink nyugodt közegben, egymást megbecsülve és támogatva 

végezzék munkájukat. 

 A fenntartói ellenőrzés megállapításait igyekszünk maximálisan figyelembe venni 

minden területen munkánk során. 

 A vezetőség feladata, hogy a munkatervben megfogalmazott célok eléréséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó segítségével biztosítsa. 

 Törekszünk az E-KRÉTA rendszer minél szakszerűbb használatára. Fokozott 

figyelmet fordítunk az adminisztrációs munkára, a tanulói hiányzások vezetésére és 

igazolására, valamint a tanórák adminisztrálására. 

 Figyeljük a Nkt. módosításait és az új jogszabályi változásokat, ennek megfelelően 

aktualizáljuk intézményünk dokumentumait. 

 Belső ellenőrzésünket ellenőrzési munkatervünk alapján végezzük. Az ellenőrzések 

tapasztalatait minden esetben megbeszéljük az érintettekkel.  

 Az iskola honlapját folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk. Kötelezettségünk a 

jogszabályok által meghatározott adatokat közérdekű adatokként bárki számára 

hozzáférhetővé tenni. 

  Minden hónap első hétfőjén nevelőtestületi és munkaértekezleteket tartunk az alábbi 

szempontok alapján: 

- Az előző hónapban végzett munka értékelése 

- Aktuális feladatok meghatározása 

 Minden pedagógus saját Fráteres e-mail címet kapott, munkaközösségenként és 

nevelőtestületi szinten is levelezőlistákat hoztunk létre az elmúlt hónapok folyamán, 

ezzel hatékonyabbá téve az információáramlást intézményünkben. 

 A baleset- és tűzvédelmi oktatáshoz az osztályfőnökök szakmai segítséget, írásos 

anyagot kapnak a tanévnyitó értekezleten.  
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 A technikai fejlődés minden tekintetben fontos és a digitális oktatás kihívásai 

felgyorsították ezt a folyamatot. Fokozatosan fejleszteni próbáljuk iskolánk technikai 

felszereltségét fenntartói és alapítványi segítséggel, hiszen ez nemcsak az 

informatikai készségek, hanem a más képességek, kulcskompetenciák fejlesztéséhez 

is nélkülözhetetlen. Az oktató-nevelő munkát az idei tanévtől 3 interaktív panel is 

segíti, ezenkívül több tanterem rendelkezik interaktív táblával, illetve majdnem az 

összes tanterem számítógéppel, projektorral. 
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9. Pályázatok 
 

Pályázatok 2020/2021 

 

A 
pályáz
at meg 

nevez
ése 

Idősza
k 

A 
pályázó 

jogi 
személy 
megneve

zése 
(intézm

ény vagy 
fenntartó

) 

Elnyer
t összeg 

Eredménye 
(továbbképzés, 

eszközbeszerzés, 
tábor, etc.) 

 
 

A pályázatban 
megvalósított 
programok 

HAT-
19-01-
0863 

 
2019. 

október 
1- 2020. 
június 

30. 

 
 

Intézmé
ny 

2.521.8
00 Ft 

 
 

Visszamondás alatt 
áll 

 
Járványügyi 

veszélyhelyzet miatt 
nem 

valósítjuk meg 
 
 

EFOP
-1.3.5-

16-
2016-
00582 

 
2017. 

április - 
2020. 

március 
31. 

 
 
 

Fenntart
ó 

25.000.
000 Ft 

 
 

Társadalmi 
szerepvállalás 

erősítése 

 
A programokat 

megvalósítottuk 
egyenlőre a 

visszajelzésekre 
várunk 

a Nord Tender 
részéről 

 
EFOP

-
3.2.14-

17-
2017-
00005 

 
2017. 

október 
1- 2020. 
szeptem
ber 30. 

 
 

Miskolc
i Egyetem 

  
 

Együttműködő 
partnerek vagyunk 

 
 

Idegennyelvi 
foglalkozások 

EGY
H-

KCP-
20 

  
Fenntart

ó 

  Járványügyi 
veszélyhelyzet miatt 
visszavonásra került 

CSSP
-

zeneokt
at-

2020-
0265 

  
Intézmé

ny 

5.841.7
00 Ft 

 
Népzenei 

programok 
megvalósítása 

 
A pályázat elbíráslás 

alatt áll 
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Sajnos ezen a területen erőteljesen érezteti a járványügyi helyzet a hatását. Az évek óta bevált 

és sikeres Határtalanul programot vissza kellett mondani, illetve a bizonytalan helyzet miatt a 

2020/2021-es tanévre nem is pályáztunk.  

A 9. és 11 évfolyamosokat érintő országos szervezésű „Nyelvtanulás külföldön” című pályázat 

tavaly az utolsó pillanatban került törlésre. Idén egyelőre nem hirdették meg.  

 

10. Teremtésvédelem 
 

1. Mindent a vízről forrás, patak vízvizsgálata kémiai és biológiai vizsgálatokkal 

A víz elengedhetetlen minden élő szervezet számára. Minősége és mennyisége alapvetően 

befolyásolja életünket. A vízi világ megismerése, és védelme kiemelkedő szerepet kap a 

környezetvédelemben is. A Bükk hegység, körülöleli Miskolcot, bővelkedik forrásokban, és 

patakokban. Viccesen a természetjárók mondogatják, hogy a Bükkben nem lehet szomjan halni, 

hiszen lépten-nyomon iható forrásokra bukkanunk. Ezért szeretném egyszerű vízvizsgálati 

módszerekkel megismertetni az érdeklődő tanulókat. Bemutatni egy patak, forrás élővilágát, 

azokat az indikátor élőlényeket, melyek fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában, de 

talán még a túrázni szerető gyerekek sem figyeltek fel rájuk. 

A megvalósítás: szeptember 2. hete helyett a járványügyi helyzet miatt, május, június 

hónapban tervezhető. 

Jeles napok:  

2. Állatok világnapja  

Ez a nap Assisi Szent Ferenc halálának napja is, tisztelgés az állatok védőszentje előtt, aki már 

a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az 

élő, vagy élettelen. 

Megvalósítás: október 4. Nálatok laknak-e állatok címmel kiskedvencek fotói, online 

formában. 

3.  A víz világnapja.  

A vízről egy mondatban. Mi jut eszedbe a vízről, szemelvények a gyerekek legjobb 

gondolataiból. 

Megvalósítás: március 22. 
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4. A Föld napja. 

 Számodra mit jelent Föld? címmel a járványügyi helyzetre tekintettel online formában rajz, 

ppt, vagy kiállítás szervezése. 

Megvalósítás: április 22. 

5. Az iskolakert ápolása, bemutatása érdeklődőknek. 

Megvalósítás: október, május 

A természettudományos szemlélet kialakítása a tanmenet alapján, 5-11. osztályokban 

biológiából folyamatosan és jelen van a mindennapjainkban is. 

 

11. A tanév helyi rendje 
 

A 2020-2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján a helyi 

sajátságok figyelembevétel a tantestület a következőket határozta meg.  

A rendelet értelmében a tanítási napok száma a gimnáziumban 179 napból áll, a tanév kezdő- 

és végnapja, a leírtak alapján 2020. szept. 1. és 2021.június 15.  

 

11.1. Tanítás nélküli munkanapok; értekezletek rendje 
 

A tanítás nélküli munkanapok: 

 

2020.12.02.  Pályaorientációs nap 

 2021.01.25.  Nevelőtestületi értekezlet (félévi konferencia) 

2021.01.29.  Diákigazgató-választás (DÖK nap) 

2021.02.26.  Szóbeli felvételi vizsganap 

2021.05.06.  Angol nyelv írásbeli érettségi 

2021.06.04.  Tantestületi kirándulás 

 

Áthelyezett (hétvégére eső) munkanapok: 

 

2020. december 12. (szombat) – december 24. (csütörtök) bedolgozása 

 

Szülői értekezletek: 
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2021.09.03., 07- 10.  év eleji szülői értekezlet 

2021.02.04.-06.  félévi szülői értekezlet 

 

Fogadónapok: 

 

2020.10.19. 

2020.12.07. 

2021. 04.19. 

 

Nevelőtestületi értekezletek: 

 

A nevelőtestület értekezleteire a tervezehetőség érdekében a hétfő délutánt jelöltük ki. Erre az 

időpontra nem tettünk kötelező tantárgyi tanórát, így minden főállású kolléga részvétele 

biztosított a fél 3-tól 4 óráig tartó intervallumban. 

 

A rögzített tematikájú tantestületi értekezletek: 

 

2020.08.19.  Alakuló értekezlet 

2020.08.31.  Tanévnyitó értekezlet 

2021.01.25.  Félévi osztályozó értekezlet 

2021.02.01.  Félévet értékelő értekezlet 

2021.04.28.  12. évf. osztályozó értekezlet 

2021.06.11-14.  Év végi osztályozó értekezlet 

2021. 06.28.  Tanévzáró értekezlet 

 

Lelkigyakorlatok: 

 

2020.12.08.  Adventi lelkinap 

2021.03.25.  Nagyböjti lelkigyakorlat 

 

 

11. 2. A 2020/2021-es tanév tervezett programjai 
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Nap Esemény Felelős, szervező: 
 SZEPTEMBER 
1. Első tanítási nap, Veni Sancte Molnár Tünde ig.,                      

Ft. Holló Gábor 
3., 7-10. Szülői értekezlet Molnár Tünde ig., 

igazgatóhelyettesek, 
osztályfőnökök 

7. Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra  Grallert László ig.h. 
11. Tanulmányi-, osztálykirándulások osztályfőnökök 
15. Tanmenetek elkészítése, leadása Molnár Tünde ig., Svidróné 

Grallert Marianna ig.h., 
munkaközösség-vezetők 

18. OKTV jelentkezés leadási határidő Svidróné Grallert Marianna ig.h. 
23. 14:30 ISE közgyűlés Bacsa Péterné, testnevelők 
26. Tehetséggondozó felkészítés elindítása Molnár Tünde ig., Svidróné 

Grallert Marianna ig.h. 
OKTÓBER 

1. Zenei világnap Regős Zsolt kórusvezető, Váraljai 
Réka kórusvezető 

4 Állatok világnapja Bíróné Kertész Judit, 
természettudományos 
munkaközösség 

6. Megemlékezés az aradi vértanúk 
ünnepéről  

Radányi László, Hernádiné Győri 
Zsuzsanna mkv. 

8. Az iskola védőszentjének 
(Magyarok Nagyasszonya) ünnepe,  
lelki nap 

Ft. Holló Gábor, Molnár Tünde 
ig., Kuzmáné J. Katalin mkv., 
hittan munkaközösség 

19. Fogadónap (online bejelentkezési 
lehetőség) 

minden szaktanár 

19-30-ig Őszi érettségi írásbeli vizsgák Molnár Tünde ig., 
Grallert László ig.h. 

22. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
megünneplése 

Hernádiné Győri Zsuzsanna 
mkv., 
Lange Péterné mkv. 

NOVEMBER 
6. 9. évfolyam avatója Labantné Cservenyák Katalin 

DÖK-vezető,                      
Bagyalné Kocsis Márta ig.h.,                            
9, 10. osztályfőnökök 

7. 5. évfolyam avatója (1. közös hétvége) Labantné Cservenyák Katalin,                      
Bagyalné Kocsis Márta ig.h.,                         
5, 6. osztályfőnökök 

8. Szentmise a Minorita templomban Ft. Holló Gábor 
9. Kollégiumi avató műsor Bagyalné Kocsis Márta ig.h., 

kollégiumi nevelők 
11. Nyílt nap a saját diákjaink 

hozzátartozóinak 
Molnár Tünde ig., Bagyalné 
Kocsis Márta ig.h., 
osztályfőnökök 



28 
 

16. Plébániai szentmisék Ft. Holló Gábor, 
Svidróné Grallert Marianna ig.h. 

17., 24. Nyílt nap (4. és 8. osztályosoknak) Molnár Tünde ig., Bagyalné 
Kocsis Márta ig.h., Svidróné 
Grallert Marianna ig.h., Labantné 
Cservenyák Katalin DÖK-vezető                           

23.  Szóbeli érettségi vizsga  
 

Molnár Tünde ig., Grallert László 
ig.h. 

28. Szalagavató Molnár Tünde ig., Bagyalné 
Kocsis Márta ig.h., 
Németh Gergely 

29.  A „város adventi gyertyájának” 
meggyújtása 

Molnár Tünde ig.,  
Ft. Holló Gábor, Regős Zsolt 
kórusvezető,  
Váraljai Réka kórusvezető 

30. advent 1. hétfője Ft. Holló Gábor 
DECEMBER 

2.  Pályaorientációs nap Bagyalné Kocsis Márta ig.h. 

7.   Szent Miklós ünnepe  Osztályfőnökök, Labantné 
Cservenyák Katalin DÖK-vezető, 
diákönkormányzat 

7. Advent 2. hétfője                               Ft. Holló Gábor 
 

7. Fogadónap  minden szaktanár 

8. Adventi lelkinap Ft. Holló Gábor, Kuzmáné J. 
Katalin mkv., 
hittan munkaközösség 

14. Advent 3. hétfője Ft. Holló Gábor 
16. 8. évfolyam Gombavató ünnep Koromné Fonyi Ágnes of., 

Kovács Ilona of. 
16. Karácsonyi koncert Regős Zsolt kórusvezető, Váraljai 

Réka kórusvezető 
17. Megemlékezés Fráter Györgyről Dr. Molnárné Szabó Csilla 

JANUÁR 

6. Vízkereszt ünnepe, 7. óra gk. és rk. 
szentmise  
1. óra: az iskola megáldása 

Ft. Holló Gábor, Ft. Szemerszki 
Mihály, Ft. Salai Szabolcs 

22. A Magyar Kultúra Napja Bagyalné Kocsis Márta ig.h. 
23. Központi írásbeli felvételi (bejövő 

diákok) 
Molnár Tünde ig., Svidróné 
Grallert Marianna igh. 

25. I. félév végi osztályozó értekezlet          
(5-12.évf.) 

Molnár Tünde ig., 
igazgatóhelyettesek, 
osztályfőnökök 

26-29. Félévi értesítő kiosztása osztályfőnökök 
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29. Diákigazgató választás, DÖK nap Labantné Cservenyák Katalin 
DÖK-vezető, diákönkormányzat, 
Bagyalné Kocsis Márta ig.h. 

29. Diákbál (9 –12.évf.) Labantné Cservenyák Katalin 
DÖK-vezető, diákönkormányzat              
Bagyalné Kocsis Márta ig.h., 
osztályfőnökök 

30. Vetélkedők, farsang (5 – 8. évf.) Bagyalné Kocsis Márta ig.h., 
Labantné Cservenyák Katalin 
DÖK-vezető, diákönkormányzat, 
osztályfőnökök 

31. Szentmise a Minorita templomban Ft.Holló Gábor 
FEBRUÁR 

1. Az első félévet értékelő értekezlet Molnár Tünde ig., 
igazgatóhelyettesek, 
munkaközösségvezetők 

4-6. Szülői értekezlet Osztályfőnökök 

6/13. Alapítványi bál Molnár Tünde ig. 
15. Érettségi vizsgára- és továbbtanulási 

jelentkezés határideje 
Grallert László igh., jegyzők 

17. Hamvazószerda - 7:00 igeliturgia, 
hamvazás 

Ft. Holló Gábor, hittan mk. 

25. Megemlékezés a kommunizmus 
áldozatairól 

Tóth László 

26-27. Szóbeli felvételi Molnár Tünde ig., Svidróné 
Grallert Marianna igh. 

MÁRCIUS 
12. Megemlékezés a Nemzeti Ünnepről Kulcsárné Gál Beáta 
22. A Víz világnapja Labantné Cservenyák Katalin 

DÖK-vezető, Fráter Média 
Bíróné Kertész Judit, 
természettudományos 
munkaközösség 

25. Gyümölcsoltó Boldogasszony  
plébániai reggel (teremtésvédelmi nap)+ 
Nagyböjti lelkinap 

Ft. Holló Gábor,  
Svidróné Grallert Marianna ig.h.,  
hittan mk.  

ÁPRILIS 

12-16. Osztályozó vizsgák Molnár Tünde ig., Grallert László 
ig.h., szaktanárok 

16. Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól 
 

Radányi László 

19. Fogadónap (online bejelentkezési 
lehetőség) 

minden szaktanár 

22. A Föld napja Labantné Cservenyák Katalin 
DÖK-vezető, Fráter Média 
Bíróné Kertész Judit, 
természettudományos 
munkaközösség 



30 
 

28. Osztályozó értekezlet (12. évf.) Molnár Tünde ig., Grallert László 
igh., of-k 

MÁJUS 
1. Ballagás — ünnepi szentmise, Minorita 

Templom 
Ft. Holló Gábor, Bagyalné Kocsis 
Márta ig.h.,  

3-5. Évfolyamvizsgák  Grallert László igh., szaktanárok 

3-25. Írásbeli érettségik Molnár Tünde ig., Grallert László 
igh. 

19. Országos idegennyelvi felmérés Svidróné Grallert Mariann ig.h.,       
idegen nyelvi munkaközösség 

26. Kompetenciamérés 6, 8, 10. évf. Svidróné Grallert Mariann igh. 

JÚNIUS 
3. Nemzeti összetartozás napja június 4. Kulcsárné G. Beáta 
4. Nevelőtestületi kirándulás Molnár Tünde ig. 
10. Mérföldkő program Molnár Tünde ig., Bagyalné 

Kocsis Márta ig.h.,  
osztályfőnökök, hittan mk. 

11.,14. Osztályozó értekezlet (5- 11. évf.) Molnár Tünde ig., 
igazgatóhelyettesek, szaktanárok 

14-25. Szóbeli érettségi vizsgák Molnár Tünde ig., Grallert László 
igh., of-k, jegyzők 

19. Te Deum, évzáró Minorita templom Ft.Holló Gábor, Molnár Tünde ig, 
Bagyalné Kocsis Márta  

22-23. Beiratkozás Molnár Tünde ig., Svidróné 
Grallert Marianna igh., of-k 

24-25. Munkaközösségi megbeszélések, 
leltározás 

munkaközösség-vezetők 

29. Tanévzáró értekezlet Molnár Tünde ig, igh-k, mkv-k 
 

A tanév programjainak megvalósításánál minden esetben a járványügyi helyzetben központilag 

előírt éppen aktuális intézkedési tervet vesszük figyelembe és annak keretit.  
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12. MUNKATERVEK (Mellékletek, készült a munkaközösség-vezetők, 
diákönkormányzatot segítő tanár, védőnő, könyvtáros által) 

 

1. számú melléklet: Matematika munkaközösség 
 

Munkaterv 2020/21. tanév 

 

1. Személyi feltételek 
 

A munkaközösség 
tagjai 

Szaktárgyak Heti óraszám 
(mat/összes) 

Megjegyzés 
Egyéb funkció 

Ádámcsóné Nevelős 
Mária 

mat-biol. 21/24 osztályfőnök  (6.B) 

dr. Gergelyné dr. 
Kemény Katalin 

mat.-föld. 12/12 nyugdíjas 
részmunkaidős 
 

Horváthné Rácz Mária mat-kém-inf 16/23 osztályfőnök (9.C) 
besegít: órarend-
készítés  

Kovács Ilona mat.-fiz. 16/23 osztályfőnök (8.B) 
ifjúságvédelmi felelős 

Kozma Emese mat.-rajz 20/23  
dr. Kovácsné Wirtz 
Erika 

mat.-fiz. 7/23 a term.tud. munkaköz. 
fizika tantárgyi 
csoportjának vezetője 
kollégiumi óraadó 

Svidróné Grallert 
Marianna 

mat.-fiz. 4/4 ig. helyettes 
mat. munkaköz.-vezető 
tankönyvfelelős 

Szabóné Virág Viktória mat.-fiz. 15/23 osztályfőnök 12.C 
Molnár Tünde mat.-fiz. 4/4 igazgató 

 
 
A munkaközösségünkben –évek óta először –nincs személyi változás az előző év 
végéhez képest; csak az arányok módosultak némiképp. Kozma Emese kevesebb 
rajzórát kapott, ezáltal nagyobb mértékben tud részt venni munkaközösségünk életében, 
így senkinél nem jelentkezik túlóra. Óraszámcsökkenést eredményez az is, hogy a 
végzős évfolyamon jelenleg egy csoporttal kevesebb van a tavalyihoz képest. Dr. 
Gergelyné dr. Kemény Katalin nyugdíj mellett részmunkaidőben továbbra is tanít. 
Folyamatban lévő képzése (másoddiploma, szakvizsga) ezen az éven senkinek nincs. 
Minősítésre (ezévi portfóliófeltöltéssel) senki nem jelentkezett. Svidróné Grallert 
Marianna mestepedagógusi pályázatának védését 2020-ban várható. 

 

Tárgyi feltételek:  
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Matematikából a tantermi oktatáshoz szükséges szemléltetőeszközök rendelkezésre 
állnak, ezeket az előző tanév végén átnéztük és rendszereztük. A digitális átálláshoz 
szükséges számítógép (erősebb-gyengébb változatban) mindenkinek biztosított, ezek 
frissítésére esetleges memóriabővítésére az oktatástechnikus kollégáktól ígéretet 
kaptunk. Nagy segítséget jelent a tankönyvek digitális változata, és egyéb online 
elérhető anyagok letöltése, amiben egymásnak is segítséget nyújtunk. Ha ismét 
tantermen kívüli oktatás lép életbe, hasznos lenne minden matematika szakos tanár 
részére egy digitalizáló tábla. Erre jelenleg iskolai keret nincs, önerőből finanszírozható. 
Ismét változtak a tankönyveink: 9-12. évfolyamon tavaly az OFI újgenerációs 
tankönyveire tértünk át, az eddigi Sokszínű matematika (Mozaik Kiadó) 
tankönyvcsalád helyett. Ennek a sorozatnak a 9. évfolyamos kötetét átdolgozták a NAT 
2020 követelményei szerint. Ez a váltás a tanmeneteink korrekcióját igényli.  
Feladatgyűjteményként az OFI-s 3 kötetes példatárának 1. és 3. kötetét rendeltük meg, 
érettségiig való használatra.  
Az alsó évfolyamokon a Gondolkodni jó! sorozatot használjuk, 5. évfolyamon a 
módosított követelményeknek megfelelően. Ezévben is lehetőségünk volt, hogy ezen 
könyvek mellé kiegészítő gyakorló könyvet is rendeljünk az egyes évfolyamoknak, amit 
tartós tankönyvként használunk.  
 

2. Kiemelt célkitűzések a tanévben 

Az idei tervezésünk minden szegmensét bizonytalanná teszi a járványügyi helyzet. 
Igyekszünk minden kihívásnak eleget tenni, minden (biztonságosan megrendezésre kerülő) 
programon részt venni, de a megvalósulás módja az aktuális helyzettől függ. Épp ezért, 
ennek a tanévnek kiemelt feladata a tervek folyamatos felülvizsgálata és korrekciója, 
valamint a digitális átállás előkészítése és talonban tartása. 

Nyitottak vagyunk az online módon megvalósuló továbbképzésekre, valamint a tömeges 
megjelenést elkerülő versenyszervezésre, miszerint az egyes iskolák – központi útmutató 
és feladatlap alapján - maguk bonyolítják le a versenyek első fordulóit. Szintén ennek az 
évnek a sajátossága, hogy bizonyos, tavasszal elmaradt versenyeket ősszel pótolnak be, 
ezeket beiktatjuk az év menetébe. Egyes versenyeken egy plusz forduló beiktatásával 
„előszűrést” terveznek. 

 
 tervezési dokumentumok (tanmenet) frissítése, egységesítése (különös 

tekintettel a  NAT 2020 –szal érintett évfolyamokon) 
 digitális kompetenciáink fejlesztése (a tavalyi tapasztalatok elemzése, 

tudásmegosztás) 
 az új platformok megismerése (iskolánk vezetősége a tavaly használt eKRÉTA, 

valamint DISCORDapp felületek mellett a Google Classroom kialakítását és 
használatát kérte a tantestület tagjaitól) 

 a tehetséggondozó foglalkozások (felvételi előkészítők) programjának 
„digitalizálása”, szükség esetére 

 folyamatos felkészítés a kompetenciamérésre, a 6., 8., és a 10. évfolyamon. A 
tavalyi elmaradt mérések miatt, a kompetenciamérésre gyakoroltató füzetek az 
idén is használhatók, ami által hatékonyabban lehet – fénymásolás nélkül – ilyen 
típusú feladatok értelmezésére, megoldására felkészíteni a diákokat. 
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 részvétel az (elsősorban KATPED által szervezett) szakmai továbbképzéseken, 
(a továbbképzési tervnek megfelelő ütemezésben).  
 

 

3. Események a tanévben 

Az időpontok több helyen az adott verseny, valamint továbbképzés kiírása után 
konkretizálódnak. 

 

Időpont Program Felelős 
(jelentkezés, kíséret, 

nyomonkövetés) 
Augusztus vége Az új évfolyamok 

csoportbeosztásaink áttekintése, a 
korábbiak korrigálása, átsorolás 

az érintett évfolyamokon 
tanítók 

Szeptember 11.  Dugonics András 
Matematikaverseny (Katolikus Isk) 
döntő pótlása 

Svidróné Grallert Marianna 

Szeptember 26. tehetséggondozó foglalkozások 
indítása 4., illetve 8. osztályosoknak 

Kovács Ilona és Kozma 
Emese felváltva 
(4. évf) 
Szabóné Virág Viktória  
(8. évf.) 
 

Október 9. Bolyai Matematikai Csapatverseny 
5-8. évfolyam 

Ádámcsóné Nevelős Mária, 
Kovács Ilona 

November  Dugonics András 
Matematikaverseny (Katolikus Isk) 

Szabóné Virág Viktória 
Horváthné Rácz Mária 

November 10. OKTV Svidróné Grallert Marianna 
November 13. 
November 20. 

Dürer verseny Svidróné Grallert Marianna 

November KATPED továbbképzés az előadás témája szerint 
megbeszélt személy 

November 13. Kecske-kupa Szabóné Virág Viktória 
December  Arany Dániel Matematikaverseny Svidróné Grallert Marianna 
December 7. Zrínyi Ilona Matematikaverseny Horváthné Rácz Mária, 

Kozma Emese 
Január 8. Bolyai Matematikai Csapatverseny 

9-12. évfolyam 
dr. Gergelyné dr. Kemény 
Katalin 

Január 11.                  Megyei matematikaverseny Ádámcsóné Nevelős Mária 
Január vége Dugonics András 

Matematikaverseny 2. ford 
Svidróné Grallert Marianna 

Január-Február Középfokú beiskolázás (felvételi) az egész munkaközösség 
Március KATPED továbbképzés az előadás témája szerint 

megbeszélt személy 
Március  Kalmár László Matematikaverseny Svidróné Grallert Marianna 
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Márc. vége Hancsók Kálmán megyei mat. 
verseny (8-12. évf) 

Svidróné Grallert Marianna 

Április (igény esetén 
korábban is) 

Próbérettségi a 12. évfolyamon tanítók 

Április  Medve mat. verseny (Eger) Svidróné Grallert Marianna, 
Szabóné Virág Viktória 

Május Görögkatolikus Tudásolimpia Ádámcsóné Nevelős Mária 
Május Kompetenciamérés a páros 

évfolyamokon 
Svidróné Grallert Marianna 

Május Évfolyamvizsga a 8. évfolyamon tanítók 
 

 

 

Miskolc, 2020. augusztus 26.  

       Svidróné Grallert Marianna 
      munkaközösség vezető  
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2. számú melléklet: Természettudományi munkaközösség  
 

Munkaterv  2020/2021.tanév 

 

 

Munkaközösségi 
tagok:  

tantárgy  heti óraszám megj. ( pl. egyéb 
funkció) 

1.Biróné Kertész Judit biológia 
kémia 
fakt.kém 
fakt. biol. 

13 
  3.5 
  2             
  4   

 

2.Bacsa Péterné fizika 1.5 Testnevelés mk. tagja 

3.Kissné Nyitrai Emese kémia  11.5 
 

részmunkaidő 

4.Kovács Ilona fizika 5.5 matematika mk. tagja 

5.Kovácsné Wirtz 
Erika 

fizika 
fakt. 

6 
3 

matematika mk. tagja 

6.Szabóné Virág 
Viktória 

fizika 6 matematika mk. tagja 

7.Szegediné Polner 
Mária 

biológia 
földrajz 
természetismeret 

6 
8 
7 

 

8.Szeremleyné Bodnár 
Terézia 

biológia 
kémia 
kém.fakt 

14 
1 
3 

 

9.Kónya Miklós földrajz 
földr.fakt 
biológia 

11 
4 
2 

 

10.Ádámcsóné 
Nevelős Mária 

term. ism. 1 mat. munkaközösség 
tagja 

11.Balogh Judit fizika 
fiz.fakt. 

6 
2 

óraadó  

12. dr.Gergelyné 
Kemény Katalin 

földrajz  Nyugdíjazása miatt 
nincs már órája. 

 

 

 

Célok, feladatok a tanévben: 
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 Szeretnénk a közös munkát a továbbiakban is az elmúlt évekhez hasonlóan 
végezni. Egymás szakmai munkájának segítése, a hasonló követelmények 
szerinti munkavégzés az idei tanév feladata, különös tekintettel a 
vírushelyzetre.  

 Fontos az év során a pedagógiai programunk szerint, a természettudományi 
tárgyak helyi tantervének módosítása, véglegesítése a követelményeknek 
megfelelően, igazodva az új tankönyvek tartalmi felépítéséhez.. Az új 
követelményrendszer áttekintését, a tanmenetek megújítását elvégezzük. 
Felelősök: Kémia: KNYE, BKJ 

                 Biológia: BKJ, SZBT 

                  Földrajz: KM, SZPM 

                  Természetismeret: SZPM 

                  Fizika: KWE 

 

 A csökkent óraszámokból adódó nehézségek módszertani megújulást kívánnak 

minden kollégától. A tovább tanulók számára az alapos tudás biztosítása,  az 

érettségire való felkészítés a fő feladatunk. 

 Az évfolyamokon az OFI tanmeneteinek használata során minden kolléga 

elképzeléseivel kiegészíti, sajátjává alakítja a javasolt tervezetet. Az 

évfolyamon tanító kollégák egyeztetése, együttműködése mindenkitől elvárt.  

 Szintfelmérésekkel kívánjuk továbbra is a fakultációsok munkáját, eredményét 

javítani, a lemaradókat felzárkóztatni. 

 Folytatjuk a szülőkkel való szorosabb együttműködés megvalósítását. 

Tudatosítjuk a fakultációs tanulókkal és szüleikkel, hogy saját választásuknak 

megfelelően elvárjuk a magas szintű és folyamatos tanulmányi munkát az 

órákon, otthon és az órákon való jelenlétet. 

 Az óralátogatás minden kolléga számára félévenként 1-1 óra elvárt, ahol 

lehetőség nyílik jól alkalmazható gyakorlatok, tapasztalatok megismerésére, 

megosztására.  

 Az érettségi vizsgák tapasztalatai alapján a tanév vizsgáinak előkészítését a 

vírushelyzethez alkalmazkodva oldjuk meg. 

 A pedagógiai program alapján az írásbeli számonkéréseket a diákok számára 

előzetesen bejelentjük, legyen az néhány leckéből álló, vagy teljes témakört 

felölelő tananyagrész. Az évfolyamon tanító tanárok az értékelésről, 
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számonkérésről folyamatosan egyeztetnek. A heti egy óra nagyban megnehezíti 

a természettudományokban fontos átfogó ismeretek ellenőrzését.                             

 A templomkertből kialakított bemutatókert gondozását továbbra is vállaljuk. A 

komposztálást folytatjuk. Megszervezzük az osztályok között a templomkert 

gondozását, örökbefogadást./ felelősök: SZPM, SZBJ, SZBT/ 

 Az iskolai szintű környezetvédelem, teremtésvédelem programjait segítjük 

szervezzük./ Bíróné KJ/ 

 Jeles napok megjelenése az iskola életében/ KNYE, SZBT/ 

 

1.Tehetséggondozás: 

 

 A tanítási órákon belül igyekszünk külön is figyelni az érdeklődő, tehetséges 
tanulókra,(amennyiben heti 1 óra, teljes osztálylétszám engedi). A 
fakultáción van erre nagyobb lehetőség. 
 

 A szakköri órák elvesztése, az óraszám csökkenése miatt szeretnénk a 
felszabaduló szakköri órákat a fakultációs órák számának emelésére 
fordítani! Ehhez várjuk az iskola vezetésének támogatását! 

 Évek óta nehézséget okoz számunkra, hogy a tanulók továbbtanulási tervei és 
a képességei, szorgalma nincsenek mindig összhangban.  

 A szaktárgyi versenyeken az óraszámok csökkentése miatt csak a 
jelentkező, érdeklődő tanulókat indítjuk.  

 Feltétlenül kérjük, várjuk a természettudományos tárgyak fakultációinak 
indítását! Ennek hiányában kizárt az emelt érettségi, felvételi sikere, valamint 
az elvándorlók számának csökkenése. 
 

2. Versenyek : csak igény szerint! 

 

                        OKTV minden tantárgyból szaktanárokkal egyeztetve 

 

                     Biológia, földrajz, fizika, kémia, természetismeret:  

Bolyai Természettudományi Verseny 5-8 évfolyamon,  

                    Kémia: 

                     Hevesi verseny: alsó gimnazistáknak 

                        Irinyi verseny 9-10. évfolyamon 

                    Fizika versenyek: 
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                                Öveges verseny-8. évf. 

                               Mikola verseny-9.-10. évf. 

                                Nagy László verseny 9.-12. évf. 

                     Földrajz: 

Érdeklődés esetén. (Lóczi L. – Less N.) 

Biológia: 

Herba Medica 

 

    A nevezések számát, a versenyek kiválasztását a kollégák mérlegelik, és döntik el.      
Felelősök a szaktanárok. 

Az időpontok egyeztetése, programok ütközése, rendkívül megnehezíti a felkészítést, 
versenyeztetést. 

 

 

 

  3. Környezeti nevelés: 

 

 Szorgalmazzuk az elemgyűjtést, papírgyűjtést az / iskolai feladatokhoz 
                    kapcsolódva/    

                           Felelősök: biológia tanárok,osztályfőnökök 

 

 A kápolna kertjében szeretnénk folytatni a komposztálást. /felelelősök: a  biológus 
kollégák/; megszervezzük az „örökbe fogadást” az osztályok között.  / /SZPM, 
SZBT, BVJ/  

  A tanítási órák során a tantárgyakba beépül a környezeti nevelés, ezt minden 
kolléga igyekezzen a tananyag lehetőségeihez, affinitásához mérten megvalósítani! 

 A teremtésvédelemhez kapcsolódó programok szervezése, lebonyolítása továbbra is 
feladatunk. Felelős: Biróné KJ 

 Jeles napok megjelenése a tanévben: Felelős:Kissné NYE 
 A kémiai előadó „Szépítése”: szaktanárok 

        

 

 

                        

4. Tárgyi feltételek: 
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 Minden tantárgy tanítását viszonylag jól felszerelt ”szertárak” segítik.  
Órarend és egymás közötti cserékkel igyekszünk az előadókon „osztozni”. 

   Egyre gyakrabban, sokoldalúbban használjuk a digitális eszközöket a 
tantárgyak tanítása során, ismereteink bővítése célunk ebben a tanévben is.  

 A Lévay Ref. Gimnázium természettudományi laborjának működéséhez 
igazodva, a laborórákat továbbra is igénybe szeretnénk venni bizonyos fizikai, 
kémiai és biológiai mérésekhez, kísérletekhez, amelyek nem végezhetők el 
saját iskolánkban.  

 A vegyszerek beszerzése, selejtezés megtörtént.  A tűzoltóság előírásainak 
megfelelően módosítjuk a vegyszerek tárolását.                          

 A pedagógiai programban felsorolt eszközöket minden tárgyból sikerült 
megvásárolni, illetve a hiányzók pótlása folyamatos. Az évek során egyre több 
eszközünk válik használhatatlanná. A fizikaszertár fejlesztése nagyon 
indokolt, az igényeket csatoljuk. 

   Leltározás a gazdasági iroda kérése alapján történik.  
 

 

 5.A tantárgyak helyzete: 

  

A tanulók érdeklődése, szorgalma, felkészültsége egyre hiányosabb alsó- és felső 
évfolyamokon. Ez folyamatosan jelen lévő, növekedő probléma, a csökkent óraszámok  
miatt egyre nagyobb hiányosságokat jelent majd.  

A felvételizni szándékozók nem minden esetben rendelkeznek megfelelő képességekkel 
„álmaik” eléréséhez. 

Lemorzsolódás a fakultáción mindig van, ez a gyerekek változó terveinek, 
képességeiknek megfelelően alakul. 

Komoly, évek óta meglévő gondunk a kis óraszám a nagy létszámú osztályokban. Már 
alsóból hiányosságokkal érkeznek a tanulók, a felsős, változó érdeklődésű osztályokban 
csak néhány tanuló veszi komolyan a természettudományos tárgyak tanulását. Évek óta 
jelezzük beszámolóinkban a jelenséget. 

                              

 

6.Tankönyvek: 

             Az OFI-s tankönyveket minden évfolyamon használjuk: 

             

 

Az emelt szintű érettségi követelményeinek a Mozaikos tankönyvek jobban megfelelnek, 
ezért a könyvtár feleslegessé vált állományát átvettük, és használjuk.  
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7. EGYEBEK: 

 A KAPI továbbképzésein részt vevő kollégák tájékoztatóit igyekszünk 
elsajátítani, hasznosítani. Az idei tanévben az online továbbképzéseket 
részesítenénk előnyben a járványhelyzet miatt. 

 A munkaközösségünk összeállította  a bemutató foglalkozást, mellyel várjuk a 
hozzánk látogató 8. osztályos érdeklődő tanulókat. (Téma: levegő). Biróné 
Kertész Judit és Kissné Nyitrai Emese 

 A biológiai előadó „teremszépítését” tervezzük. 
 

 

 Havi lebontásban: 

 

Szeptember: - munkaközösségi megbeszélések 

                     - tanmenetek elkészítése 

   - szintfelmérők összeállítása, egyeztetése, fakultációsok felmérése, tanulók  

     tájékoztatása az eredményekről (Felelős: Szeremleyné, Kovácsné, Biróné) 

- kutatók éjszakája- a vírushelyzet függvényében (Felelős: Kissné Nyitrai 
Emese) 

-  őszi kertrendezés: Szegediné, Szeremleyné, Bíróné 
 

 

 

Október:   - óralátogatások megkezdése:  felelős minden kolléga 

 - nevezés versenyekre: felelős minden kolléga, csak igény szerint 

- természetjárás, kertrendezés az érdeklődő tanulókkal  

November: 

 

- nyílt napok: felelős minden kolléga 
 

December: 

 

- csatlakozunk az adventi lelki készülődéshez 
 

Január: 

- félévi szintfelmérések (fakultációs kollégák) 
- félévzárás: felelős minden kolléga 
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Február: 

- érettségire való jelentkezések( szaktanárok) 
- korábbi években végzett tanulók tapasztalatainak megosztása, különböző 

szakmák megismertetése (fakultációs kollégák) 
Március: 

 

- tavaszi kert rendezés (fel: biológusok BKJ,SZBT, SZPM) 
 

Április-május: 

- Évfolyamvizsgák, érettségi előkészítése 
Június: 

- Tanévzárás, értékelés 
- Leltár 

 

Eszközigény fizika: 

                                  Lejtő modell 

                                     Cikkszám: MDT0193 ÁR: 39 039 Ft 

 

 

 

2020. augusztus 26.   

Szegediné Polner Mária 
        munkaközösség vezető  
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3. számú melléklet: Társadalomtudományi munkaközösség 
 

Munkaterv 2020/21. tanév 

 

1. A társadalomtudományi munkaközösségen belül 2 tantárgy tanítását szervezzük. Ezek a 
latin örökségünk, történelem és állampolgári ismeretek.  
A munkaközösség összetétele változott, Takács Gábor óraadó kolléga nem tanít, 
osztályait két  kolléga vette át, új kollégaként Andrejkovics Péter gyakornok egy 
osztályban tanít. A szakórákat teljes mértékben ellátjuk. 
 
Munkaközösségi 
tagok:  

szaktantárgyak: heti óraszám: 
(ebben a 
munkaközösségben) 

megj. ( pl. egyéb 
funkció) 

Andrejkovics Péter angol- 
történelem 

2 angol, napközi 

Hernádiné Győri 
Zsuzsanna 

magyar-
történelem 

12 történelem 
munkaközösség- 
vezető, magyar nyelv 
és irodalom  

Kulcsárné Gál Beáta olasz-francia-
történelem 

2 (latin örökségünk) 
2 (történelem) 

oszt.f, olasz nyelv 
tanítása  

dr. Molnárné Szabó 
Csilla 

angol-latin-
történelem 

2 (latin örökségünk) 
13 (történelem) 

osztályfőnöki 
munkaközösség 
vezetője, oszt.f, 
angol  

Radányi László angol-
történelem 

8 angol nyelv 

Tóth László magyar-
történelem 

9 oszt. f., az 
iskolaújság felelőse, 
magyar nyelv és 
irodalom 

 
 
 

2. Tárgyi feltételek: A munkaközösségnek szaktanterme nincs. A térképtár anyaga jól 
használható. Új falitérképekre nincs szükség. A megfelelő térképlapokat kivetítéssel is 
használjuk. A munkaközösség egyszerre egy osztály számára elegendő új atlasszal 
rendelkezik.  
Ezeket a tanári szobából visszük az órákra. használatuk azért indokolt, mert ezt a 
térképfajtát használhatják a diákok az érettségin is. A tankönyvek is rendelkeznek sok 
térképpel, ezek elemzését is gyakran elvégezzük. 

3. Ebben a tanévben a „Latin örökségünk” tantárgy a 6. évfolyamon tanítandó még. A 7. 
évfolyamtól azonban át térünk az osztályokkal a két körös történelem oktatásra, ezért a 
6. évfolyamon a tantárgy anyagát ennek megfelelően ki kell bővíteni. A tantárgy célja a 
felsőgimnáziumi történelem tanításának előkészítése, az életkornak megfelelő 
megalapozása. A jelenlegi 7. évfolyam esetében ezt a problémát nem láthattuk előre, ezért 
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ezen az évfolyamon gyakorlatilag két év tananyagát kell (előkészítő jelleggel) átvennünk. 
Ezért a tanmenet elkészítése nagy önállóságot igényel.  

4. Célkitűzések a tanévben: 
          Kapcsolódva az egyházmegye idei jelszavához a történelemben felmerülő 

hit, Istenre hagyatkozás kérdéskörére fogunk fókuszálni. A hit erőt ad, kitágítja 
a lehetőségeket, melyek talán hétköznapi szinten hihetetlennek tűnnek. 

 A tantárgyainkat osztály-keretben, csoportbontás nélkül tanítjuk. Ezért 
szükséges a tehetséges, érdeklődő, illetve a felvételi miatt a fakultációt választó  
diákokra különösen odafigyelni. A felsőfokú tanulmányokhoz előírt emelt szintű 
érettségi megkövetelése tovább fogja növelni a csoport létszámát. 
Ez a nagy létszám (20 fő feletti) új feladatokat ad a fakultációt tanító tanárok 
számára. Itt tovább folytatjuk a differenciálást: rengeteg versenyfelhívás érkezik 
folyamatosan a tanév során, s iparkodunk mindenkit az őt leginkább érdeklő 
versenyre benevezni és felkészíteni. Az alsóbb évfolyamokon is a 
versenyfelkészítés ad lehetőséget a tehetséges tanulók számára a plusz 
foglalkozásra, illetve igény szerint indítanánk  szakköröket. De a gyerekek napi 
magas óraszámú leterheltsége miatt erre gyakorlatilag nincs lehetőség.  Gyakran 
a tanórákon adott plusz feladatokkal készülnek tanítványaink a versenyekre. 
Ezek mellett fontos a tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése az órákon. 
Ezek az eszközei a tanulók tehetséggondozásának is. 

 A tantárgy rendszerének átalakulása, a megváltozott követelmények  miatt 
tervezési dokumentumainkat a már elkészült kerettantervnek megfelelően 
frissítjük. A tankönyvekhez központilag készített tanmenetek jól használhatóak, 
ezeket  szükség esetén aktualizáljuk az évfolyamokra bontva, s szükség szerint 
az osztályok jellege alapján is, elmaradás esetén korrekciós tanmenetet 
készítünk.  

  Még mindig viszonylagos elmaradásunk a digitális eszközök naprakész 
használata, reméljük, ebben mindnyájan fejlődünk. A talált jó filmeket, 
dokumentumfilmeket, a készített feladatlapokat, forrásokat igény szerint 
megosztjuk egymás közt. 

 Kolléga hiányzása esetén iparkodunk gondoskodni a szakszerű helyettesítésről. 
 Értékelési és ellenőrzési formákat gyakran spontán is egyeztetjük, összhangba 

hozzuk (dolgozatok, teszt-gyakorló feladatok, könyvek kicserélésével). A 11. 
évfolyamon az írásbeli évfolyamvizsga (és annak egységes értékelése) mutatja 
az egységességet.  

 Külső szervezésű továbbképzéseken, konferenciákon továbbra is tervezzük a 
részvételt (KAPI, EMMI, Parlament Közgyűjteménye, és egyéb más szervezésű 
egyéni jelentkezés alapján).   

 Külső partnerintézményekkel a kapcsolattartásunk rugalmas, az időszerű 
igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodik. 

 A nyílt napokon tanórákat tartunk. 
 A Nyitott bíróság programjain részt veszünk, a 12. évfolyam tananyagának 

részeként meg is beszéljük a gyerekekkel. 
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 A Határtalanul program és az osztálykirándulások történelmi vonatkozású 
programjainak előkészítésében az osztályfőnök igénye szerint részt veszünk. 

 A Rákóczi Szövetséggel a kapcsolatunk élő. 
 A gyakornok kolléga munkáját segítjük, figyelemmel kísérjük, a 

programjainkba bevonjuk. 
 A BECS és a hivatalos minősítésekben az előírások szerint részt veszünk. 

4. A tanév eseményeinek lebonyolításában munkaközösségünk mindig nagy szerepet játszik. A 
megemlékezéseket, ünnepségeket váltakozva készítik el a munkaközösség tagjai. Az idén 
vállalt beosztás: 

tervezett időpont: 
(a pontos dátumot az iskola 
tanév rendje tartalmazza) 

program: felelős: 

 
Szeptember:  

Jelentkezés az OKTV-re  Hernádiné Győri Zsuzsanna 
és a szaktanárok 

Október: Megemlékezés az aradi 
vértanúkról és az elmaradt 
Trianonról 

Radányi László 
Hernádiné Győri Zsuzsanna 
 

 Szemtanú(k) meghívása a 12. 
évfolyam számára 
(rendhagyó történelem óra) 

Hernádiné Győri Zsuzsanna 

November: Munkaközösségi 
megbeszélés (8. és 12. 
között) 

Hernádiné Győri Zsuzsanna 

December: Megemlékezés iskolánk 
névadójáról  

Dr. Molnárné Szabó Csilla 

Január: Munkaközösségi 
megbeszélés 

Hernádiné Győri Zsuzsanna 

Február: Megemlékezés a 
kommunizmus áldozatairól 

Tóth László 
 

Március: Megemlékezés a Nemzeti 
Ünnepről (Iskolai ünnepség) 

Kulcsárné Gál Beáta 
 

Április: Megemlékezés a holokauszt 
áldozatairól a meglévő 
plakátokkal 
Munkaközösségi 
megbeszélés 

Radányi László 
 
Hernádiné Győri Zsuzsanna 

Május: A 11. évfolyam 
évfolyamvizsgája  

az évfolyamon tanító tanárok 

Június: Megemlékezés a nemzeti 
összetartozás napján  
 
Munkaközösségi 
megbeszélés 
(az érettségi és a tanév 
tapasztalatai) 

Kulcsárné Gál Beáta 
 
Hernádiné Győri Zsuzsanna 
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A fenti munkaterv kiegészítendő a KAPI továbbképzéseken való részvétel időpontjaival, s az 
azok anyagáról való beszámolóval: ha szükséges, munkaközösségi értekezlet formájában, 
ha ez nem szükséges, akkor e-mailben.  

Miskolc, 2020. augusztus 26.  

Hernádiné Győri Zsuzsanna 
        munkaközösség vezető  
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4. számú melléklet: Magyar munkaközösség 
    Művészeti munkacsoport  

 

MUNKATERV 2020/2021 

 

1. A munkaközösség tagjai  

  

Munkaközösségi tagok szaktantárgyak heti óraszám megjegyzés 
Bagyalné Kocsis Márta magyar, ig.h. magyar:6 osztályfőnök, 

életvitel 
Bokros Beáta magyar- hittan magyar:10 hittan 
Hernádiné Győri 
Zsuzsanna 

magyar-történelem magyar:12 történelem, 
munkaköz.-vez. 

Lange Péter Tamásné magyar magyar:18 munkaköz.-vez. 
Németh Gergely magyar magyar:17  
Szeitzné Viski Erika magyar magyar:19 osztályfőnök, 

életvitel 
Tóth László magyar-történelem magyar:13 történelem, 

osztályfőnök 
 

Regős Zsolt ének, karvezetés   
Váraljai Réka ének, karvezetés   
dr. Kissné Fábián Katalin rajz, médiaismeret, 

művészettörténet 
rajz:9 rajzszakkör 

Kozma Emese rajz rajz:3 matematika 
Kóródy Judit rajz-francia rajz:9 francia 

 

 

2. A tantárgyak jellemzése, tárgyi feltételek 

          A tananyag elsajátítása, a tanmenet szerinti időarányos haladás, az érettségire való 
fölkészítés minden évfolyamon fontos feladat, egész évben igyekszünk ehhez igazodni. 

A tanév mottója: „Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal…”A gyermek 
a kincs. A benne lévő értékekre, képességekre, vágyakra, amit birtokol, épít az Úr.  Megáldja, 
megsokszorozza, kibontakoztatja. A gyermek önfeláldozóan odaadja, amije van. A mi 
kezünkben van a bizalom, a fölismerés lehetősége, igyekszünk ezzel élni. 

A beiskolázási folyamat segítése érdekében idén is szeretnénk indítani magyarból a 4. és a 8. 
osztályosoknak a tehetséggondozó programot.    

 A digitális oktatás ideje alatt sok mindent megtapasztaltunk, ennek tanulságait igyekszünk 
hasznosítani. Az iskola kiemelt célkitűzéseihez ebben a tanévben is igazodunk. (Differenciált 
oktatás, tanuló tevékenykedtetés előtérbe helyezése, hatékony szakszerű helyettesítés, 
eredményes felkészítés a különböző vizsgákra.) 
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3. Kiemelt célkitűzéseink megvalósulása a tanévben 

 
1. dr. Kissné Fábián Katalin és Kozma Emese mellett Kóródy Judit teljes állásban lett 

munkatársunk. Óraadó idén nincs. 
2. A rajz tantárgy munkatervében kiemelt feladat lesz idén is: az iskola díszítése, 

karácsonyi bazár szervezése, versenyeken, pályázatokon indulás, ünnepi dekorációk 
készítése. Iskolán kívüli program a beiskolázási kiállítás a sportcsarnokban, a 
„Tavaszváró” nemzetközi festőtábor szervezése. 
Kissné Fábián Katalin vállalja az iskola eseményeinek fényképes dokumentálását. 

3. Az énekkar az ünnepi tanévnyitón az Arénában szolgál, Regős Zsolt idén is szervezi a 
tanévnyitó partit. A különböző műsorok, ünnepi alkalmak állandó szereplője a kórus. 

      

4. Működő szakkörök:  

Talentum (iskolaújság, szerkeszti: Tóth László 

             Tehetséggondozó szakkörök:  

            4. évfolyamon: Szeitzné Viski Erika, Hernádiné Győri Zsuzsanna, Lange Péter  
Tamásné 

 8. évfolyamon: Tóth László 
Az írásbeli dolgozatokat a szokott rendben, itt az iskolában együtt javítjuk, a szóbeli 
vizsgákat bizottságok végzik. 
Énekkarok: Regős Zsolt, Váraljai Réka 
Rajzszakkör: Fábián Katalin 

5. Események a tanévben, vállalt feladatok  

 A MUNKATERV ÜTEMEZÉSE: 2020-2021  
      
  PROGRAM  FELELŐS 
 augusztus  Tanévnyitó munkatervi értekezlet (ütemterv)   
 Munkaközösségi értekezlet, javító és átvételi vizsgák  LPT 
  Napközis kórustábor  VR 
 szeptember  Tanmenetek jóváhagyása   
  Szakkörök, versenyek meghirdetése   
  OKTV, Arany János verseny-jelentkezés   
 szeptember 
18. 

 Szent István koncert a Vasgyári Templomban  VR                              

szeptember 
26-tól 

Tehetséggondozó felkészítés 
4. évfolyam 
 

 
 8. évfolyam 
 

 
 SzVE, 
HgyZs, 
LPT 

 
TL 

 október 1. 
 

 A zene világnapja 
Veczán Pál Kórusfesztivál, zsoltáréneklő verseny 

 RZS, VR , 
BKM 
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 október  Szavalóverseny kicsik -október 7.                 

Szavalóverseny nagyok -október  7.              
 

LPT 
HGyZs 
 

 október 21. Szépkiejtési verseny (Kazinczy) 9-12. évf. 
 
 

 Bokros Bea 

 október 21. Kazinczy szépkiejtési verseny (5-8. évfolyam) 
 
 

SZVE 

október 22. Megemlékezés az 1956-os forradalom tiszteletére HGyZs, LPT 
 november 19.  Helyesírási verseny (nagyok) 

 
 TL 

november 28.  
Szalagavató 

  
 NG 
 

 december  Lucázás népszokása 
 
Adventi előkészületek, adventi áhítatok, városi 
gyertyagyújtás, gombavató karácsonyi koncertek 
Karácsonyi koncert 
 

 
RZs, VR  

 január 22. Magyar Kultúra Napja BKM 
 január  Szereplés az alapítványi bálon 

 
 

  

 február - a 
központi 
időponthoz 
alkalmazkodva 

Helyesírási verseny (kicsik)  SZeitznéVE, 
BB 

 február   A kórus szereplése - alapítványi bál  RZs, VR 
 

március Osztályéneklő verseny, Gergely-járás RZs 
 

 április 11.  Költészet napja LPT 
     
     
      
május 1. Ballagás  BKM, NG 
      
      
 május 3-tól Írásbeli érettségi vizsgák   
      
 május, június Évfolyamvizsgák   
      
 június  Érettségi szóbeli vizsgák   
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június  Záró munkaközösségi értekezlet  
   
   

 

A versenyen továbbjutottak nevezéséért, az eredmények, események honlapra való 
föltöltéséért a versenyt szervező felel. 

 

6. A Miskolci Egyetemről ismét fogadunk hallgatókat. Bagyalné Kocsis Mártánál egy 
hallgató végzi az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát, Lange Péter Tamásnénál két hallgató 
lesz, akik a rövid tanítási gyakorlatot végzik. 

7.A Nemzeti Színházban a Fráter bérlet előadásai folytatódnak, és a tavaly elmaradt 
előadások pótlására is sor kerül 

8. Ebben a tanévben az általános iskolák tanulói számára (3 korcsoportban) újra meghirdetjük 
a „ Macskaköröm”  című mese- és novellaíró pályázatot.  

9. A tavalyi évhez hasonlóan iskolánk újra vállalja a Szép Magyar Beszéd Verseny területi 
fordulójának megrendezését. (Felelős:BKM, LPT) 

10.A KAPI továbbképzéseire jelentkezünk  

11. A TIT-tel való együttműködés, kapcsolattartás idén is fontos szempont lesz. 

 

Miskolc, 2020. 08. 27.                                                                                  

Lange Péter Tamásné  

                                                                                                         munkaközösség-vezető 
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4. számú melléklet: ANGOL NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG 
 

Munkaterv   2020/21. tanév 

 

 
Munkaközösségi 
tagok:  

szaktantárgy 
(ak) 

heti óraszám megj. ( pl. egyéb 
funkció) 

Bíróné Várhegyi Judit angol 22 óra Munkaközösség 
vezető 
Mentor-
gyak.vez.tanár 
társosztályfőnök 

Csobánka Rita angol 22 Becs csoport tagja 

Durda Szilvia angol 24 ifjúságvédelmi felelős 

Jablonkayné Ajtonyi 
Angéla 

angol 21 osztályfőnök, 
alkalmazott tanács tag 
tehetséggondozó 
csoport tagja 

Radányi László angol,történelem 14  

Dr Simkóné Késmárki 
Csilla 

angol 22 osztályfőnök,  
Euroexam koordinátor 

Molnárné Szabó Csilla angol, 
történelem 

4 osztályfőnök, 
osztályfőnöki mk. 
vezető 

Andrejkovics Péter  angol,történelem  20 gyakornok 

Gary Maton  nyelvi lektor  9  

 
 
 

5. Tárgyi feltételek: A nyelvi terem teljes kihasználtsággal működik. 
 

6. Kiemelt célkitűzések az a tanévben:  
  Differenciált oktatás, tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése. 
 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás (tehetséggondozás, 

szintrehozás, korrepetálás)  
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 Eredményes felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára, közép és felsőfokú 
nyelvvizsgákra  

 
 Módszertani eszköztár fejlesztése, tapasztalatok kicserélése, átadása, 3 link/fő 

átküldésével online forrásgyűjtemény létrehozása  
 Tervezési dokumentumok (tanmenetek frissítése, aktualizálása. korrekciója) 
 Felkészülés a digitális tanrendre, (Google Classroom), tavalyi tapasztalatok 

megosztása, célravezető módszerek összegyűjtése 
 Értékelési és ellenőrzési formák egyeztetése, összhangba hozása (dolgozatok, 

teszt- gyakorló feladatok kicserélése) 
 Külső szervezésű továbbképzésekre jelentkezés (KaPI,Oxford, MM 

Publications), webinárok preferálása 
 Városi, megyei és országos általános iskolai és középiskolai versenyeken való 

részvétel  
 Más munkaközösségekkel való együttműködés általános pedagógiai témákban 

pl: önálló tanulási készség és igény kialakítása, felelősség az önálló tanulásért 
 felkészítés az osztályozó, szelektáló és évfolyamvizsgákra 
 próba nyelvvizsgák megszervezése és lebonyolítása az Euroexam partnerség 

keretében  
 Évfolyamszintű (6. és 8. évf.) Országos Nyelvi Mérésre való felkészítés, 

lebonyolítás, javítás  
 A nyelvi lektor segítségével tanulóink szóbeli kommunikációs készségének 

fejlesztése 
 Együttműködés a Miskolci Egyetem Pedagógia és Angol nyelv és irodalom 

tanszékeivel, hallgatók mentorálása. A második félévben Bíróné Várhegyi 
Judit 2 fő hallgatót mentorál.  

 Nyelvkaland Projekt folytatása (6. félév), 4 élménynapon való részvétel, 
projektzárás december 29. 

 minden nyelvi rendezvényről beszámoló készítése az iskolai honlapra 
 szakszerű helyettesítés hatékonyabbá tétele, előre elkészített-kijelölt 

tananyaggal a helyettesítő kollégák segítése 
 

7. Események a tanévben 
 

 

tervezett időpont: program felelős 

 
Szeptember: 

Csoportbeosztáshoz (alap 
óraszámú csoportok) 
diagnosztikus tesztek íratása 
a 9. és 5. évfolyamokon, 
csoportok kialakítása 

BVJ, RL, AP 
 MSZCS, JAA 
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 Osztályozó vizsga szervezése 
és lebonyolítása a 12. 
évfolyam egyes tanulóinak 

CSR, DSZ, BVJ, RL 

 Nyelvkaland Projekt 
összefoglalója a honlapra 

BVJ 

 Nyelvkaland Projekt 
beindítása, csoportszervezés, 
mentorálás  
 6. félév 

SKCs 

 Tanmenetek elkészítése, 'Van 
egy gyermek ... Jn 6,9" 
tematika beépítése a 
tanmenetekbe és az éves 
munkába 

szaktanárok 

 OKTV jelentkezések Érintett szaktanárok 

 
 

Munkaközösségi értekezlet 
(augusztus 26.) 

Bíróné V.J. 

 Nyelvi Kaland ME pályázat 
projektjének folytatása  

Bíróné Várhegyi Judit, 
S.K.Cs. 

 Kapcsolatfelvétel a Miskolci 
Egyetemmel hallgatók 
mentorálása miatt 

Bíróné Várhegyi Judit 

 Javaslatok gyűjtése az iskolai  
digitális etikai kódex 
összeállításához 

Minden szaktanár, BVJ 

Október Jelentkezés az általános 
iskolai versenyekre 

 szaktanárok 

 Hospitálások egymás óráin - 
online formában is 
megszervezve (Google 
Classroom) 
Gyakornok  hospitálási 
rendszerének kialakítása 

Szaktanárok 
 
 
 
BVJ, AP 

 Kapcsolattartás az 
EUROEXAM 
nyelvvizsgaközponttal  
Ráday Péter előadása 
diákoknak Training for 
Reading témában 

SKCS koordinátor 

 Módszertani tudásmegosztás Minden mk. tag 

 KaPI továbbképzés (?) Egyeztetés alatt 

 Szóbeli érettségi tételek 
frissítése 

CSR 

 Előrehozott érettségiztetés CSR, DSZ, BVJ, RL 
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November Ált. isk. versenyek 
OKTV iskolai forduló 

érintett szaktanárok 

 Nyílt napokon bemutató órák 
tartása 

kijelölt szaktanárok 

 Hallgatók tanítási 
gyakorlatának vezetése, 
mentorálás - szept.-május 

BVJ 

December Középiskolai, ált. iskolai 
versenyek 

Érintett szaktanárok 

Január Félévzárás, féléves munka 
értékelése 

szaktanárok 

Február Munkaközösségi értekezlet BVJ 

 Felvételik lebonyolítása Minden szaktanár 

Március Tankönyvrendelés SKCs 

 KaPI továbbképzés Egyeztetés alatt 

Április Szóbeli érettségi tételek 
frissítése 

SKCS, BVJ 

Május Szelektáló és évfolyam 
vizsgák lebonyolítása 

 JAA, SKCS, BVJ 

 Érettségi dolgozatok 
javításának egyeztetése, 
kooperáció 

Érintett szaktanárok 

 Kompetenciaméréssel 
kapcsolatos megbeszélés, a 
tesztek kijavítása 

JAA, SKCs, BVJ 

Június Szóbeli érettségi érintett szaktanárok  

 Emelt szintű érettségiztetés Jelentkező szaktanárok 

 Munkaközösségi értekezlet, 
az éves munka értékelése 

BV.J. 

 
 

Miskolc, 2020. augusztus 26. 

 

 

                                                                                          Bíróné Várhegyi Judit 
                                                                                          munkaközösség vezető  
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5. számú melléklet: Német nyelvi munkaközösség 
Munkaterv 2020/21 tanév 

 
1. Személyi feltételek 

 
Munkaközösségi tagok:  szaktantárgy (ak) heti óraszám megj. ( pl. egyéb 

funkció ) 
Deres Mónika német nyelv 22+1 munkaközösség vezető,  

BECS tag, 
oszt. főnök 11.a 
 

Grallert László német nyelv 6+1 igazgató helyettes,  
oszt. főnök 9.b, szakértő 

Kocsengáné Mészáros 
Marianna 

német nyelv 24 társosztályfőnök 8.b 

dr. Sajgál Mónika német nyelv 24 társosztályfőnök 7.a 

Fórizs-Tóth Noémi német – (magyar 
nyelv) 

20  gyakornok 

 

2. Tárgyi feltételek: 

A munkaközösség két nyelvi teremmel rendelkezik. Az egyikben nagyobb csoportok, a 
másikban kis létszámú csoportok férnek el, amit versenyfelkészítésnél, korrepetálásnál, órákra 
való felkészülésnél, vagy konzultációnál is jól ki tudunk használni. A nagyobbik termünk 
felszereltsége nagyon jó, rendelkezik számítógéppel, projektorral, CD lejátszóval, pormentes 
táblával, internettel. A termet maximálisan kihasználjuk. Igyekeztünk úgy beosztani, hogy egy-
egy csoport legalább egyszer, de ha lehet, többször is bekerüljön a nyelvi terembe.  A többi órát 
osztálytermekben tartjuk, melyek egy részében interaktív tábla is található.          CD- lejátszóval 
minden nyelvtanár rendelkezik.  

 A könyvtár állományát az éppen aktuális újdonságokkal igyekszünk bővíteni. Főleg érettségi 
és nyelvvizsga előkészítő, gyakorló könyvekkel rendelkezünk, illetve szótárakkal, amiket 
szintén frissítünk. Rendelkezésre állnak német nyelvű folyóiratok és rövidített olvasmányok is. 

A digitális oktatáshoz szükséges technikai eszközök is rendelkezésre állnak. 

 

3. Kiemelt célkitűzések  a tanévben:  
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 A német nyelv népszerűsítése 
 Értékelési és ellenőrzési formák egyeztetése (pl. dolgozatok, 

vizsgafeladatok) 
 Munkaközösségi digitális adatbank létrehozása 
 A passaui testvériskolai kapcsolat erősítése, fenntartása 
 A tanév mottójának megfelelően a közösségformálás erősítése 
 Eredményes felkészítés emelt szintű érettségire és nyelvvizsgára 
 Módszertani eszköztár fejlesztése, digitális oktatás során szerzett 

tapasztalatok megosztása, hasznosítása 
 Az IKT eszközök és interaktív tábla használatának elmélyítése tanári 

továbbképzéssel és használatuk a tanítási folyamatban 
 Külső szervezésű – főleg a KAPI által szervezett továbbképzések 

látogatása 
 A továbbképzések tapasztalatainak átadása 
 Felkészítés osztályozó, szelektáló és évfolyamvizsgára 
 Különböző versenyeken való részvétel 
 Az iskolai honlapon és egyéb médiafelületen történő megjelenés 

színvonalának és gyakoriságának emelése. Minden nagyobb 
rendezvényről, eredményről beszámoló készítése 

 A differenciált oktatatás, tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése (pl. 
nemzetiségi projekt) 

 Kiemelt figyelmet igénylő, illetve a digitális oktatás során leszakadozó 
tanulókkal való foglalkozás (tehetséggondozás, szintre hozás, 
korrepetálás) 

 A helyettesítések racionalizálása 

 

 

4. Események a tanévben 
 

Tervezett időpont Program Felelős 

Szeptember mk. értekezlet, éves terv 
megbeszélése 

Deres M.  

 tanmenetek elkészítése, 
németországi önkéntes 
fogadása a járványhelyzettől 
függően 
 

szaktanárok 
Grallert László 

 OKTV jelentkezések Deres M. 
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Október Digitális oktatás 
tapasztalatainak megosztása, 
ötletbörze 

szaktanárok 

 
 
 

Előrehozott írásbeli érettségi dr. Sajgál Mónika 

November OKTV iskolai forduló szaktanárok 

 Előrehozott szóbeli érettségi dr. Sajgál Mónika 

 Nyílt napokon órák tartása kijelölt szaktanárok 
 

Január OÁTV első forduló Kocsengáné Mészáros 
Marianna, dr. Sajgál Mónika 

 Félévzárás, féléves munka 
értékelése 

szaktanárok 

 Mk. értekezlet – féléves 
munka értékelése 

Deres Mónika 

Február Felvételik koordinálása Grallert László 

Március Tankönyvrendelések szaktanárok, Deres Mónika 

 Viszontlátogatás Passauba a 
körülmények függvényében 

érintett kollégák 

Április Szóbeli érettségik 
előkészítése 

érintett kollégák 

 Projektnap lebonyolítása szaktanárok 

Május Kompetenciaméréssel, 
érettségivel kapcsolatos 
megbeszélés 

Deres Mónika 

 Írásbeli érettségi, 
évfolyamvizsgák 
lebonyolítása 

érintett szaktanárok 

Június Szóbeli érettségi érintett szaktanárok 

 Mk. értekezlet, a tanév 
értékelése 

Deres Mónika 

 

Folyamatos tevékenységek a tanév folyamán: 

 A Miskolci Egyetem Nyelvkaland nevű EFOP-os projekt zárása.  
 Német nyelvű ifjúsági folyóirat, szótár terjesztését végzi: Deres Mónika 
 Szakértőként dolgozik: Grallert László 
 Goethe - mozi szervezése: Fórizs-Tóth Noémi 
 Német szakkör, nyelvi előkészítő tartása kisgimnazistáknak: Dr. Sajgál Mónika 
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A munkatervet 2020. augusztus 26-án a munkaközösséggel megbeszéltük, s azt egyhangúan 
elfogadtuk. 

2020. augusztus 26.                

Deres Mónika 
                             munkaközösség vezető  
 

 

6. számú melléklet: Osztályfőnöki munkaközösség 
Munkaterv  2020/21. tanév 

 
1. A munkaközösség 

 

a munkaközösségi tagjai szaktantárgyai(k) heti 
óraszám megjegyzés (pl. egyéb funkció) 

Ádámcsóné Nevelős Mária matematika, 
biológia 1  

Bacsa Péterné testnevelés, fizika 1  

Bagyalné Kocsis Márta magyar 1 igazgatóhelyettes 

Bíróné Kertész Judit biológia, kémia   

Deres Mónika német 1  

Dr. Molnárné Szabó Csilla történelem, latin, 
angol 

1 osztályfőnöki munkaközösség vezető 

Dr. Simkóné Késmárki Csilla angol 1  

Grallert László német 1 igazgatóhelyettes 

Horváthné Rácz Mária matematika, 
fizika, informatika 

1 órarend készítés 

Jablonkayné Ajtonyi Angéla angol 1 alkalmazotti tanács 

Kónya Miklós földrajz, biológia 1  

Koromné Fónyi Ágnes testnevelés 1 gyógytestnevelés 

Kovács Ilona matematika, fizika 1  

Kulcsárné Gál Beáta történelem, olasz   

Kuzmáné Juhász Katalin hittan 1 közösségi szolgálat 

Szabados Zsolt informatika 1 informatika munkaközösség vezető 

Szabóné Virág Viktória matematika, fizika 1 tehetséggondozás 

Szegediné Polner Mária biológia, földrajz 1 természettudományi munkaközösség 
vezető 

Szeitzné Viski Erika magyar, néprajz 1 színházlátogatás szervezése 
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Tóth László magyar, 
történelem 

1  

 
2. tárgyi feltételek: adottak, egy hordozható hangfalra lenne még szükség a rendezvényekhez 
 
3. kiemelt célkitűzések a tanévben:  

● a gyermek szerepe és fontossága a keresztény értékek közvetítésében, kiemelt 
kommunikáció a hittan, és a művészeti munkaközösséggel, valamint tudatosítani, 
hogy Jézus számít a gyermekekre is, egyénileg és közösségben is megélhetjük a 
csodákat! Utalunk az elhalasztott Eucharisztikus Világkongresszusra is. 

● koordináció a tehetséggondozással és a differenciálással 
● pályaválasztás elősegítése, főleg a 10. évfolyamon 
● együttműködés, kapcsolattartás a szülőkkel, nagyszülőkkel, a Miskolci Egyetemmel, a 

Debreceni Egyetemmel és a Rákóczi Szövetséggel (11.23-03.15-06.04. ünnepeink) 
● külső szervezésű továbbképzéseken való (KPSZTI, egyéb más szervezésű) részvétel  
● rendőri és bírósági órák 
 

4. Események a tanévben 
 

tervezett 
időpont program felelős 

szeptember: adminisztráció 5-12. évfolyam 
7-9-10. és 14. szülői értekezlet 5-12. évfolyam 

11. tanulmányi kirándulás 5-12. évfolyam 

október ünnepek 5-12. évfolyam, vezetőség 
8. védőszentünk ünnepén  5-12. évfolyam 

19. fogadónap 5-12. évfolyam 

november nyílt napok vezetőség 
6. szamáravató 9. és 10. évfolyam, DÖK 
7. csacsiavató 5. és 6. évfolyam, DÖK 

november 28. szalagavató 11-12. évfolyam 

december advent, gombavató 5-12. évfolyam (8. évfolyam kiemelt szerepe) 
8. lelki nap vezetőség 

január jegyek, beírások átnézése 5-12. évfolyam 
22. kultúra nap vezetőség 
25. osztályozó értekezlet 5-12. évfolyam 
29. DÖK hétvége, diákbál 11. évfolyam DÖK és 9-10. évfolyam 
30. farsang 5-8. évfolyam 

február alapítványi bál Molnár Tünde 
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tervezett 
időpont program felelős 

március ünnepek vezetőség 
25.  plébániai reggel vezetőség 

 osztályéneklő verseny 5-12. évfolyam 
25.  lelki nap vezetőség 

április húsvét vezetőség 
19. fogadónap 5-12. évfolyam 
29.  szerenád  12. évfolyam 

május érettségik 11-12. évfolyam 
1.  ballagás 11-12. évfolyam 

3-5. évfolyamvizsgák szaktanárok  
26 kompetencia mérés 6-8-10. évfolyam 

június Trianon megemlékezés vezetőség 
10. Mérföldkő program 8. évfolyam 

22-23. beiratkozás új osztályfőnökök is 

 
5. Megjegyzések, kiegészítő információk: Rohanó világunkban igyekszünk biztonságot, odafigyelést 

adni. 
A koronavírus helyzet kihívásaira igyekszünk választ adni a rendelkezések és a lehetőségeink 
szerint. A védőnőnkkel való eddig is kiváló napi kapcsolat most még naprakészebb lesz. 
Társosztályfőnökként Kocsengáné Mészáros Marianna, Labantné Cservenyák Katalin, Dr. 
Sajgál Mónika és Bíróné Várhegyi Judit segítik a munkaközösséget. 
 
2020. augusztus 26. 
 
 

Dr. Molnárné Szabó Csilla 
munkaközösség vezető 
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7. számú melléklet: Hittan munkaközösség  
 

„ Van itt egy fiú...” (Jn 6,9) 

Munkaterv 2020/2021. tanév  

 

A Fráter György Katolikus Gimnázium a tanulóinak keresztény szellemiségű oktatást és 
nevelést kíván biztosítani, ehhez nyújt segítséget a Hittan munkaközösség, mely fő feladatának 
tartja: 

 a hit megismertetését 
 

 a liturgikus nevelést 
 

 az erkölcsi nevelést 
 

 az imádságra nevelést 
 
 a közösségi életre nevelést 
 
 beavatást a missziós küldetésbe (Katekézis Általános Direktóriuma) 

 
A keresztény szellemiségű nevelés érdekében a tanulók az év folyamán több alkalommal 
vesznek részt közös szentmiséken, lelkigyakorlatokon, ifjúsági találkozókon az egyházi évnek 
megfelelő ünnepeken, bekapcsolódnak az Intézménnyel kapcsolatos hagyományok ápolásába.  

A tudatos keresztény nevelést segíti elő az Egyház karitatív szolgálatába való bekapcsolódás is. 
A tanulóinkat –az életkori sajátosságaiknak megfelelően- fokozatosan készítjük fel arra, hogy 
a későbbiekben önálló és tudatos felnőtt keresztény életet tudjanak élni.  

A keresztény nevelés mellett hangsúlyos a hitoktatás, vagyis a hitismeretek elmélyítése. Ezt 
segíti az órarendbe beépített heti két hittanóra is közös programok a gyerekekkel, a táboroztatás. 

Az intézmény katekétái hitoktatási engedély, az ún. MissioCanonica birtokában végzik 
munkájukat. 

Ebben a tanévben Ft. Holló Gábor atya személyében új Iskolalelkészt üdvözölhetünk az 
iskolánkban, aki a Szent Anna Plébániára kapott kápláni kinevezést. Előző lelkészünk Ft. Resch 
András atya Rómába nyert tanulmányi lehetőséget. 
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Ft. Kovács József atya a Miskolc-Mindszent Plébánia káplánja a bejövő 9. évfolyamos diák 
hitéleti nevelését látja el. 

Görögkatolikus oldalról Ft. Szemerszki Mihály parókus, valamint Ft. Salai Szabolcs áll 
szolgálatunkra. 

A református hittanoktatást Fórizs István Jr. lelkipásztor látja el ebben a tanévben. Ezen kívül 
miskolci atyák ünnepi alkalmakkor, lelki napokra való felkészülés során besegítenek a 
misézésbe, gyóntatásba.  

Az iskola hitoktatói felekezeti bontásban: 

 római katolikus: 

Ft. Gubala Róbert a Szent Anna Plébánia Plébánosa, 

Ft. Holló Gábor a Szent Anna plébánia káplánja, egyben iskolánk Iskolalelkésze, 

Ft. Kovács József a Miskolc – Mindszent Plébánia káplánja, 

Bokros Beáta katekéta, magyar szakos tanár 

Kuzmáné Juhász Katalin katekéta, Kett – pedagógia multiplikátora, munkaközösség vezető, 

Labantné Cservenyák Katalin katekéta 

 görögkatolikus: 

Ft. Szemerszki Mihály Búza téri parókus 

Ft. Salai Szabolcs Ifjúsági Iroda vezetője, Berzéki parókus 

 református: 

Nt. Fórizs István lelkész  

Jelenleg nem jelentkezik igény evangélikus hitoktatásra iskolánkban. 

 

A 2020/2021-es tanév célkitűzései 

 

A tavalyi éven nagyon várt NEK sajnos a COVID 19 miatt elmaradt, az új dátum 2021.Így 
gőzerővel koncentrálunk erre az új, kiadott időpontra.  

Ebben a tanévben célkitűzéseink között szerepel a Forráspont kisközösség életbe hívása, 
akiknek a tagjait kiscsoport vezetőkké szeretnénk formálni az elkövetkezendő egy tanévben. 
De az elsődleges cél, olyan élmények átadása, amelyekben megérzik, megízlelik mennyire jó 
hívő embernek lenni, s ezt az élményt tudják már tovább adni a társaiknak.  

Rózsafüzér közösség létrehozása, hiszen tapasztaljuk mennyire fontos az imádságos háttér, 
Máriához való kapcsolódásunk. 

Lelkigondozói csapatunk továbbra is a diákság és a kollégák szolgálatára, segítésére áll ebben 
a tanévben is. 
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Célul tűztük ki, hogy a diákjaink egyre több Ifjúsági programon vegyenek részt, ízleljék meg a 
keresztény ifjúsági közösséghez tartozás örömét, megtartó erejét. 

Amennyiben már lehetőségünk lesz rá ebben a tanévben útnak indulunk Csíksomlyóra is. 

A nyári szünetben pedig tematikus táborokat szervezünk mind a kis-, mind a nagygimnazista 
gyermekeink számára. 

 

Munkaterv 2020/2021. tanév 

 

Munkaközösségi 
tagok: 

Szaktantárgy: Heti óraszám: Megjegyzés: 

Ft. Gubala Róbert rk. hittan 2 óra rk. hittan Plébános, 
Iskolalelkész 

Ft. Holló Gábor rk. hittan 6 óra rk. hittan 

 

Káplán  

Ft. Kovács József rk. hittan 2 óra rk. hittan Káplán 

Ft. Salai Szabolcs gk. hittan 14 óra gk hittan berzékiparókus, 
Ifjúsági Iroda 
vezetője 

Ft. Szemerszki 
Mihály 

gk.hittan gk hittan gk. parókus 

Nt. Fórizs István református hittan 26 óra református 
hittan 

református 
lelkipásztor 

Bokros Beáta  rk. hittan, magyar 
nyelv és irodalom 

4 óra rk. hittan, 
magyar 

katekéta 

Labantné 
Cservenyák Katalin 

rk. hittan rk hittan 1 óra 
DÖK 

katekéta 
DÖK - vezető 

Kuzmáné Juhász 
Katalin  

rk hittan 12 óra rk hittan 
5 óra napközi 
1 óra 
osztályfőnöki 
1 óra életvitel 
3 óra Közösségi 
szolgálat 

katekéta 
 
közösségi 
szolgálati 
koordinátor 
 
munkaközösség 
vezető 

 

 

Tárgyi feltételek:  
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A hittan tanításában római katolikus és részben görögkatolikus oldalról évek óta a Szent István 
Társulat hittankönyvsorozatát vezettük be, ami 1-12. évfolyamra épül. Ezzel a tanmenetek, 
óravázlatok és a helyettesítések is egységesültek és leegyszerűsödtek. A hittan az osztályok 
saját tantermeiben oktatható, a görögkatolikusoknak és a reformátusoknak saját állandó 
tantermük van, ami praktikus sajátos taneszközeik elérésére és a terem dekorálása is kifejezi a 
felekezeti hovatartozást. Az osztálymisék helyszíne az iskolakápolna, imaórákat az iskolai 
termekben, kápolnában tartunk. A hétkezdő áhítatok helyszíne az aula. Lelkigyakorlatok idején 
pedig szinte az egész iskola épületét igénybe vesszük. Technikai és tárgyi felszereléseink 
(térképek,illusztrációk, filmek stb.) megfelelőek. 

Tervezett események a tanévben: 

 VeniSancte 
 Magyarok Nagyasszonya iskolaünnep 
 évfolyam misék 
 októberi rózsafüzér 
 adventi roráte 
 adventi rekollekció 
 tanterem szentelés 
 hamvazószerdai liturgia 
 nagyböjti rekollekció 
 keresztút 
 Nagymaros- ifjúsági találkozó 
 csíksomlyói zarándoklat 
 Te Deum 

 

Tervezett 
időpont 

Program: Felelős:  

Augusztus Munkaközösség alakuló megbeszélés: tanév feladatainak 
áttekintése, időpontok, felelősök kijelölése 

KJK 

 
Szeptember 

 
VeniSancte! 

Ft. HG 

Szeptember  Áhítatok, osztálymisék, imaórák beosztása Ft. HG 
KJK 

Szeptember  Egyházmegyei digitális napló megnyitása  
Mindenki 

Szeptember Munkaközösségi megbeszélés- tervezés az Iskolaünnepre  
Mindenki 

Október Rózsafüzér  
Osztályok beosztása 

 
KJK 

Október 8. Magyarok Nagyasszonya- Iskolánk védőszentjének ünnepe 
Megszemlélésünk közös középpontjában Szűz Mária áll. 

 
Mindenki 

Október 18. Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért Mindenki 

November Első közös szentmise 
Ezt megelőző programok csacsi-, és szamáravató a 
gimnázium aulájában 

 
Ft. HG 
LCSK-DÖK 
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KJK 

November 
19. 

 Szent Erzsébet ünnepe: -plébániai szentmisék Ft.HG 

December 
 
 
 
 
December  
 
 
December 
 
 
December  

Adventi gyertyagyújtások 
1. hét:  

gyertyagyújtó: 
felolvasó: 
 

2. hét: 
gyertyagyújtó: 
felolvasó: 

3. hét: 
gyertyagyújtó: 
felolvasó 

4. hét: 
gyertyagyújtó: 
felolvasó: 

 
 
Ft. HG 
LCSK 
BB 
KJK 

December Városi adventi gyertyagyújtás Ft. GR 

December   Adventi diák lelkigyakorlat Mindenki 

December Tanári lelkigyakorlat  
Ft. HG 

December  Szülői lelkigyakorlat Mindenki 
 

Január 06.  Vízkereszti szentmise, 
tantermek megáldása 

 
Ft. HG 
 

Január Munkaközösségi megbeszélés  
KJK 

Február Közös hétvégei szentmise 
Megelőző programok: DÖK – nap, Farsang 

 
Ft. HG 
LCSK – 
DÖK 
KJK 

Február Hamvazás  
Ft. HG 

Március Nagyböjti diák lelkigyakorlat  
Mindenki 

Március 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe :Plébániai szentmisék   
Ft. HG 

Március Tanár – Diák keresztút Mindenki 

Április Munkaközösségi megbeszélés KJK 

Május Ballagási szentmise Ft. H.G. 
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Május Csíksomlyói búcsú  

Június Tanévzáró Te Deum  
Ft. HG 

Július  
Augusztus. 

 
Hittan táborok külsős helyszíneken 

LCSK 
KJK 

 
 

2020. augusztus 26.  

Kuzmáné Juhász Katalin 
munkaközösség vezető  

8. számú melléklet: Informatikai munkaközösség és Olasz-francia nyelvi csoport 

Munkaterv 2020/2021. tanév 

Az informatika, latin nyelvcsalád munkaközösségen belül tantárgyi csoportok 
 
Munkaközösségi tagok:  szaktantárgy (ak) heti 

óraszám 
megj. ( pl. egyéb funkció) 

Szabados Zsolt informatika 22 óra osztályfőnök /1 óra/ 
informatika /21 óra/ 

Csabai Ágnes informatika, 
francia nyelv 

22 óra informatika /23 óra/ 
francia nyelv /0 óra/ 

Horváthné Rácz Mária informatika, 
matematika, 
kémia 

23 óra informatika /6 óra/ 
matematika /16óra/ 
osztályfőnök /1 óra/ 

Kóródy Judit francia nyelv 
vizuális kultúra 
rajz 

22 óra vizuális kultúra /5 óra/ 
francia nyelv /13 óra/ 
rajz /4 óra/ 

Kulcsárné Gál Beáta olasz nyelv 
napközi 
latin örökségünk 
történelem 

23 óra olasz nyelv /13 óra/ 
latin örökségünk /2 óra/ 
osztályfőnök /1 óra/ 
napközi /4 óra/ 
történelem /1 óra/ 

 
 
 
Tárgyi feltételek 

Az informatika oktatásához két szaktanterem áll rendelkezésre, 16 illetve 20 diák 
és 1-1 tanári géppel. 

Az új kerettanterv bevezetése az 5. és a 9. osztályokban lesz, ebben a tanévben. Ez 
informatikából is tartalmaz új elemeket, bizonyos robotika modulokat, részeket. Ezen 
tananyag áttekintése megbeszélése külön munkát igényel majd, a tanév során. 

Nem szervesen a munkaközösség része, de server kiszolgálók is segítik az iskolai 
informatika oktatását. Sikerült elérni, hogy minden diák külön egyedi azonosítóval lép be 
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az informatikai rendszerbe. A fejlesztés teljes mértékben beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket 

A szoftverek, gépek karbantartása, az iskolai oktatás tekintetében, sok gondot 
okozott, illetve néha nehézkes volt. Az informatikus-rendszergazda kolléga túlterhelt 
volt, de az új munkatárs teljes mértékben alkalmazkodott az új kihívásokhoz..  
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Kiemelt célkitűzések az a tanévben 

 
 Az informatika oktatása alapvetően a tanulói tevékenykedtetésre épül, de a 

következő tanévben erre különösen odafigyel minden kolléga. 
 Egy osztályon belül a csoportbontásnál egységesebb oktatói és értékelői 

szemlélet kialakítása különösen fontos cél, ebben a tanévben is. Ezt az előző 
tanév vége felé a digitális oktatásban is sikerült megoldani. 

 A szakköri kínálat fenntartás a cél, tehetséggondozó és differenciált képzést 
biztosító foglalkozások szervezése a tanulók informatikai készségének 
fejlesztése.  

 A tanmenet frissítése, aktualizálása, korrekciója megtörtént, a kollégákkal 
egyeztetve. 

 Külső szervezésű továbbképzéseken való részvétel, mint például a Katolikus 
Pedagógiai Intézet, szervezésében. 

 Az eredményes közép és emelt szintű informatika érettségi vizsgára, a második 
félévtől plusz órákat iktatunk be. 

 Külső partnerintézménnyel kapcsolattartás: Miskolci Egyetem Informatikai 
tanszékével évek óta tartjuk a kapcsolatot. 

 Tudásmegosztás az iskolai hálózat és a „Google tanterem” segítségével. 
 

Események a tanévben, informatika 

tervezet időpont: program felelős 

Szeptember: Munkaértekezletek Szabados Zsolt 

Október Egyetemi tájékoztató, 
informatika Szabados Zsolt 

Január  Munkaértekezletek Szabados Zsolt 

Február Nyíltnap Csabai Ágnes,  
Szabados Zsolt 

Április 
Osztályozóvizsga 
/Ha marad az érettségi 
törvény jelen állapotában/ 

Szabados Zsolt 

Május Évfolyam vizsga 9. évf. 
Szabados Zsolt 
Csabai Ágnes 
Horváthné Rácz Mária 
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Események a tanévben, olasz nyelv 
 

Tervezett 
időpont Olasz nyelvi munkaterv a 2020-2021-es tanévre 

Szeptember 
Az olaszos csoport facebook oladalának frissítése, újabb tagok felvétele; a 
szószedetek közzététele. A Classroom-ban a tantermek létrehozása, diákok 
felvétele. 

Október Kiegészítő tankönyvek megrendelése (opcionális). 

November Pizzavacsora szervezése az Anyukám mondta étterembe (busszal), 
autentikus pizza és olasz desszert kóstolása. 

December Santa Lucia ünnepre közös délutáni program szervezése mind a négy 
évfolyam számára, fakultatív program. 

Január 
A Studio Italia által szervezett internetes Olasz Kvíz játékban való részvétel 
(időtartam 5-6 hét), az Olasz fesztivál országos versenyre való felkészülés 

elkezdése a különböző kategóriákban. 

Február 
Tankönyvrendelés; felkészülés a Festival d'Italiano versenyre. Járványügyi 

helyzettől függően olaszországi tanulmányi kirándulás szervezése, amit 
minden második évben szervezek.  

Március  

Festival d'Italiano verseny: Budapest; részvétel csoportos és egyéni 
kategóriákban. Járványügyi helyzettől függően.) A tavaszi időszakban 

iktatnám be az év mottójának beépítését a tanmenetbe: Különféle olasz 
kenyértípusok (pane, ciabatta, pizza) receptjeit tanulmányoznánk és azt 

minél többen elkészítenék otthon, majd a facebook oldalon megosztanák a 
képet: így jelképesen lenne "kenyérszaporítás" ahol a tudásban is 

fejlődnének. 

Április Érettségi szóbeli előkészítő foglalkozások a szakköri foglalkozáson felül; 
évfolyamvizsga előkészítése, írásbeli érettségi vizsga  

Május Évfolyamvizsga a 11. évfolyamnak, évvégi jegyek lezárása, szóbeli érettségi 
vizsga 

Június Évzáró pizza-party az iskolában, a Világbékéből hozott pizzákkal; az 
Operafesztivál olasz nyelvű programjának megtekintése (fakultatív). 

Egész évben folyamatosan: közösségi oldal szerkesztése; olasz jellegű programok 
látogatása. 

 
Kulcsárné Gál Beáta 
nyelvtanár  
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Tervezett 
időpont 

Francia nyelvi munkaterv  
a 2020/2021-es tanévre 

Szeptember 

- Franciás, évfolyamok szerinti facebook csoportok frissítése, belépő 
csoportok szerkesztése 

- A Classroom-ban tantermek létrehozása, diákok felvétele 
- Amíg jó az idő, pétanque játék megtanítása a 9. évfolyamnak, 10-11-

12. évfolyamokkal játék a parkban 
- Kiegészítő tankönyv megrendelése 

Október - Grimm francia szótár megrendelése annak, aki kér 

November - Kiválasztott, francia nyelvű mozifilm megtekintése a Művészetek 
Házában a Francia Mozifilm Napok keretében 

December - Francia sütik, torták, ünnepi ételek készítése otthon, diákok által, 
minden osztályban, ezek közös elfogyasztása, receptek bemutatása 

Január 

- Az év mottójához kapcsolódóan január 6-a vagyis Vízkereszt 
környékén Galette des Rois nap: a francia pékségeknél megjelenik a 
Galette des Rois sütemény, a királyok lepénye. A keresztények ekkor 
a három királyok - Gáspár, Menyhért és Boldizsár - látogatását 
ünneplik a kis Jézusnál. Ennek alkalmából a franciák Galette des Rois 
süteményt készítenek, melybe porcelán figurát sütnek. A lepényt 
társaságban szeletelik fel, és aki megtalálja az ő szeletében az elrejtett 
figurát az lesz aznap a király/királynő, ő viselheti a papírkoronát, 
melyet mindig a sütemény mellé adnak.  

- Félévi jegyek lezárása 

Február - Járványügyi helyzettől függően franciaországi tanulmányi kirándulás 
szervezése 

Március  - Érettségiző diákok esetén felkészítő foglalkozások egyénileg, kis 
csoportban 

Április 

- Érettségiző diákok esetén felkészítő foglalkozások egyénileg, kis 
csoportban 

- Évfolyamvizsga előkészítése 
- Frankofónia városi Ki mit tud-on való részvétel szereplő diákokkal 
- Frankofónia városi programokon való részvétel  
- Frankofóniához kapcsolódó helyi iskolai program szervezése más 

iskolák diákjai számára 

Május - Évfolyamvizsga a 11. évfolyamnak 

Június 
- 4 évfolyamos közös tanulmányút a Budapesti Francia Intézetbe és 

francia könyvesboltba 
- Pétanque játék a parkban 
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- Operafesztivál francia nyelvű programjainak megtekintése  
- Év végi jegyek lezárása 

Egész évben folyamatosan:  
 

- Francia nyelvű programok látogatása a miskolci Alliance Francaise-ben 
- Aktuális francia versenyeken való részvétel 

 
 

Tervezett programok, ötletek: 

- Pétanque játék megtanítása az iskola nem franciás tanulói számára, iskolai, osztályok 
közötti verseny szervezése akár sportnaphoz, akár közösségi naphoz kapcsolódóan 

- Pétanque játék megtanítása a tantestületnek, amely kiváló közösségépítő játék 
- Francia Filmklub: kiválasztott francia filmek vetítése az egyik tanteremben érdeklődő 

diákok számára 
- Idegennyelvű napok szervezése, ahol minden nyelv egy adott napon, az adott kultúrára 

jellemző programokat prezentál az iskola diákjainak 
- Karácsonyi sütivásár: adventkor, karácsonyi szünet előtt egy adott napon, minden 

nyelvi szekció diákjai karácsonyi sütiket, desszerteket, köztük az adott nyelvi kultúrára 
jellemző specialitásokat sütnének, amit jelképes összegekért megvásárolhatnak az 
iskola tanulói, tantestülete és dolgozói. Ennek megnyitásaként idegen nyelvű karácsonyi 
dalokat adnának elő a nyelvi szekciók diákjai. Az „Ó szép fenyő” kezdetű dalt lehetne 
minden nyelven előadni érdekességként. 

- Francia helyesírási, olvasási - szépkiejtési versenyek, dalverseny szervezése 
- Francia épületek makettversenye, plakátversenye, amelyek utána kiállításra kerülnek az 

iskolában és szavazni lehet rájuk 
- Scrapbook album készítése a nyelvi szekciók diákjai által az adott nyelv kultúrájáról 
- Nyelvi szekciók táncestje az adott nyelvi kultúrára jellemző táncokkal, bemutatókkal, 

tánctanítással 

Készítette: Kóródy Judit 
 
 
2020. augusztus 26.. 
 

   Szabados 
Zsolt 

munkaközösség vezető  
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9. számú melléklet: TESTNEVELÉS ÉS SPORT MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK  
Munkaterv  2020 / 2021. tanév 

 

1. A testnevelés munkaközösség tagjai: 

Munkaközösségi tagok Szaktárgy(ak) heti óraszám megj. 
Bacsa Péterné  testnevelés, fizika          23,5  
Bohus Attila testnevelés           24  
Demjén Zoltán      testnevelés 18+2  
Koromné Fonyi Ágnes testnevelés 23  
Repka Gyula testnevelés 2 néptánc 
Szabó Viktória         testnevelés 4 aerobic 

Szabó Emőke testnevelés 6 társas tánc 
Kovács Bertalan testnevelés 2 úszás 

 

 

Iskolai sportegyesületi 
foglalkozások 

Sportág Korcsoport Óraszám / hét 

Bacsa Péterné                        Röplabda III-IV 2 

Bohus Attila Röplabda V.-VI. 2 

Demjén Zoltán                      Labdarúgás III-IV 2 

Koromné Fonyi Ágnes          Kosárlabda III-IV 2 

 

2. Tárgyi feltételek: 30X15m tornaterem, kondicionáló terem, multifunkciós sportpálya 
 

3. Pedagógiai célok, feladatok: 

          a sportra, egészségre, egészséges életmódra való nevelés 

·        a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése a sport, a mozgás eszközeivel 

·        mentálhigiéniás igények kialakítása 

          Szakmai célok feladatok: 

·         tanmenet kidolgozása a tantervi követelmények és a helyi sajátosságok 
figyelembevételével 

·         folyamatos továbbképzés, önképzés 

·         az iskolák közötti diákolimpiai versenyeken eredményes részvétel  

4. A heti 5 testnevelés órából 2 óra a következő: 

Évfolyam Lány Fiú 
5 Néptánc 
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6 Úszás 
7 Judo 
8 Testnevelési játékok 
9 Kosárlabda Röplabda 1. 
10 Aerobic 1. Labdarúgás 
11 Aerobic 2 Röplabda 2. 
12 Társas tánc 

 

 

 

5.Eseménynaptár 

 

Az eseménynaptárban rögzítettek abban az esetben tudnak maradéktalanul megvalósulni, ha 
ezeket a vírushelyzet és a járványügyi intézkedések lehetővé teszik. 

 

 

Esemény 

 

Határidő Felelős 

Munkaközösségi értekezlet  

(Munkaterv, DSE sportfoglalkozások 
megbeszélése) 

augusztus testnevelők 

Munkaközösségi értekezlet-éveleji feladatok 

 (Városi sportversenyekre való nevezés) 

 

 

 

 

 

 

szeptember 

testnevelők 

+2 testnevelés órák felmentéseinek 
összegzése 

Könnyített-, vagy gyógytestnevelésre 
irányítandó tanulók kiszűrése 

az iskola 
védőnője 

A tanórai testnevelés órarendi kereteinek 
megszervezése, tornatermi órarend 
kialakítása 

 

 

 

Demjén Z. 

 

 A délutáni sportfoglalkozások tornatermi 
órarend kialakítása 

Testnevelők városi értekezlete  

Sportstatisztikák elkészítése elküldése a 
városi diáksport szövetségnek 
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ISE sportfoglalkozások megbeszélése  Bacsa P-né 

Iskolai spotegyesületi közgyűlés  

Bozsik és Grassroots labdarúgó programba 
belépés 

Demjén Z. 

 

Diákolimpiai városi versenyek beindulása  

október 

testnevelők  

(atlétika, labdarúgás, floorball)  

Kosárlabda kupa Koromné F.Á 

 

Munkaközösségi értekezlet  

Az aktuális gondok, problémák és a 
megoldandó feladatok megbeszélése 

 

 

november 

testnevelők 

 

Városi és megyei díjátadó ünnepségek december vezetőség 

Karácsony kupa    Róplabda 5-8 o. és 9-12o Bohus A.  Bacsa 
P.-né 

Floorball versenyek  Bohus A, 
Demjén Z. 

Sítábor  

 

január 

Demjén Z, 
Grallert L 

Munkaközösségi értekezlet  

Tanulók féléves munkájának értékelése 

testnevelők 

Második félév +2 órás kérelmek, 
átsorolások a  

2-ik f.év kezdetéig 

testnevelők 

A tanulók általános fizikai állapotának 
felmérésének kezdése  NETFITT 

január-
május 

testnevelők 

Diákolimpiai versenyek február testnevelők 

Munkaközösségi értekezlet  

(Aktuális problémák megbeszélése) 

 testnevelők 

Házibajnokság foci  Demjén Z. 
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Kosárlabda diákolimpia városi, megyei április Koromné F.Á. 

Röplabda diákolimpia városi, megyei  Bacsa P-né, 
Bohus A. 

 

Diákönkormányzati nap sportversenyeinek 
lebonyolítása 

 

 

május 

testnevelők 

Diákolimpiai labdarúgás városi, megyei 
döntők 

Demjén Z. 

Munkaközösségi értekezlet  

(Év végi díjazás, tantárgyfelosztás, az év 
tanulságai) 

testnevelők 

 

Évvégi sport díjazás előkészítése Június Demjén Z. 

 

 

Továbbképzések a későbbiekben kerülnek kiírásra, ennek megfelelően, majd csak akkor 
tudunk jelentkezni. 

 

 

Miskolc, 2020. 08. 26.                                                                        Demjén Zoltán 
munkaközösség vezető  
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10. számú melléklet: DIÁKÖNKORMÁNYZAT 
 

Munkaterv 2020/2021. tanév 
 

 
1. 2020 szeptember: DÖK közgyűlés 1. 

- DÖK elnök, és alelnök választás 

- tavalyi év pénzügyi beszámolója 

- éves munkaterv megbeszélése 

- felmerülő problémák megbeszélése  

 

2. 2020 október: DÖK közgyűlés 2. 

- csacsi- és szamáravatóra készülés (zsűri tagok megbeszélése és felkérése, torták és 

figurák beszerzése) 

3. 2020. november DÖK közgyűlés 3. 

- nyílt napra való készülés 

- Mikulásra ajándék megbeszélése 

4. 2020 december: DÖK közgyűlés 4. 

-  a DÖK Mikulás kiválasztása 

- ajándékok kiosztásának menetrendje 

5. 2021 január: DÖK közgyűlés 5. 

 

- diákigazgató választásra készülés (szavazatszámláló bizottság kiválasztása, 

oklevelek tartóinak beszerzése) 

- farsangi bál témájának egyeztetése 

- farsangi előkészületek (zsűri tagok megbeszélése és felkérése, torták beszerzése) 

 

6. 2021 május: DÖK közgyűlés 6. 

- pedagógusnapi köszöntésre készülés (előadók kiválasztása, ünnep menetrendjének 

összeállítása) 

- jövő évi tervek előkészítése 

Miskolc, 2020. augusztus 26.  

Labantné Cservenyák Katalin  
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11. számú melléklet: Iskola- Egészségügyi Munkaterv 

2020/2021. tanév 

Iskola-Egészségügyi Szolgálat működése 

Az iskola-egészségügyi szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a tanulók - elsősorban 

betegségmegelőző jellegű – ellátását szolgálja, melynek működéséhez a jogszabályi hátteret  

 az 1997. évi CLIV. az egészségügyről szóló törvény 42 §-a 

 a 26/1997. (IX.3.) NM - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendelete, 

 az 51/1997. (XII.18.) NM  a szűrővizsgálatokról,  valamint 

 19/2009.(VI.18) EüM rendelete biztosítja. 

 

Az iskola-egészségügyi szolgálat adatai: 

Iskolaorvos: Dr. Orosz Imre 

Rendelési idő: Csütörtöki napokon 10h00p-12h00p 

 

Iskola-védőnő: Ramada Tímea 

 

Iskola-egészségügyi Szolgálat 

3525 Miskolc Városház tér 6 

 

Elérhetőség:  

Hétfő – Kedd – Szerda – Csütörtök – Péntek:,7h 00p – 15h 00p 

 

A 2020/2021.tanéven az iskola-egészségügyi munka kiegészül a koronavírus járvány elleni 

hatékony védekezés iskolai szintű megszervezésével.  

 

Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium rendelkezik saját eljárásrenddel a 

járványügyi készültségről, melyben az iskolai-egészségügyi szolgálat is szerepet kap. Az 

iskolai védőnő aktívan részt vesz, bizonyos feladatoknál felelős személyként illetve az 

ellenőrzési folyamatokban. 
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ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT 
IDEJÉN 

 

A Fráter György Katolikus Gimnáziumban a járványügyi készültség időszakában az iskola-

egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, a járványügyi helyzetnek 

megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos 

és a tanuló folyamatos együttműködését. 

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.  

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az eltérő osztályokban tanulók szűrővizsgálata nem 

azonos időben történik. A tanulókat egyesével hívjuk be a védőoltásra, szűrővizsgálatra, 

tisztasági vizsgálatra. Ezáltal csökkentjük a zsúfoltságot az iskolaorvosi rendelő előtt, az 

eltérő osztályokban tanulók pedig a szervezésnek köszönhetően nem találkoznak egymással. 

Az egészségügyi ellátás során az eddigi gyakorlatnak megfelelően betartjuk az 

infekciókontrollt. Az iskolaorvosi rendelőben, a kéz és felület fertőtlenítés, fertőtlenítőszeres 

takarításról szellőztetés folyamatosan biztosított. 

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 

jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 

szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az 

eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata 

belépéskor minden tanulónak és dolgozónak kötelező. Étkezések előtt és után alapos 

kézmosás kötelező. 
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A szociális helységekben rendelkezésre áll vírusölő hatású kézfertőtlenítő folyékony szappan 

és papírtörlő. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. 

A személyi higiéne szabályairól a gyermekek, az iskolai védőnőtől kapnak tájékoztatást. 

(Köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.) 

 

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. Napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzése történik. A fertőtlenítő 

takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek 

(ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású 

szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

 

A takarítást, fertőtlenítést megszervezése úgy történik, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek 

megfelelő védőeszköz biztosítunk. 

 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A 

helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell 

tartani. 

 

Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél 

gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. 

Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss 

levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai 

eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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Az iskolában használt játékok, sporteszközök, rendszeresen fertőtlenítéséről gondoskodunk. 

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, 

haladéktalanul elkülönítjük. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy védőfelszerelést 

(kesztyű és maszkot) fog kötelezően viselni. 

 

Az iskolai védőnő COVID-19 fertőzés gyanúja esetén értesíti az iskolaorvost (tanulók esetén) 

illetve az üzemorvost (dolgozók esetén), aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Tanuló esetén a védőnő értesíti a szülő/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívja, 

hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. A 

háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által 

kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

 COVID-19 fertőzés követően gyermek, pedagógus és egyéb dolgozó– hasonlóan más 

megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza intézményükbe. Az orvosi 

igazolást intézményünk elfogadja, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Erről kérjük az iskolai védőnőt 

haladéktalanul értesíteni. 

 

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK A 2020/2021. TANÉVBEN 

 

„Mi az, ami egészséges? A helyes mérték. Figyelj oda a jelekre, amelyeket a szervezeted 

küld! Nevezd tudatosságnak, józan észnek, vagy, ahogy tetszik - de vedd komolyan, ha a 

tested üzen!” 

Thomas Pleifer 
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A gimnáziumban az iskola-egészségügyi munkát a fenti idézet szemléletével próbáljuk 

megvalósítani. Fő feladatunk a szűrővizsgálatok végzése, a tünetszegény betegségek korai 

felismerése, a kiszűrt elváltozások nyomon követése.  

 A diákok körében végzett vizsgálatok, a kiosztott beutalók azt szolgálják, hogy a betegségeket 

korai szakaszban felismerjük és időben elkezdődjön a rehabilitáció, gyógykezelés, ezzel is 

csökkentve az esetleges későbbi szövődményeket. A kötelező és ajánlott védőoltások 

szervezése és lebonyolítása a prevenciós munka sokszor láthatatlan, de nagyon fontos eleme.  

A testnevelés felmentések és a gyógytestnevelési csoportbeosztás is nálunk összegződik. Az 

iskolaorvos feladata elbírálni a felmentéseket. Védőnői feladatok közé tartozik az 

egészségnevelés osztályfőnöki órák keretében. 

 Az elmúlt tanévben sikerült bekapcsolódnunk az iskolai lelki-napok programjaiba. Ciklus-

show foglalkozás, FÉK, RÉV, Teen Star és egyéb prevenciós előadások szervezésével (FÉK, 

RÉV). Az elindított programokat szeretnénk tovább folytatni ebben a tanévben is, a járványügyi 

helyzet függvényében.  

 

ISKOLA-VÉDŐNŐI FELADATOK 

 

1. Az éves munkaterv elkészítése az adott tanévre, egyeztetése a nevelési-oktatási 

intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok 

figyelembevételével 

2. A tanulók egészségi állapotának nyomon követése, dokumentálása 

3. Alap szűrővizsgálatok- kétévenként- végzése (kivéve a színlátás vizsgálata): 

a) testi fejlődés: testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot 

hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése, 

b) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák 

feltárása, 

c) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, színtévesztés, kancsalság, 

hallás) és a színlátás vizsgálata 11 éves életkorban, 
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d) mozgásszervek vizsgálata, elváltozások szűrése különös tekintettel a 

lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, lúdtalp, 

gerincferdülés), 

e) vérnyomásmérés, 

f) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 11 éves életkortól 

 

      4. A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük  

           ellenőrzése, regisztrálása 

5. Elsősegélynyújtás 

6. Az orvosi vizsgálatok előkészítése 

7. A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési és dokumentálási feladatok 

elvégzése 

8. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése 

9. Életmódbeli rizikótényezők feltárása (dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás, szexuális 

aktivitás) és helyes életmódbeli tanácsok adása 

10. Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban: 

a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges    

      életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás), 

b)   családtervezés, fogamzásgátlás, 

c)   szülői szerep, csecsemőgondozás, 

d)   önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, 

e)   szenvedélybetegségek megelőzése. 

11. Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az  

étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel 

12. Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, fogadóóra) 

13. Pályaválasztás segítése, egészségügyi szempontjainak ismertetése a tanulók és  a szülők 

felé 

14. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése . 

15. Mentálhigiénés feladatok: az egészséges személyiség fejlődés érdekében az iskola 

kezdés vagy intézmény váltás alkalmával a szülők és a tanulók felkészítése a 

változásokra, változásokhoz történő alkalmazkodás segítése 

16. Közegészségügyi feladatok: 

a) Védőoltások szervezése, jelentések készítése 
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b) Gyógyszeres szekrény ellenőrzése, feltöltése 

c) Osztálytermek, tornaterem, mellékhelyiségek ellenőrzése 

d) Gyógyszerrendelés elkészítése és egyeztetése az iskolaorvossal és gazdasági 

vezetővel 

e) Indokolt esetben tisztasági vizsgálat végzése 

 

Folyamatosan végzett tevékenységek: 

- védőnői fogadó órák tartása szülőknek 

- tanítási időben a beteg diákok ellátása, sérültek elsősegélyben való részesítése, 

szükség esetén orvoshoz irányítása, betegforgalmi napló vezetése  

- baleseti jegyzőkönyv készítése 

- egészségnevelése 

- iskola-egészségügyi dokumentáció vezetése 

- járványügyi és iskola-egészségügyi jelentés készítése  

- gyógyszer szekrény ellenőrzése, kezelése, feltöltése 

- kapcsolat tartás az iskola vezetőségével és tanáraival 

- fogászati szűrés, védőnői és orvosi szűrővizsgálatok szervezése  

- gyógytestnevelés és testnevelés felmentések besorolásának összegzése, ellenőrzése 

- iskolai büfé ellenőrzése 

- elsősegélynyújtás 

 

Szeptember: 

- Az éves munkaterv készítése és egyeztetése az iskola vezetőségével. 

- Az iskolai névsor összeállítása, eltávozások és újonnan érkezések nyomon követése, 

dokumentálása. 

- Újonnan érkezettek iskola egészségügyi törzslapjának megkérése, krónikus 

betegségek . 

- Iskola egészségügyi dokumentáció bekérése új tanulóknak előző intézményből 

- Testnevelési csoportbeosztás készítése 

- Szülők értesítése iskolai kampányoltásokról (MMR, Hepatitis B, dTap, HPV) 

- Gyermek-egészségügyi kiskönyv és szülői nyilatkozatok (gyermek egészségi 

állapotáról) bekérése 
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- Oltóanyag rendelés, tárolás, dokumentálás 

- Oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása (MMR), jelentés készítése 

- Krónikus betegek nyilvántartása, gondozása, leletek rögzítése 

- Szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése, dokumentálása (12. évfolyam) 

- Osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével egyeztetés szűrővizsgálatok, 

egészségnevelés menetéről 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

- Covid 19 Járvány miatt, előadás szervezése a higiéniáról 

 

Október: 

- Oltóanyag rendelés, tárolás, dokumentálás 

- Oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása (dTap), jelentés készítése 

- Hiányzó iskola egészségügyi törzslapok megkérése és pótlása 

- Szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése, dokumentálása (10. évfolyam) 

- Egészségnevelési előadások tartása az osztályfőnökkel történt egyeztetést követően, 

igény szerint 

- Osztálytermek, tornaterem, mellékhelyiségek ellenőrzése 

- 16 éves tanulók nyilvántartásának elkészítése, szűrővizsgálatának szervezése 

- Gyógytestnevelésre járók ellenőrzése, rendszerezése 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

 

November: 

- Oltóanyag rendelés, tárolás, dokumentálás 

- Oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása (Hepatitis B), jelentés készítése 

- Oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása (HPV), jelentés készítése 

- Szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése, dokumentálása (8. évfolyam) 

- 16 éves tanulók záró-állapot felmérő vizsgálatának folyamatos végzése 

- Egészségnevelési előadások tartása 

- Hiányzó iskola-egészségügyi törzslapok megkérése és pótlása 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

 

December: 
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- Szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése, dokumentálása (10. évfolyam) 

- Krónikus betegek ellenőrzése, nyomon követése 

- Hiányzó szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése, dokumentálása  

- Testnevelési csoportbeosztás ellenőrzése 

- Egészségnevelési előadások tartása 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

 

Január: 

- Szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése, dokumentálása (6.évfolyam) 

- Testnevelési csoportbeosztás ellenőrzése 

- Egészségnevelési előadások tartása 

- Továbbtanulásban való segítségnyújtás 

- elsősegélynyújtó verseny csapatainak összeállítása 

- Elsősegély szakkor szervezése 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

 

Február: 

- Hiányzó szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése, dokumentálása  

- Egészségnevelési előadások elkészítése, tartása 

- Elsősegélynyújtó versenyre felkészítés, heti 2 alkalom 

- Krónikus betegek ellenőrzése, nyomon követése 

- Szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése, dokumentálása (6.évfolyam) 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

 

Március: 

- Szűrővizsgálatról kiadott beutalók eredményeinek begyűjtése 

- Egészségnevelési előadások tartása 

- Elsősegélynyújtó versenyre felkészítés, heti 2 alkalom 

- Krónikus betegek ellenőrzése, nyomon követése 

- Gyógytestnevelésre járók ellenőrzése, rendszerezése 

- Oltóanyag rendelés, tárolás, dokumentálás 
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- Oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása (Hepatitis B, HPV), jelentés 

készítése 

- Szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése, dokumentálása (16 évesek) 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

 

Április:  

- Elsősegélynyújtó versenyre felkészítés, heti 2 alkalom 

- Szűrővizsgálatról kiadott beutalók eredményeinek begyűjtése 

- Egészségnevelési előadások elkészítése, tartása 

- Szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése, dokumentálása (16 évesek) 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

 

Május: 

- Egészségnevelési előadások elkészítése, tartása 

- Gyógytestnevelésre járók ellenőrzése 

- Szűrővizsgálatról kiadott beutalók eredményeinek begyűjtése 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

 

 Június: 

- Iskolaváltó tanulók iskola-egészségügyi törzslapjának lezárása, továbbítása 

- Iskola-egészségügyi jelentés készítése 

- 5. és 9. évfolyamra beiratkozók névsorának, adatainak összeállítása 

- Beiratkozáson való részvétel, új tanulók védőoltásainak, egészségügyi 

nyilatkozatának begyűjtése 

- Ciklus-show foglalkozás az 5. -6. évfolyamos lányoknak. 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

 

Július- Augusztus: 

- 5. és 9. évfolyamosok iskola-egészségügyi törzslapjának kérése és rendszerezése 

- Újonnan érkező diákok iskola-egészségügyi törzslapjának kérése és rendszerezése 

- Gyógyszerszekrény ellenőrzése, gyógyszerek beszerzése 
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- Elsősegély dobozok feltöltése, ellenőrzése 

- Covid -19 járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos teendők 

- Iskola – egészségügyi éves jelentés elkészítése 

Miskolc, 2020.szeptember 2. 

Készítette:……………………………….. 

           Ramada Tímea 

            védőnő 
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12.  számú melléklet: A Könyvtár munkaterve 
 

1. A könyvtár működésének személyi feltételei 

Az iskolai könyvtár működtetését egy fő tanító -könyvtáros végzi, teljes munkaidőben, emellett 

tankönyvfelelősi feladatokat is ellát.  

Könyvári munkarend 

HÉTFŐ 7.45–15:45 

KEDD 7.45–15:45 

SZERDA 7.45–15:45 

CSÜTÖRTÖK 7.45–15:45 

PÉNTEK 7.45–12:00 

Ebédszünet: 11:30-12:00  

A könyvtárostanár rendszeresen részt vesz az iskolai humán munkaközösség és a 

Könyvtárostanárok Egyesülete programjain, valamint  törekszik rá, hogy önképzés, valamint 

szakmai továbbképzések, műhelyfoglalkozások segítségével szaktudását naprakészen tartsa. 

A könyvtáros részt vesz az iskolai kulturális programok szervezésében, többek közt feladata 

a vers- és prózamondó versenyeken zsűrizés, a lelki napok programjainak segítése. 

 

2. Az iskolai könyvtár szakmai munkájának tanévi feladatai 

 

2.1.Könyvtár-pedagógiai feladatok 

Könyvtárunk elfogadja az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozatát, 

miszerint 

„az iskolai könyvtár biztosítja napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában a 

feladatok 

sikeres ellátásához szükséges alapvető információkat és eszméket. Az iskolai könyvtár 

kialakítja a 

diákokban az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségeket, továbbá fejleszti 

képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek.” 

A 21. századi könyvtár újraértelmezett szerepével összhangban iskolánk könyvtárának 

is vállalt funkciója a közösségépítés, az élő emberi kapcsolatok erősítése.  
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Intézményünk e tanévi mottója  szellemében /„VAN ITT EGY GYERMEK…” Jn. (6,9) 

/kiemelt szerepet szánunk  a  gyermekben lévő értékekre, azok kibontakoztatásásra, a könyvtár 

közösségformáló erejére . 

 

2.1.1 Könyvtárhasználatra nevelési feladatok 

Az információs műveltség keretén belül alapvető cél felkészíteni a tanulókat a korosztályuknak 

megfelelő önálló problémamegoldásra, hatékony információkeresésre és -feldolgozásra, a 

források 

relevancia és hitelesség szerinti megválogatására és etikus felhasználására; valamint 

eligazodásra az 

információs rendszerben. Emellett szeretnénk olvasó, az önfejlesztéshez a későbbiekben is utat 

találó 

fiatalokat nevelni. 

A könyvtárhasználati órák tartalmi beosztása az iskola Könyvtárpedagógiai 

Programjában 

meghatározottak szerint alakul. 

 

2.1.2 Könyvtárhasználati oktatómunka tervezése 

A kollégákkal együttműködve könyvtári szakórákat szervezünk. 

A könyvtár az iskola szerves részeként a gyermekeket a tanulásban, és az értelmes szabadidő 

eltöltésben egyaránt segíti.  

 

KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSA 

 

Befogadó tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint digitális kultúra,informatika . 

Valamennyi tantárgy tananyagához kapcsolhatók a megszerzett ismeretek. 

Az önálló ismeretszerzés technikájának elsajátítása nyomtatott és elektronikus dokumentumok 

felhasználásával minden tantárgy tantervébe beépül. 

Célok 

- A könyvek és könyvtárak iránti érdeklődés felkeltése és szinten tartása. 
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- Az olvasás megszerettetése és igénnyé alakítása. 

- Különböző információhordozók megismertetése. 

- Az önálló ismeretszerzés alapjainak elsajátíttatása. 

- Az önálló gondolkodás, a kreativitás, a lényeglátás fejlesztése. 

- A könyvtári viselkedés helyes szabályainak megismerése és elsajátítása. 

 

5. évfolyam 

Befogadó tárgy: magyar nyelv és irodalom 

Évi óraszám: 5 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 A könyvtár tereinek és 

állományrészeinek 

megkülönböztetése 

 Szöveges és képi 

információk értelmezése  

 Könyvek tartalmának 

megállapítása és ismertetése 

formai és tartalmi elemeik 

felhasználásával 

 Könyvek keresése 

különböző tantárgyak 

megadott témáihoz  

 Segédkönyvek használata 

ismeretlen fogalmak, 

kifejezések, eseményekhez, 

személyekhez kapcsolódó 

adatok kereséséhez, 

nyelvhelyességi 

önellenőrzéshez 

 A felhasznált források 

azonosítása a dokumentumok 

 A könyvtár raktári rendje 

 Dokumentumtípusok: 

könyv, időszaki kiadvány, 

sajtótermék, évkönyv 

 Segédkönyvek: szótár, 

lexikon, enciklopédia 

 Könyvtári gyűjtőmunka 

különféle tantárgyak megadott 

témáihoz 

 Szótárak, gyermek-

lexikonok használata 
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főbb adatainak 

megnevezésével 

6. évfolyam 

Befogadó tárgy:informatika 

Évi óraszám: 4 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 Megadott művek keresése és 

tematikus gyűjtőmunka a 

könyvtár szabadpolcos 

állományában a feliratok és a 

raktári jelzet segítségével 

 Különböző típusú és témájú 

dokumentumok formai, 

tartalmi és használati 

jellemzőinek megállapítása  

 Azonos művek keresése 

különböző ismerethordozókon 

 A katalóguscédula 

értelmezése. Tájékozódás 

dokumentumokról a szerző, 

cím és egyéb szempontok 

szerint a betűrendes leíró 

katalógus segítségével 

 Raktári rend, raktári jelzet 

 Szépirodalom: betűrend 

 Ismeretközlő irodalom: 

szakrend 

 Dokumentumtípusok 

- nyomtatott (könyv,  

sajtótermékek) 

- nem nyomtatott  

(audiovizuális és  

számítógéppel olvasható) 

  Betűrendes leíró katalógus 

szerkezete, használata 

Tudjon eligazodni az iskolai 

könyvtár szabadpolcos 

állományában 

Legyen képes 

megkülönböztetni a főbb 

dokumentumtípusokat 

Tudjon szerző és cím szerint 

keresni a betűrendes leíró 

katalógusban 

Befogadó tárgy: magyar nyelv és irodalom 

Évi óraszám: 4 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 Különböző sajtótermékek 

megismerése 

 Tematikus gyűjtőmunka 

folyóiratokból 

 Sajtótermékek jellemzői:  

- formai  

- tartalmi 

 Anyaggyűjtés 

segédkönyvekből, 

sajtótermékekből 

 Jegyzet és vázlat készítése 
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 A gyűjtött anyag 

feldolgozása (jegyzetkészítés, 

rendszerezés, vázlatkészítés, 

felhasználás) 

 Segédkönyvek használata 

különböző szövegtípusok 

feldolgozásában 

 Segédkönyvek 

csoportosítása. Azonos 

fogalmak keresése és 

értelmezése szótárban, 

lexikonban és enciklopédiában 

 Nem szöveges információk 

(képek, ábrák jelek) 

értelmezése 

 Nyomtatott dokumentumok 

információi 

- szövegtípusok 

- illusztráció 

 Az adatfeldolgozás alapvető 

ismeretei 

 Vizuális információk 

szerepének megértése  

 

7. évfolyam 

Befogadó tárgy: informatika 

Évi óraszám: 3 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 A kézikönyvtár 

összetételének és 

tájékozódásban betöltött 

szerepének megismerése  

 A kézikönyvtár jellemző 

könyvtípusainak használata 

szaktárgyi feladatok 

megoldásában 

 Különböző típusú 

könyvtárak megismerése 

 Kézikönyvtár: 

könyvtípusok, használati 

jellemzőik 

 Könyvtártípusok: nemzeti 

könyvtár, szak-, köz- és iskolai 

könyvtár  

 Tudja, hogy milyen 

könyvtípusok tartoznak a 

kézikönyvtárhoz 

 Tudjon információt keresni 

segédkönyvekben (szótár, 

lexikon, enciklopédia) 

 Szerezzen tapasztalatokat a 

lakóhelyi közművelődési 

könyvtárban 
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könyvtárlátogatással, ill. 

közvetett forrásokból 

 

 Tudja, hogy hazánk 

nemzeti könyvtára az 

Országos Széchényi Könyvtár 

 

Befogadó tárgy: magyar nyelv és irodalom 

Évi óraszám: 4 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 Önálló tájékozódás a 

könyvtárban 

 Anyaggyűjtés különböző 

tantárgyak témáihoz 

 Egyszerűbb témák önálló 

feldolgozása a könyvtár 

dokumentumainak (segéd-

könyv, kézikönyv, ismeret-

terjesztő könyv, folyóirat stb.) 

felhasználásával 

 A forrásfeldolgozás 

lépéseinek alkalmazása: a 

téma pontos megfogalmazása, 

problémafelvetés, 

forrásválasztás és -feldolgozás 

segítséggel (jegyzetelés, 

rendszerezés, vázlatkészítés), 

beszámoló (szóban vagy 

írásban), hivatkozás a forrásra 

 A könyvtár 

dokumentumainak 

felhasználása különféle témák 

feldolgozásában 

 A kézikönyvtár 

funkciójának ismerete 

 Gyűjtőmunka 

segédkönyvekből 

 Jegyzet és vázlat készítése 

 Beszámoló megadott 

forrásból  

 

 

 

 

8. évfolyam 
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Befogadó tárgy: informatika 

Évi óraszám: 3 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

Források keresése szaktárgyi 

feladatokhoz tárgyi 

katalógusok segítségével 

A keresett téma kifejezése 

tárgyszóval, ill. szakjelzettel 

A tematikus keresés 

lépéseinek felismerése, 

gyakorlása  

 

 

 Tárgyi katalógusok: 

szakkatalógus, tárgyszó 

katalógus  

 Tudja, hogy a tárgyszó, ill. 

szakjelzet a könyv tartalmát 

fejezi ki 

 Tudjon a szakjelzet alapján 

a szabadpolcon 

ismeretterjesztő műveket 

keresni  

 Legyen képes – segítséggel 

– egyszerű keresési 

feladatokat megoldani a tárgyi 

katalógus felhasználásával 

Befogadó tárgy: magyar nyelv és irodalom 

Évi óraszám: 4 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 Forráskeresés tantárgyi 

vagy közhasznú problémák 

megoldásához a könyvtár 

tárgyi katalógusaiban  

 A kiválasztott források 

lényegének rögzítése 

cédulázással  

 Szóbeli vagy írásbeli 

beszámoló készítése többféle 

forrás felhasználásával 

 Tárgyi katalógus 

 Forrásjegyzék 

 Cédulázás 

 A könyvtár tájékoztató 

eszközeinek használata 

(kézikönyvtár, katalógusok) 

 Keresés segítséggel a 

könyvtár tárgyi 

katalógusaiban 

 Témafeldolgozás egy-két 

forrással  

 

A középiskolai nevelés-oktatás 9–12. évfolyam 

Általános fejlesztési követelmények 
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 A tanuló ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú 

könyvtári tevékenységével alakuljon ki a biztos használói magatartása. 

 Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb 

technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton 

elérhető források sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével. 

Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni és alkotó módon 

felhasználni a különböző információs forrásokat. 

 Az iskolai és mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a 

megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, a könyvtár 

katalógusok, hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve 

egyéb adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni 

belőlük. 

 Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő 

könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani. Tudja alkalmazni 

a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon forrásjegyzéket 

készíteni. Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett 

információk elemezése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott 

közlésformában. Munkája közben tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos 

etikai követelményeknek. 

 Értse meg a különböző könyvtártípusoknak az önművelésben, a felsőfokú 

tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban betöltött 

szerepét és tudja igénybe venni szolgáltatásaikat. Ismerje a korszerű technológiákon 

alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból, számítógépes hálózatokból 

való információszerzés lehetőségét, módját. Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári 

rendszerben és a számítógépes világhálózaton hozzáférhető információs forrásokat 

szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja használni. 

 

9. évfolyam 

Befogadó tárgy: informatika 

Évi óraszám: 4 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 
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 Tájékozódás a középiskolai 

könyvtár tér- és 

állományszerkezetében 

 Újabb könyvtártípusok 

megismerése látogatással 

(tanulmányi kirándulás) vagy 

közvetett források 

segítségével 

 A tanult dokumentumok 

rendszerezése információs 

értékük szerint 

 Információkeresés 

hagyományos és számítógépes 

forrásokból 

 Források keresése (formai és 

tartalmi szempontok szerint) 

hagyományos és számítógépes 

katalógusokban, egyéb 

adatbázisokban 

 

 A középiskolai könyvtár 

terei, állományszerkezete  

Raktári rend 

 Könyvtártípusok, könyvtári 

rendszer 

 Dokumentumtípusok: 

nyomtatott és nem nyomtatott 

dokumentumok 

 Tájékoztató eszközök: 

kézikönyvtár, 

információkereső nyelvek, 

katalógusok, számítógépes 

adatbázisok 

 Legyen képes tájékozódni a 

középiskolai könyvtár tér- és 

állomány-szerkezetében 

 Tudjon forrásokat keresni a 

könyvtár katalógusaiban 

 Legyen képes információt 

keresni hagyományos és 

számítógépes forrásokból 

  Ismerje a 

könyvtártípusokat 

 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 Tantárgyi és a mindennapi 

témákban tájékozódás a 

könyvtári katalógusokban, 

adatbázisokban, segéd-

könyvekben 

 Az iskolai tananyag 

elmélyítése és kibővítése 

önálló könyvtári kutató 

munkával a dokumentumok 

 Témafeldolgozás 

 Forráskeresés a könyvtári 

tájékoztató eszközök 

használatával és alapozva. 

Forrásértékelés, -választás, 

irodalomjegyzék készítése. 

 Anyagyűjtés többféle 

forrásból (verbális, 

 Könyvtárhasználati 

tájékozottság az iskolában, a 

tanult anyag kibővítése 

különböző típusú 

dokumentumokból 

 Jegyzet, vázlat készítése írott 

szövegről 
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széles skálájának (könyv, 

folyóirat, videofelvétel, 

multimédia CD, internet 

dokumentum stb.) 

felhasználásával. A 

dokumentumok, kiválasztása 

a feladat (téma, probléma) 

szempontjai szerint, adataik 

feljegyzése 

 Eligazodás a kézi-, és 

ismeret-közlő művekben 

(könyv folyóirat), jártasság 

szövegeik és nem szöveges 

információik feldolgozásában.  

 A kiválasztott források 

információinak rögzítése 

jegyzeteléssel, cédulázással 

 A információk 

feldolgozása (rendszerezés, 

vázlatkészítés)  

 Beszámoló a feladat 

megoldásáról szóban vagy 

írásban (idézet, hivatkozás, 

szemléltető anyagok, 

forrásjegyzék) 

audiovizuális, elektronikus 

ismerethordozók), jegyzetelés 

 Az információk 

feldolgozásának és az új 

szellemi termék 

létrehozásának gondolati és 

technikai műveletei 

 

 

 

 

10. évfolyam 

Befogadó tárgy: informatika 

Évi óraszám: 3 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 
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 Tematikus keresés országos 

könyvtárak katalógusaiban az 

Interneten 

 Közhasznú információk 

keresése hagyományos és 

elektronikus tájékoztató 

forrásokban (pl. egy 

osztálykirándulás 

útvonalának, programjának 

megtervezése) 

 Szelektív irodalomgyűjtés és 

bibliográfia készítése 

számítógépes adatbázisok 

felhasználásával különböző 

témákhoz, tantárgyi 

feladatokhoz 

 Könyvtári és egyéb 

információs rendszerek 

 A közhasznú tájékozódás 

forrásai, eszközei (internet, 

pályaválasztási tanácsadó, 

telefonkönyv, menetrend, 

katalógusok stb. 

 Bibliográfia: rejtett, illetve 

ajánló bibliográfia 

 Legyen képes információt 

keresni hagyományos és 

számítógépes forrásokból 

 Tudjon irodalomjegyzéket 

készíteni a megtalált 

forrásokról 

 Ismerje és kövesse a 

forrásfelhasználás szabályait, 

etikai normáit 

 Tudjon tájékozódni a 

közhasznú információs 

forrásokban 

 

Befogadó tárgy: magyar nyelv és irodalom 

Évi óraszám: 4 

Belépő tevékenységformák Tartalom A továbbhaladás feltételei 

 Forráskeresés a könyvtár 

hagyományos tájékoztató 

eszközeiben és elektronikus 

adatbázisokban (számítógépes 

könyvtári katalógus, 

bibliográfia, repertórium, CD-

ROM, Internet), a források 

kritikai értékelése, 

kiválasztása, 

forrásjegyzék készítése 

 Hagyományos és 

elektronikus 

 Az előző évfolyamokon 

tanult könyvtárhasználati 

ismeretek összegzése, 

rendszerezése 

 A forráshasználat etikai 

normái, formai szabályai 

 Jártasság a könyvtári 

gyűjtőmunkában 

 Az információfeldolgozás, 

az idézés technikai 

szabályainak és etikai 

normáinak ismerete, 

alkalmazása 
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ismerethordozókból a feladat 

szempontjából releváns 

információk kiválasztása, 

logikai összefüggéseik 

megállapítása, rendszerezésük 

 A témának és a 

problémának megfelelő 

közlési műfaj megválasztása. 

Szemléltető anyagok 

kiválasztása, vázlat alapján az 

írásmű elkészítése, 

hivatkozások, jegyzetek, a 

felhasznált forrásokról 

jegyzék készítése 

 Az információfeldolgozás, 

idézés, hivatkozás technikai 

szabályainak és etikai 

normáinak ismerete és 

alkalmazása 

 A feladat elvégzésének 

értékelése 

 

11. évfolyam 

Javasolt évi óraszám: 3 

A 11. évfolyamra javasolt 

osztályfőnöki foglalkozások 

célja, hogy az önálló 

információszerzést 

gyakorolják a tanulók, 

miközben minél pontosabb 

ismeretek alapján 

határozhatják meg 

A szakmai tájékozódás 

intézményei és eszközei 

- országos tudományos 

könyvtár 

- szakkönyvtár 

- információs központ 

 Továbbtanulási lehetőségek 

keresése a közhasznú 

tájékozódás eszközeiben 

 A szakirány, a szakterület 

pontosabb megismerése a 

szakmai tájékozódás 

intézményeinek és eszközeinek 

segítségével (szakkönyvtár, 
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továbbtanulásuk irányait vagy 

jövendő hivatásukat, 

szakmájukat 

 

- Internet 

A közhasznú tájékozódás 

intézményei és eszközei 

- információs iroda 

- pályaválasztási tanácsadó 

- pályaválasztási 

tájékoztató 

- intézményi nyílt napok 

- tömegkommunikációs 

eszközök 

- internet  

információs központ felkeresése, 

információkérés elektronikus 

levelezéssel, tájékozódás az 

interneten ) 

 

 

12. évfolyam 

Javasolt évi óraszám: 3 

A foglalkozások célja, hogy 

segítse a tanulók felkészülését 

a felvételi vizsgára, ill. a 

felsőfokú képzésre a választott 

pályáról, ill. szakterületről 

szerezhető minél több aktuális 

ismerettel 

Szakmai tájékozódás a 

gyakorlatban 
 A választott pálya alaposabb 

megismerése a könyvtár 

tájékoztató eszközeinek és 

forrásainak használatával 

 Tájékozódás a választott 

szakterület alapvető 

dokumentumairól (kézikönyvek, 

szakkönyvek, szakmai 

folyóiratok) 

 Ismerkedés a választott 

szakterület legfrissebb 

eredményeivel, aktuális 

problémáival (szakfolyóiratok, 

Internet)  



100 
 

 Tesztek kitöltése, gyakorlati 

feladatok megoldása a könyvtár-

használati ismeretek egyéni 

szintjének megállapítására 

 Irányított beszélgetés a 

felmérés tapasztalatairól arról, 

hogy a tanulók tanulási 

tevékenységékben, 

önművelésében, mindennapi 

tájékozódásában, szabadidős 

tevékenységében milyen szerepet 

játszik a könyvtár, a könyv és 

egyéb ismeretforrások 

felhasználása 

 

2.1.3 Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A könyvtáros a kiemelkedő érdeklődésű tanulók egyéni fejlődését támogatja. 

A könyvtár lehetőséget ad könyvbarát-klub formájában a kiscsoportos tehetséggondozásra is, a 

Jonatán olvasási versenyre diákok toborzásával az olvasás népszerűsítése a cél. 

A más intézményből érkező tanulók könyvtárhasználati felzárkóztatása az első itt töltött évük 

folyamán történik. 

 

2.2 Könyvtárszakmai feladatok 

 Tervszerű könyvbeszerzés és állományapasztás a tantervekhez igazodva. 

 Dokumentumok folyamatos, a használók igényeivel egyeztetett beszerzése, törekvés a 

népszerű és értékes ifjúsági irodalom állandó gyarapítására megfelelő példányszámban. 

 Könyvtári nyilvántartások vezetése: leltárkönyvek, kölcsönzési nyilvántartások, 

statisztikai naplók. (folyóirat regisztráció, munkanapló vezetése, olvasók regisztrációja 

stb.) 

 Az állomány gondozása, feltárása. 

 A könyvek ellátása szakjelzetekkel, a polcokon szakjelzők elhelyezése. 

 A könyvtár rendjének folyamatos fenntartása. A korszerű és szakszerű elrendezés 
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optimalizálása a gyakorlati tapasztalatok fényében, a használóközösség igényeihez 

alkalmazkodva, az olvasásnépszerűsítés céljának alárendelve. 

 Az állomány számítógépes feldolgozásának folytatása a Corvina integrált könyvtári 

rendszerben. 

 Az integrált rendszerben feldolgozott könyvek vonalkódozása, a számítógépen történő 

kölcsönzés minél hamarabbi elkezdéséhez. 

 Folyamatos selejtezés. Állományvédelem. Törlés az állományból. 

 A tartós tankönyvek rendelése, adminisztrációja, kölcsönzése. 

 A könyvtárhasználatra épülő órák előkészítése. 

 Könyvtári órák, melyek megtartásának időpontja a tanmenetben előírtak alapján a 

nevelőkkel történő egyeztetés alapján konkretizálódik. 

 Könyvtári ismeretek, és a könyvtári viselkedés szabályainak megtanítása minden 

osztályban. 

 Könyvkiállítások, könyvajánlók alkalmakhoz kötve, folyóiratcikkek ajánlása. 

 Évfordulókhoz kötött játékos feladatok megoldása. 

 Érdekes faliújság-feladatok, elsősorban a napközis tanulók számára. 

 Pályázatok figyelése. 

 Kapcsolattartás és együttműködés a környékbeli könyvtárakkal. 

 Folyamatos önképzés, továbbképzés, a könyvtári szakirodalomban való tájékozódás. 

 

Szolgáltatások: 

● A helybenhasználat feltételeinek biztosítása. 

● A tartozások folyamatos figyelése. 

● A diákok és dolgozók tájékoztatása minden elérhető forrás segítségével. 

● Könyvtári és könyvtárhasználati órák tartása, információhasználati képzés. 

● Iránymutatás a diákoknak iskolai feladataik elkészítésében. 

● Differenciált támogatás az önálló irodalomkutatásban, témafeldolgozásban. 

 Együttműködés a kollégákkal és más könyvtárral 

 5-11. osztályokban együttműködés az osztályfőnökökkel, a magyartanárokkal, 

történelem  tanárokkal és az informatikatanárokkal. 

 Együttműködés a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral a csoportos   

 könyvtárlátogatásokról. 
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● Tehetséggondozás: a tanulók ösztönzése témába vágó iskolán belüli és kívüli 

versenyeken, 

              pályázatokon való részvételre, felkészülésük segítése. 

● Könyvtári programok meghonosítása. 

● Könyvtárlátogatások, külső programok tanulócsoportokkal. 

● Közösségszervezés, a szabadidő hasznos eltöltésére való ösztönzés, fejlesztő játékok 

használatának lehetővé tétele. 

● A tanárok tájékoztatása a könyvtárban elérhető információforrásokról. 

● Tantárgyközi projektekben való együttműködés. 

● Igény szerint témafigyelés, bibliográfia-készítés a tanárok számára. 

3. Tárgyi felszereltség 

A könyvtár technikai felszereltsége megfelelő. 

● Törekvés hangulatos, s egyben funkcionális terek kialakítására a használat tapasztalatai 

alapján. 

● A berendezés megújításának tervezése, ütemezése, a kívánatos felszerelések beszerzése. 

Így 

például: 

− a dekoráció megújítása, 

− asztalok, kölcsönzőpult felújítása 

● A könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges eszközök működtetése, gondoskodás 

karbantartásukról. 

● A Corvina  könyvtári integrált rendszerrel történő feldolgozó munka folytatása. 

● A tankönyvraktár rendjének fenntartása, optimalizálása. 

4. Közösségi rendezvények, kapcsolatok, kommunikáció 

● Folyamatos kapcsolattartás a kollégákkal, az igények és lehetőségek felmérése. 

● Segítségnyújtás az iskolai rendezvények megszervezéséhez. 

● Iskolai programok és könyvtári szakórák számára helyszín és segédletek biztosítása. 

● A könyvtár közösségi média felületének gondozása. 

● A honlap könyvtári tartalommal való rendszeres frissítése. 
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● Kapcsolattartás a diákönkormányzattal. 

● Szakmai kapcsolatok naprakészen tartása (Könyvtárostanárok Egyesülete, Országos 

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Könyvtárellátó Kft., stb.) 

● Szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken, munkaközösségi-értekezleteken való 

részvétel. 

 

Éves ütemterv 

 

Szeptember: 

 Tanári és nevelői tartós és ingyenes tankönyvek bevételezése, kölcsönzése. 

 Tankönyv-pótrendelés leadása. 

 Hiányzó tankönyvek pótrendelése. 

 A tanulók beiratkozása a könyvtárba. 

 Könyvtárhasználati órák szervezése. 

 Az új osztályok /5., 9. /megismertetése a könyvtárral, a könyvtárhasználat szabályaival.  

  

Október 

 Statisztika elkészítése 

 1956-os kiállítás a könyvtárban 

 Ünnepségek, évfordulók, kiállítások rendezésének segítése dekorációval, 

szöveges    anyaggal (október 6., október 23.) 

 Könyvajánlás az Iskolai Könyvtárak Világhónapjára 

 Havi tanulói könyvtári feladat: Olvasmányélmények a könyvtárban 

 A pótlólag rendelt tankönyvek érkeztetése, bevételezése, kölcsönzése. 

 

November 

 Nevelői szakkönyvigények felmérése, megrendelések  

 2021. évi folyóirat megrendelése.  

  Márton – napi szokások felelevenítése könyvajánlóval 
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December 

 Mikulás, Karácsonyi képeslap kiállítás a könyvtárban, könyvtár díszítése. 

 Adventi kézműveskedés a napközis csoportok tanulóival. 

 A téli szünetre könyvajánló készítése alsó és felső tagozatos diákok részére. 

  

Január 

 Iskolai farsanghoz farsangi könyvajánló 

 Magyar Kultúra napjáról való megemlékezés 

  

Február 

 2021/22. tanévi tankönyvrendelés összeállítása 

  

Március 

 Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról – kiállítás a könyvtárban 

 Ünnepségek, évfordulók, kiállítások rendezésének segítése dekorációval, 

szöveges    anyaggal ( március 15.) 

 Víz világnapjának megünneplése, könyvajánló készítése 

 

Április 

 Húsvéti kézműveskedés a napközis csoportok tanulóival 

 A jövő évi tankönyvellátás előkészítő munkálatainak elkezdése 

      Állományrendezés és raktárrendezés 

  

Május 

 Tankönyvek visszavétele a 12. évfolyamos, érettségiző tanulóktól. 
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Június 

 Tankönyv-visszavétel, kölcsönzés lezárása. 

 Beszámoló a könyvtár éves munkájáról. 

 A térítésmentes tankönyvre jogosult tanulók számára a 2021/22. tanévre 

kikölcsönzendő tankönyvlistájuk egyéni táblázatának elkészítése, pontosítása. 
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Legitimációs nyilatkozat 

 

A Fráter György Katolikus Gimnázium Szülői Szervezetébe és Iskolaszékébe delegált tagok 

képviseletében kijelentjük, hogy az intézmény 2020/2021. tanévre szóló munkatervének 

tartalmát áttanulmányoztuk, megvitattuk és ezáltal véleményezési jogkörünket gyakoroltuk.  

 

Miskolc, 2020. szeptember 01. 

 

 

Dr. Remete Gábor    Ritter Viktória   Dr. Huszárné Fehér Andrea 
szülő   iskolaszék tag    szülő 

 

 

A Fráter György Katolikus Gimnázium Diáktanácsába delegált tagok képviseletében 

kijelentjük, hogy az intézmény 2020/2021. tanévre szóló munkatervének tartalmát 

áttanulmányoztuk, megvitattuk és ezáltal véleményezési jogkörünket gyakoroltuk.  A 

dokumentumban leírt tartalommal egyetértünk, annak megvalósítását támogatjuk 

 

Miskolc, 2020. szeptember 01. 

 

 

Fetter Virág      Kulcsár Domokos 
diáktanács tag     diáktanács tag 
 

 

A Fráter György Katolikus Gimnázium Nevelőtestületének képviselőiként, kijelentjük, hogy 

a 2020. augusztus 31. - én megtartott értekezleten a 2020/2021. tanévre szóló munkatervünk 

tartalmát áttanulmányoztuk, megvitattuk és annak tartalmát elfogadtuk.    

 
 
Koromné Fónyi Ágnes     Jablonkayné Ajtonyi Angéla 

pedagógus      pedagógus, alkalmazott tanács tag 






