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Célok a 2022/2023-es tanévre 

 

Főpásztori, fenntartói mottó az idei tanévre: 

„A szentmise a család erőforrása.” 

 

A természetnek, a világnak ahhoz, hogy életben maradjon, növekedjen, fejlődjön valamiből 

táplálkoznia kell: szüksége van forrásra, szüksége van csapadékra. A természethez hasonlóan 

az embernek is szüksége van egy erőforrásra, mely a lelki szárazságtól menti meg: ez a lelki 

erőforrás maga Jézus Krisztus, akivel a szentmisében találkozhatunk a legszorosabban. Ebben 

az évben ne hagyjuk, hogy lelki erőforrásaink elapadjanak, legyen célunk a Jézussal való 

rendszeres találkozás. 

Nevelőtestületi célok: 

• Pályaorientáció, pályaválasztás elősegítése; 

• Gyermekvédelmi protokoll, jelzőrendszer működtetése; 

• Felkészülés az új típusú digitális mérésekre; 

• A fenntarthatóságra, a teremtésvédelemre való nevelés;  

• A tehetséggondozás erősítése belső erőforrások és külső intézményi kapcsolatok 

bevonásával; 

• Emelt szintű képzéseink fejlesztése, felkészítés az új felsőoktatási elvárások 

teljesítésére, valamint a belső tudásmegosztás folytatása; 

• A pedagógusok és a diákok digitális kompetenciáinak szinten tartása és fejlesztése; 

• Az előírt egészségvédelmi ajánlások, szabályok helyi szintre való adoptálása. 
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A 2022/2023-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 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet; 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásról; 

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

kiadásáról; 

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

• A 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. 

 

Az intézmény által létrehozott belső szabályzatok: 

• Pedagógiai Program; 

• Szervezeti és Működési Szabályzat; 

• Házirend; 

• Adatkezelési Szabályzat; 

• Etikai Kódex (Digitális oktatás); 

• Gyakornoki szabályzat. 
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Helyzetelemzés 

1. Személyi feltételek 

 

Intézményvezetés 

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

tanévben Labantné Cservenyák Katalin és Deres Mónika igazgatóhelyettesek segítik. Az 

általuk tartott tanórák száma az elküldött tantárgyfelosztás alapján táblázatos formában.  

Pedagógus  Kötelező óraszám Megtartott óra 

Molnár Tünde 2 4 

Labantné Cservenyák Katalin 4 8 

Deres Mónika 4 5 

A többletórák oka a szaktanári kapacitás hiánya. 

Az intézmény gazdasági vezetői státusza jelenleg betöltetlen, a gazdasági vezető feladatait 

Bodnár Tímea gazdasági ügyintéző látja el. 

 

Pedagógusok 

A pedagógusok tekintetében az alábbi személyi változások történtek.  

Távozó pedagógusok  

1. Regős Zsolt ének-zene szakos tanár nyugdíjba vonult. 

2. Durda Szilvia angol nyelvszakos tanár határozatlan idejű munkaszerződését külföldi 

munkavállalás miatt közös megegyezéssel szüntettük meg. 

3. Bagyalné Kocsis Márta magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

határozatlan idejű munkaszerződését munkahelyváltás miatt közös megegyezéssel 

szüntettük meg. 

4. Grallert László német nyelvszakos tanár határozatlan idejű munkaszerződése 

munkavállalói felmondással 2022. szeptember hónapban szűnik meg. 

5. Németh Gergely magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár határozatlan idejű 

munkaszerződését a kérelmére engedélyezett egy év fizetés nélküli szabadság elteltével, 

közös megegyezéssel szüntettük meg. 
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6. Svidróné Grallert Marianna matematika-fizika szakos középiskolai tanár határozatlan 

idejű munkaszerződését munkahelyváltás miatt közös megegyezéssel szüntettük meg. 

 

A matematika tantárgy oktatását két szakos pedagógus bevonásával, belső átcsoportosításával 

oldjuk meg: a napközis, illetve a kollégiumi foglalkozásokból kivontuk Juhászné Béres Edit 

matematika-történelem szakos, valamint Dr. Kovácsné Wirtz Erika matematika - fizika szakos 

pedagógusokat. 

Az előző tanévben Csabai Ágnes informatika, valamint francia nyelvszakos pedagógus 

munkaviszonyának megszűnése miatt, az informatika, valamint digitális kultúra tantárgyak 

oktatását óraadó pedagógusokkal tudtuk megoldani. A meghirdetett tanári állást a nyár 

folyamán sikerült betölteni.  

 

A távozó kollégák pótlására a meghirdetett pedagógusi munkakörbe a következő munkatársak 

kerültek felvételre: 

Új pedagógusok  

1. Bánvölgyiné Hortobágyi Hajnalka magyar nyelv és irodalom, valamint ének-zene 

szakos középiskolai tanár. 

2. Drabon Enikő német nyelv, valamint ének-zene szakos középiskolai tanár, akinek 

munkaszerződése előzetes fenntartói engedélyezési eljárás alatt áll. A munkába lépés 

várható ideje 2022. szeptember vége. 

3. Hausel Krisztina német nyelvszakos középiskolai tanár, akinek munkaszerződése 

előzetes fenntartói engedélyezési eljárás alatt áll. A munkába lépés várható ideje 2022. 

szeptember vége. 

4. Kiss István informatika szakos középiskolai, valamint matematika-fizika szakos tanár. 

5. Kovácsné Zics Annamária magyar nyelv és irodalom, valamint katolikus hittan szakos 

középiskolai tanár. 

6. Perédi-Király Dóra angol nyelvszakos középiskolai tanár. 

 

Kovácsné Zics Annamária gyakornoki státuszban kezdi meg nálunk a munkát. Gyakornoki évét 

a kijelölt mentor irányításával végzi. Mentora Bokros Beáta.  
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Átmeneti személyi változás 

Lange Péter Tamásné magyar nyelv és irodalom szakos tanár tartós távolléte miatt - az órák 

szakszerű ellátása érdekében - Németh Gergely magyar nyelv és irodalom szakos tanár óraadó 

pedagógusként lát el szaktanári feladatokat.  

Fórizs-Tóth Noémi magyar nyelv és irodalom valamint német nyelvszakos tanár 2022 

decemberéig tartós távolléten van.  A német nyelv, illetve a magyar nyelv és irodalom 

tantárgyak oktatását egyrészt az új kollégák bevonásával, másrészt belső átcsoportosítással 

oldjuk meg.  

 

Óraadó pedagógusok 

1. Balogh Judit óraadó heti 3 órában fizikát tanít. 

2. Brilláné Nagy Viktória heti 2 órában informatikát, heti 10 órában pedig digitális kultúrát 

tanít. 

3. Juhász Hilda heti 3 órában testnevelést tanít. 

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

5. Molnárné Szalai Zita gyógypedagógus az SNI tanulók fejlesztését végzi heti 4 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 + 2 

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

A konkrét felosztást  az alábbi táblázat mutatja.  

Évfolyam Szaktanár Sportág, mozgásforma 

5. Repka Gyula óraadó néptánc  

6. Kovács Bertalan óraadó úszás 

10. 
Juhász Hilda aerobic,  

ritmikus gimnasztika 11. 

12. Szabó Emőke óraadó társastánc 

 

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

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

Ft. Kovács József atyát érsekatya a Mindszenti Plébániáról Eger Belváros Római Katolikus 

Főplébániára helyezte, így ebben a tanévben már nem végez gimnáziumunkban hitoktatást. A 

Mindszenti Plébániáról az újmisés Ft. Péter Vilmos atyát köszönthettük, aki szeptembertől 

kapcsolódik be gimnáziumunk életébe.  

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

illetve Ft. Péter Vilmos atya a Mindszenti Plébániáról tart hittanórákat intézményünkben.  A 

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

tartják.   A református diákoknak 6-12. évfolyamon Nt. Fórizs István református lelkipásztor 

tartja továbbra is a hittanórákat, 5. évfolyamon pedig Koltai Anna református hittanár.   

A hitoktatás mellett Ft. Holló Gábor atya minden hétfő délelőtt gyónási lehetőséget biztosít a 

diákoknak, valamint minden szerdán a déli nagyszünetben a kápolnában szentségimádást tart a 

diákok részvételével. 

 

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.  

Kovács-Némethi Gabriella iskolapszichológus ebben a tanévben is részmunkaidőben támogatja 

diákjaink pszichikai fejlődését, ugyanakkor aktív szerepet vállal a tehetségazonosításban, 

valamint a pedagógus kollégák lelki támogatásában is. 

 

Nevelő-oktató munkát segítő kollégák 

A nevelő oktató munkát segítő kollégák személyében az elmúlt tanévben a laboráns 

munkakörben történt változás. Medveczky Krisztián határozatlan idejű munkaviszonyát 2022 

februárjában munkahelyváltás miatt közös megegyezéssel szüntettük meg. A meghirdetett 

állást Fenyves Ádám töltötte be, aki munkahelyváltás miatt munkaviszonya közös 

megegyezéssel történő megszüntetését kérte 2022 augusztusában. Laboránsként szeptember 

végétől Mikita Levente segíti majd a pedagógusok munkáját.  

 

Technikai dolgozók 

Oláh Lászlóné valamint Pásztor Istvánné melegítőkonyhai kisegítők a nyár folyamán nyugdíjba 

vonultak. Helyükre két új kolléganő érkezett: ettől a tanévtől Kovácsné Rakaczki Éva, valamint 

Karczagné Tóth Ágnes segítik a gyermekek étkeztetését. 
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Megbízatások a 2022/23-as tanévre 

intézményvezető Molnár Tünde 

igazgatóhelyettes Deres Mónika, Labantné Cservenyák Katalin  

BECS csoport Szabados Zsolt (vezető), 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, Labantné 

Cservenyák Katalin 

diákönkormányzatot segítő pedagógus Tóth László 

védőnő Ramada Tímea 

ifjúságvédelmi felelős Koromné Fonyi Ágnes 

gyógytestnevelés Koromné Fonyi Ágnes  

tehetséggondozó csoport 

Jablonkainé Ajtonyi Angéla, Kulcsárné Gál 

Beáta, Dr. Sajgál Mónika, Kovács-Némethi 

Gabriella 

 

A 2022/23-es tanévben a bejövő osztályok mellett osztályfőnöki kinevezést kapott: 

- 5.A osztály – Dr. Sajgál Mónika  

- 5.B osztály – Mártonffy Zsuzsanna 

- 9.C osztály – Andrejkovics Péter 

 

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés 

Molnár Tünde, Demjén Zoltán, Kiss István és Lange Péter Tamásné mesterpedagógusi 

státuszban szakértői, szaktanácsadói munkát végeznek. Két kolléga, Bíróné Várhegyi Judit és 

Koromné Fonyi Ágnes mesterpedagógusként programjuknak megfelelően fejlesztő támogató 

tevékenységet folytatnak az intézményben. 
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Az előző tanévben Pedagógus I. fokozatban minősültek Fórizs-Tóth Noémi és Andrejkovics 

Péter, átsorolásuk 2022 januárjában megtörtént. Pedagógus II. fokozatban minősült Horváthné 

Rácz Mária, akinek átsorolása 2023. januárban esedékes. Jelenleg a tantestület főállású 

pedagógusai közül 18 fő  pedagógus II. státuszban van. 

Ebben a tanévben minősítő vizsgát tesz Kovácsné Zics Annamária. Minősítési eljárásban három 

pedagógus vesz részt: Kocsengáné Mészáros Marianna, Jablonkainé Ajtonyi Angéla és Váraljai 

Réka. 

A 2022/2023-as tanévben az intézmény (gimnázium és kollégium), valamint az 

intézményvezető is bekerült az Oktatási Hivatal országos pedagógiai szakmai ellenőrzési 

tervébe, továbbá Bíróné Várhegyi Judit angol nyelvszakos pedagógus esetében kerül sor 

tanfelügyeleti látogatásra. 

Már a tavalyi tanévben elkészítettük az ötéves önértékelési ciklus tervét, és annak megfelelően 

el is kezdetük a pedagógusok önértékelését. 

 

Típus/tanév 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Összesen 

Pedagógus 

6 fő 8 fő 10 fő 10 fő 8 fő 42 fő 

 

Bohus 

Attila 

Bíróné Várhegyi 

Judit               

Demjén Zoltán 

Jablonkainé 

Ajtonyi Angéla, 

Juhászné Béres 

Edit                 

Kónya Miklós 

Radányi László 

Váraljai Réka 

        

Horváthné 

Rácz Mária 

Kozma 

Emese 

dr. 

Kovácsné 

Wirtz Erika 

Kóródy 

Judit 

Labantné 

Cservenyák 

Katalin 

  

Int. vezetői   1 fő   1 fő   2 
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Intézményi    1   1  
  

2 

Összesen 6 10 10 12 8 46/42 fő 

 

 

Osztályba sorolások, tanulói létszámadatok 

osztály létszám osztályfőnök – társ osztályfőnök 

5.A 31 Dr. Sajgál Mónika 

5.B 31 Mártonffy Zsuzsanna 

6.A 34 Kozma Emese 

6.B 33 Váraljai Réka 

7.A 33 Kóródy Judit 

7.B 32 dr. Molnárné Szabó Csilla  

8.A 29 Bacsa Péterné 

8.B 30 Ádámcsóné Nevelős Mária 

9.A 27 Jablonkainé Ajtonyi Angéla 

9.B 25 Bánvölgyiné Hortobágyi Hajnalka 

9.C 27 Andrejkovics Péter 

10.A 31 Koromné Fonyi Ágnes 

10.B 29 Kocsengáné Mészáros Marianna  

10.C 33 Bohus Attila 

11.A 28 Tóth László 

11.B 30 Kuzmáné Juhász Katalin  

11.C 30 Horváthné Rácz Mária  
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12.A 26 Kónya Miklós 

12.B 24 Szegediné Polner Mária  

12.C 32 Biróné Kertész Judit 

 

2022. szeptember 1-jei állapot szerint összesen: 595 tanuló  

 

2. Tárgyi feltételek 

Az intézmény környezetében, épületi adottságaiban változás nem történt, a nevelő-oktató 

munka több helyszínen zajlik: a Városház tér 6. szám alatti épületegyüttesben, valamint a 

Szatmári Irgalmas Nővérek tulajdonában lévő épületben.  A vidékről érkező lányok kollégiumi 

elhelyezésében sem történt változás, a szintén a Szatmári Irgalmas Nővérek tulajdonában lévő 

Hunyadi utca 6. szám alatti épületben biztosítunk számukra szállást. Továbbra is a kollégium 

épületében kialakított melegítőkonyhán biztosított az alsóbb évfolyamos diákok főétkezése.  

 

Fejlesztések 

A beruházási tervünk egyik kiemelkedő projektje a Városház tér 6. szám alatti egyik 

épületszárny vizesblokkjainak komplett felújítása, így a vízvezetékrendszer, falak, burkolat 

teljes cseréje. A munkálatokat a vezetékrendszer súlyos amortizációja, valamint emiatt a falak 

vizesedése tette halaszthatatlanná. A másik épületszárny földszinti folyósóján a falak teljes 

felújítására került sor. 

Tavaly a digitális infrastruktúra fejlesztés során beszerzett számítógépek bővítették az 

intézmény gépparkját, emelték az informatika oktatás színvonalát, biztosították a digitális 

mérések zökkenőmentes lebonyolítását. A kibővített gépállomány ebben az évben pedig 

lehetővé teszi egy újabb informatika terem berendezését is.  

 

Kiemelt problémák 

A tetőcserép amortizációja miatt a B épület egyik folyosói szakaszának beázása jelentkezett új 

problémaként.  

A korábbi években megnevezett feladatok továbbra is megoldásra várnak:  
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A  tornaterem épületének beázása visszatérő és egyre súlyosabb probléma, hiszen a beázás 

nemcsak a mennyeztben hanem a terem parkettájában is károkat okoz.   

A kollégium homlokzatának felújítása sürgető, a bejárat a balesetek megelőzése miatt 

(falrészek, stukkók leválása) évek óta állvánnyal biztosított. 

Nehézséget jelent továbbra is az intézményünkbe gépkocsival érkező vendégek, kivitelező 

vállalkozók parkolása.  

Az intézmény képzési kínálatának bővítését nagyban nehezítik szűkös épületi adottságaink. A 

tárgyi lehetőségeinket megvizsgálva a jövőben szükségesnek látszik a pincehelyiség közösségi 

helyiséggé/szaktanteremmé történő átalakítása. 

 

A 2022/23- es tanév kiemelt feladatai 

 

Részvétel a Forráspont ifjúsági programon  

Szeptemberben negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Forráspont ifjúsági rendezvény, 

melyen immár hagyományosan részt veszünk. A program különleges lelki élményt nyújt 

diákjainknak, a közösségi ima és dicsőítés örömét tapasztalhatják meg évről évre, segíti őket a 

személyes hitben való növekedésben, valamint a tanúságtevő életben, éppen ezért a programon 

való részvételt ebben a tanévben is minden érdeklődő diákunknak térítésmentesen szeretnénk 

biztosítani. 

 

„A szentmise a család erőforrása.” 

Lelki életünk táplálása, és annak fontossága alapvetés kell, hogy legyen a keresztény ember 

számára. Enélkül nem tudjuk Istennek tetsző módon végig futni életünk pályáját: elfáradunk, 

kimerülünk, kiégünk.   Kell egy forrás, egy erőforrás, ami nem más, mint a Jézus Krisztussal 

való rendszeres találkozás. A találkozás legszemélyesebben és legkonkrétabban a szentmisében 

valósul meg. Erre irányítja figyelmünket az idei tanév fenntartói mottója. 

A diákok körében tapasztaljuk, hogy az elmúlt években a járványügyi helyzet miatt szükségessé 

vált óvintézkedések negatív hatással voltak a diákok, családok szentmiselátogatási szokásaira. 

Ebben a tanévben kiemelt figyelemmel leszünk a tendecia lehetőség szerinti visszafordítására. 

A járványhelyzet előtti rendszernek megfelelően ebben a tanévben felekezettől függetlenül 

minden 5-8. évfolyamos diákunknak adunk szentmiselátogatási naplót, melyet havonta 
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ellenőriznek majd a hittantanárok. A református diákjaink istentiszteleten való részvételét az 

iskolai református lelkipásztor ellenőrzi. 

Az osztálymisék tekintetében tavaly kialakított rendszer jól működött: előre meghatározott 

ütemterv szerint minden héten más-más osztály vett részt a Szent Anna Plébániatemplom 

vasárnap délelőtti ifjúsági szentmiséjén. Ebben a tanévben amellett, hogy folytatjuk a kialakított 

rendet, megszólítjuk és bátorítjuk a szülőket, hogy ők is jöjjenek el gyermekeikkel az 

osztálymisére, ami nem egy „osztályprogram” csupán, hanem közös, megszentelt találkozási 

pont egy szűkebb közösség illetve, a családok számára. A diákok szentmisén való aktív 

részvételét a zenei szolgálatba való bevonásukkal tudjuk növelni. 

A hittanórákon a szentmise valóságának bemutatásaként különösen hangsúlyos lesz az 

Eucharisztikus csodák megismertetése a tanulókkal. Továbbá a lelki növekedésre nyitott 

diákjaink számára lelki erőforrásként ebben az évben is szervezünk lelkigyakorlatokat, 

szentségimádási alkalmakat. A pedagógusok számára tervezett lelkigyakorlatok pedig alkalmat 

kívánnak adni a szentmisének, mint lelki erőforrásnak a megvilágítására, a szentmisén való 

tudatos és nem rutinszerű részvétel elősegítésére. 

A családok megszólítása kiemelt célunk lesz ebben a tanévben. 2022 februárjában sikeresen 

bevontuk a szülőket a Ferenc pápa által meghirdetett szinódusi folyamatba. A szinódusi 

gyűlésen maguk a szülők fogalmazták meg, hogy igényük lenne az iskolai lelki életben való 

szorosabb bekapcsolódásra. Külön figyelmet szeretnénk fordítani, hogy az adventi valamint a 

nagyböjti időszakban támogassuk a családok, szülők ünnepre való lelki felkészülését. A tanév 

végén iskolánk valamennyi diákja és szüleik számára tanítás nélküli munkanap keretében 

családi napot kívánunk szervezni, melyet egy közös szentmisével zárunk majd. 

 

Nevelőtestületi céljaink 

Szervezési, működési célok, feladatok 

Munkánk rendjét alapvetően jelenléti oktatásra terveztük meg, és bár a járványhelyzet jelenleg 

nem indokolja, ugyanakkor a kialakult gazdasági környezet szükségessé teszi, hogy továbbra 

is körültekintően, tervezetten, megfontoltan kezdjük el az új tanévet. Ennek megfelelően a 

Google Classroom osztályokat, csoportokat aktualizáljuk erre a tanévre is. Az újonnan bejövő 

osztályaink tanulóink számára már a tanévkezdésre létrehoztuk az iskolai levelezési címüket, 

amelyekkel már az első tanítási órákon csatlakozni tudnak a szaktantárgyi Classroom 

csoportokhoz. Intézményünk digitális oktatási felületét és annak használatát a bejövő tanulók 

az első digitális kultúra órákon ismerhetik meg és sajátíthatják el. 
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A tavalyi tanévben a 6., a 8. és a 10. évfolyamainkat érintő országos mérés digitális formában 

történő megvalósítása kihívás elé állította az intézményünket, az informatika szaktantermek 

digitális mérések miatti foglaltsága az informatika oktatást jelentős mértékben megnehezítette. 

Ebben a tanévben bővül a digitális méréssel érintett évfolyamok köre, illetve bementi és 

kimeneti mérésekre is sor kerül majd, a mérések három hónap kivételével a teljes tanévet 

felölelik. Ezeknek a méréseknek zökkenőmentes – az előírásoknak megfelelő számítógépek, 

stabil internetelérés – lebonyolítása továbbra is az informatika szaktantermekben biztosított. 

Ugyanakkor kiemelten fontos szempontnak tartjuk az informatika oktatás színvonalának 

megőrzését, különös tekintettel arra, hogy 11. és 12. évfolyamon a továbbtanulást elősegítve, 

informatika fakultációt biztosítunk a diákoknak, továbbá, hogy évről évre jelentős számban 

jelentkeznek diákjaink közép illetve emelt szintű informatika érettségire. Éppen ezért 

szükségessé vált újabb informatika szaktantermek kialakítása, melyet az előadó termünk, 

valamint egy szaktanterem korábbi funkciójának átalakításával tudunk megvalósítani. Ez a 

szervezési, működési változás reményeink szerint biztosítja majd diákjaink érettségire való 

minőségi felkészítését.  

 

Oktatási célok, feladatok 

A tavalyi tanévben hagyományteremtő céllal, az 5. osztályos diákoknak heti rendszerességgel 

tartották meg a munkaközösségek   a „Mustármag” komplex személyiségfejlesztő programot. 

Tapasztalataink szerint azonban a foglalkozások sokszínűsége, változatossága vonzó az alsós 

gimnazisták többi évfolyamai számára is, éppen ezért ebben a tanévben, ugyan csak havonta 

egy alkalommal, de nagyobb résztvevő létszámmal számolva, 5-8. évfolyamig meghirdetjük a 

programot a diákoknak.  

Szintén az elmúlt tanév sikereként tartjuk számon LEGO Education élményalapú oktatási és 

fejlesztési programot, melyben az alsós gimnazistáink vehettek részt. Tehetségüket és 

szorgalmukat igazolta, hogy a Crossborder programozó versenyen I. helyezést értek el. Mivel 

a program iránt komoly érdeklődést mutatnak a diákok, ezért ebben a tanévben folytatjuk a 

megkezdett munkát. 

A korábbi években önszerveződő jelleggel alakult meg iskolánkban egy diákokból álló Média 

csoport, a Fráter Média. A csapat közreműködik az intézmény médiatartalmainak 

elkészítésében, biztosítja az iskolai rendezvények, programok technikai hátterét, továbbá 

videókkal, fotókkal dokumentálja azokat, rádióműsorok készítésével az állami és az egyházi 
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ünnepekről történő megemlékezésekben is közreműködik. Tapasztalatunk szerint a csoport a 

diákok körében általánosságban is népszerű tevékenységeket folytat, hiszen médiatartalmak 

létrehozása és szerkesztése a közösségi médiahasználat révén szinte mindenkit érint. Ezt 

felismerve felsős gimnazistáink számára a digitális kompetenciák szélesebb körű fejlesztését, 

továbbá a médiaműveltség oktatását, a médianevelést tűztük ki célul, így ettől a tanévtől a 11. 

és 12. évfolyamos diákjaink mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat tanulhatnak. 

  

Fontosnak tartjuk, hogy diákjainkat a való az életre neveljük, így a gimnáziumi általános képzés 

mellett speciális ismeretek elsajátítására kívánunk lehetőséget nyújtani, így a tavalyi évhez  

hasonlóan bekapcsolódunk a Pénz7 témahét programba. A tanulók pénzügyi ismereteinek, 

pénzügyi tudatosságának, műveltségének előmozdítása korunkban felelősségünk is. A 

tavalyi évhez hasonlóan ebben a tanévben is vállalkozókat és pénzügyi szakembereket 

szeretnénk meghívni, továbbá iskolai szintű pénzügyi témájú versenyt is tervezünk. 

 

A tavalyi tanévben jelenléti formában első alkalommal megvalósult pályaorientációs nap nagy 

sikert aratott a diákok körében, akiknek ezzel a tematikus nappal a tudatos pályaválasztását 

kívánjuk elősegíteni. Így mindamellett, hogy szakmákat ismertetünk meg a diákokkal, és 

egyetemi karok mutatkoznak be, ebben a tanévben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadással 

segítik a programot. 

 

Aktuális feladatok 

• a minden évfolyam – kivéve a 12. – felkészítése az országos digitális mérésekre; 

• felkészítés közép- és emelt szintű érettségire és nyelvvizsgára; 

•  a 11. évfolyamos tanulók felkészítése 2020-as Nat-ra épülő érettségi 

vizsgakövetelményekre; 

• a csoportváltások elkerülését segíti elő, ha egy osztályon belül a 

csoportbontásnál egységesebb oktatói és ellenőrző-értékelői szemlélet alakul ki, 

ez különösen fontos cél és feladat;  

• a diákok versenyzésre való motiválása, hatékony versenyfelkészítés; 

• együttműködés, kommunikációs formák erősítése a munkaközösségek között; 
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• részvétel az (elsősorban KaPI által szervezett) szakmai továbbképzéseken, 

majd ezt követő ismeretátadás. 

Nevelési célok, feladatok 

Gimnáziumunkban lezárult a Katolikus Pedagógiai Intézet által szervezett gyermekvédelmi 

szervezetfejlesztő projekt. Az év célkitűzése a kialakított gyermekvédelmi protokoll 

működtetése, ennek érdekében szükséges a pedagógusok ismételt tájékoztatása a 

gyermekvédelmi jelzőrendszerről. 

A Katolikus Szeretetszolgálat által korlátlan ideig biztosított, a másik ember megbecsülését, az 

emberi méltóság megértését, kifejezését segítő Emberi Méltóság tananyagot ebben a 

tanévben is feldolgozzuk a hetedik évfolyamon a hittanórák keretében. 

Az elmúlt években több apró rendezvénnyel, versenyekkel igyekeztük felhívni a diákok 

figyelmét a fenntarthatóság fontosságára. A téma kiemelt fontossága miatt ebben a tanévben 

egy teljes lelkinapot a teremtésvédelem jegyében szervezünk meg, melyet a hittan 

munkaközösség és a természettudományos munkaközösség együttműködésével tudunk 

megvalósítani. A teremtett világ csodáinak megmutatása mellett elsősorban gyakorlati 

példákkal kívánjuk a diákokban a személyes felelősségvállalást erősíteni. 

Az elmúlt tanévben a háborús helyzet kialakulása miatt, a Katolikus Karitász által háborús 

menekültek számára szervezett adománygyűjtő akcióba gimnáziumunk is bekapcsolódott. 

Elmondható, hogy talán egy érzékenyítő foglalkozás sem ért el olyan hathatós eredményt a 

diákok körében, mint a szomszédos országban kialakult állapot közeli megtapasztalása. Felsős 

gimnazistáink több alkalommal is részt vettek az országos gyűjtés logisztikai munkáiba, így a 

szolgáló szeretet erejét közvetlenül tapasztalhatták meg. Ettől a tanévtől tudatosan és 

tervezetten szeretnénk a diákokat bevonni, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, a 

Katolikus Karitász tevékenységébe. Szeretnének kapcsolódni a Karitász ifjúsági 

mozgalmához a Caritas Juniorhoz, mely mozgalom azon túl, hogy közösségteremtő erővel 

bír, kiváló lehetőséget nyújthat diákjaink karitatív szemléletének kialakításában, 

jellemformálásukban. 

 

Aktuális feladatok 

• teremtésvédelmi lelkinap szervezése; 
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• az osztálymisék rendjének kialakítása, a családok meghívása a szentmisén való 

részvételre; 

• bekapcsolódás az Országos Lelkipásztori Intézet által meghirdetésre kerülő 

„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű világméretű 

imaláncba; 

• a diákok egészségvédelme, egészségmegőrzése érdekében prevenciós 

foglalkozások megtartása. 

 

Pályázatok 

Jelenleg egy pályázatunk van folyamatban.  

 

 

 

A tanév helyi rendje 

 

A 2022/2023-as tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a helyi sajátságok 

figyelembevétel a tantestület a következőket határozta meg.  

 

A tanév első napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök). 

Az első félév: 2022. szeptember 1. (csütörtök) - 2023. január 20 . (péntek)  

A tanítási év első félévének utolsó napja: 2023. január 20. (péntek).  

A második félév: 2023. január 23. (hétfő) – 2023. június 15. (csütörtök)  

A tanítási év utolsó napja:  

•  a 5–11. évfolyamon    2023. június 15. (csütörtök), 

•  a 12. évfolyamon   2023. május 4. (csütörtök).  

A pályázat 

megnevezése 

Id
ő
sz

a
k

 

A pályázó 

jogi személy 

megnevezése 

(intézmény 

vagy 

fenntartó) 

E
ln

y
er

t 

ö
ss

ze
g

 Eredménye 

(továbbképzés, 

eszközbeszerzés, 

tábor, etc.) 

A pályázatban 

megvalósított 

programok 

EKCP-KP-

1-2022/3-

000428 

 Fenntartó 400.000- Ft 

Közösségi célú 

programok 

megvalósítása 

Hittantábor 

A program 

megvalósítása 

folyamatban van 



 

19 
 

 

A tényleges tanítási napok száma a 5–11. évfolyamon 180 nap  

Áthelyezett munkanapok: 

• 2022. október 8. (szombat) – október 31. (hétfő) bedolgozása 

 

TANÍTÁSI SZÜNETEK, TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK  

1. Tanítási szünetek 

 

a) A téli szünet 2022. december 21. – 2023. január 8.  

• A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. kedd 

• A téli szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. hétfő 

 b) A tavaszi szünet 2023. április 5. – 2023. április 11.  

• A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 4. kedd 

• A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. szerda 

 

2. Tanítás nélküli munkanapok 

 A 7 (hét) nap felosztása 

 

1. 2022.10.08. szombat  Magyarok Nagyasszonya ünnepe  

2. 2022.11.09.  szerda  Pályaorientációs nap  

3. 2022.12.21.  szerda   Téli szünet 

4. 2023.02.03.  péntek  DÖK nap (Diákigazgató-választás) 

5. 2023.03.03.    péntek  Tanítás nélküli munkanap  

6. 2023. 04.05.  szerda   Tanári lelkigyakorlat (külső helyszínen) 

7. 2023. 06.09.  péntek   Családi nap, juniális 

 

3. Lelkinapok 

2022. 12.02. péntek   Adventi lelkinap 

2023. 03.30. csütörtök    Nagyböjti lelkinap 
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ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓNAPOK 

Szülői értekezletek: 

2022.09.19-20.  év eleji szülői értekezlet  

2023.02.06.-07.  félévi szülői értekezlet  

 

Fogadónapok: 

2022.10.27. csütörtök 

2023.01.09. hétfő 

2023.04. 20. csütörtök 

 

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 sávban. 

A rögzített tematikájú tantestületi értekezletek: 

 

2022.08.22.  Alakuló értekezlet 

2022.08.31.  Tanévnyitó értekezlet 

2023.01.23-24.  Félévi osztályozó értekezlet 

2023.01.30.  Félévet értékelő értekezlet 

2023.05.02.  12. évf. osztályozó értekezlet 

2023.06.15-16.  Év végi osztályozó értekezlet 

2023. 06.28.  Tanévzáró értekezlet 
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A 2022/2023-AS TANÉV TERVEZETT PROGRAMJAI 

 

Dátum Esemény Felelős, szervező: 

SZEPTEMBER  

1. csütörtök Veni Sancte – tanévnyitó szentmise 

helyben (Fráterben) 

Ft. Holló Gábor atya 

5. hétfő Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra Labantné Cservenyák Katalin 

15. csütörtök Tanmenetek elkészítése, leadása Molnár Tünde, munkaközösség-

vezetők 

17. szombat Forráspont Budapest Holló Gábor, Kuzmáné Juhász 

Katalin, LCsK 

16. péntek OKTV jelentkezés leadása Molnár Tünde, Deres Mónika 

19-20. hétfő-

kedd 

Szülői értekezlet Molnár Tünde, 

igazgatóhelyettesek, 

osztályfőnökök, Dr. Molnárné 

Szabó Csilla 

23. péntek Tanulmányi-, osztálykirándulások Molnárné Szabó Csilla, 

osztályfőnökök 

26. hétfő –

október 7. 

kompetenciamérések bemeneti 

10. évfolyam 

Deres Mónika 

26. hétfő kompetenciamérés 10A Deres Mónika 

27. kedd kompetenciamérés 10A Deres Mónika 

28. szerda kompetenciamérés 10B Deres Mónika 

29. csütörtök kompetenciamérés 10B Deres Mónika 

30. péntek Zenei világnap Váraljai Réka, Bánvölgyiné 

Hortobágyi Hajnalka 

30. péntek Magyar Diáksport Napja testnevelés munkaközösség, 

Demjén Zoltán, Labantné 

Cservenyák Katalin 

OKTÓBER  

3. hétfő kompetenciamérés 10C Deres Mónika 

ISE közgyűlés Bacsa Péterné, testnevelők 

3. kedd kompetenciamérés 10C Deres Mónika 

6. csütörtök Megemlékezés az aradi vértanúk 

ünnepéről  

Kulcsárné Gál Beáta, Deres 

Mónika 

8. szombat Az iskola védőszentjének 

Magyarok Nagyasszonyának ünnepe, 

teremtésvédelmi lelkinap (munkanap, 

október 31. bedolgozása) 

Ft. Holló Gábor, hittan 

munkaközösség, Labantné 

Cservenyák Katalin 

10. hétfő –

október 21. 

kompetenciamérések bemeneti 

8. évfolyam 
Deres Mónika 

10. hétfő kompetenciamérés 8A Deres Mónika 

11. kedd kompetenciamérés 8A Deres Mónika 
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12. szerda kompetenciamérés 8B Deres Mónika 

13. csütörtök kompetenciamérés 8B Deres Mónika 

15. szombat szabadnap Molnár Tünde, 

igazgatóhelyettesek 

17-27.  őszi érettségik írásbeli – addig 

osztályozó vizsgát kell szervezni 

Labantné Cservenyák Katalin 

17. hétfő őszi érettségi  

magyar nyelv és irodalom 8:00 

földrajz írásbeli vizsga 14:00 

 

18. kedd Egy millió gyermek imádkozza a 

rózsafűzért 

Ft. Holló Gábor, hittan 

munkaközösség 

20. csütörtök őszi érettségi – angol írásbeli vizsga  

21. péntek Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc megünneplése 
Bánvölgyiné Hortobágyi 

Hajnalka, Deres Mónika 

21. péntek 5. évfolyam avatója 5, 6. osztályfőnökök, 

 Tóth László,  

diákönkormányzat, 

 Labantné Cservenyák Katalin 

24. hétfő őszi érettségi - német írásbeli érettségi 

8:00 

 

25. kedd őszi érettségi - informatika érettségi 

8:00 

 

26. szerda kompetenciamérés 6A Deres Mónika 

27. csütörtök kompetenciamérés 6A Deres Mónika 

27. csütörtök fogadónap minden szaktanár, 

igazgatóhelyettesek 

NOVEMBER  

4-6. péntek, 

szombat, 

vasárnap 

Bükkszentkereszt lelkigyakorlat Ft Holló Gábor, hittan 

munkaközösség 

7. hétfő kompetenciamérés 6B Deres Mónika 

8. kedd kompetenciamérés 6B Deres Mónika 

ifjúsági hangverseny 

Művészetek Háza 

Labantné Cservenyák Katalin, 

Váraljai Réka 

9. szerda pályaorientációs nap (tanítás nélküli 

munkanap) 

Labantné Cservenyák Katalin 

14. hétfő kompetenciamérés 5A Deres Mónika 

15. kedd kompetenciamérés 5B Deres Mónika 

14. hétfő kollégiumi avató műsor  kollégiumi nevelők 

18. péntek • Plébániai reggel (Szent Erzsébet 

ünnepe) 

Ft. Holló Gábor, 

Labantné Cservenyák Katalin 

• 9. évfolyam avatója 9. 10. osztályfőnökök,  

Tóth László, 

diákönkormányzat, 

 Labantné Cservenyák Katalin 
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21. hétfő Őszi érettségi szóbeli vizsganap 
 

Molnár Tünde, Labantné 

Cservenyák Katalin, szaktanárok 

23. szerda Nyílt nap (4. osztályosoknak) Molnár Tünde, 

igazgatóhelyettesek, 

diákönkormányzat 

27. vasárnap A „város adventi gyertyájának” 

meggyújtása 
Molnár Tünde,  

Ft. Holló Gábor, Váraljai Réka 

28. hétfő Advent 1. hétfője Ft. Holló Gábor 

Nyílt nap (8. osztályosoknak) 

 

Molnár Tünde, 

igazgatóhelyettesek, 

diákönkormányzat 

november 28-

december 2. 

evangelizációs hét az Ifjú lámpások 

közösségének részvételével) 

Ft. Holló Gábor 

DECEMBER  

2. péntek Adventi lelkinap (Ifjú lámpások 

közösségének részvételével) 

Ft. Holló Gábor, hittan 

munkaközösség, Labantné 

Cservenyák Katalin 

3. szombat szalagavató – Művészetek Háza 12-es osztályfőnökök,  

Deres Mónika 

5. hétfő Advent 2. hétfője Ft. Holló Gábor 

6. kedd Szent Miklós ünnepe  osztályfőnökök, DÖK 

12. hétfő Advent 3. hétfője Ft. Holló Gábor 

15. csütörtök Karácsonyi koncert és adventi vásár 

 

Váraljai Réka, Bánvölgyiné 

Hortobágyi Hajnalka, Kóródy 

Judit, Kozma Emese, Labantné 

Cservenyák Katalin 

16. péntek Megemlékezés Fráter Györgyről    Andrejkovics Péter, Deres 

Mónika 

19. hétfő Advent 4. hétfője  Ft. Holló Gábor 

20. kedd Betlehemes műsor 

tanári lelkigyakorlat, és karácsonyi 

vacsora 

téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Szeitzné Viski Erika,  

Ft. Holló Gábor atya 

Molnár Tünde, 

igazgatóhelyettesek 

21. szerda  Téli szünet (tanítás nélküli 

munkanap) 

 

JANUÁR  

9. hétfő Téli szünet utáni első tanítási nap 

fogadónap  

 

 

minden szaktanár, 

igazgatóhelyettesek 

10. kedd ifjúsági hangverseny 

Művészetek Háza 

Labantné Cservenyák Katalin, 

Váraljai Réka 

20. péntek A Magyar Kultúra Napja Kovácsné Zics Annamária 

I. félév vége  
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21. szombat Központi írásbeli felvételi (bejövő 

diákok) 

 Molnár Tünde 

igazgatóhelyettesek 

23-24 hétfő, 

kedd  

I. félév végi osztályozó értekezlet  

(5-12.évf.) 

Molnár Tünde, 

igazgatóhelyettesek, 

osztályfőnökök 

27. péntek I. félévi értesítők kiosztása igazgatóhelyettesek, 

osztályfőnökök 

30. hétfő Az első félévet értékelő értekezlet Molnár Tünde, 

igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség vezetők 

31. kedd Központi írásbeli felvételi (bejövő 

diákok - pótnap 

Molnár Tünde 

igazgatóhelyettesek 

FEBRUÁR  

3. péntek Diákigazgató választás és diákbál 

(tanítás nélküli munkanap) 

Andrejkovics Péter, 

diákönkormányzat, 

 Labantné Cservenyák Katalin 

6-7. hétfő, kedd Szülői értekezletek osztályfőnökök, Dr.Molnárné 

Szabó Csilla 

10. péntek  Farsang 5-8. évfolyam Tóth László,  

diákönkormányzat,  

Labantné Cservenyák Katalin  

15. kedd Érettségi vizsgára- és továbbtanulási 

jelentkezés határideje 
jegyzők,  

Labantné Cservenyák Katalin 

18. szombat Alapítványi bál  Molnár Tünde 

22. szerda Hamvazószerda ¾ 8 órakor 

igeliturgia, hamvazás 

Ft. Holló Gábor atya, hittan 

munkaközösség 

24. péntek Megemlékezés a kommunizmus 

áldozatairól 

 dr.Molnárné Szabó Csilla, Deres 

Mónika 

27. hétfő szóbeli felvételi  Molnár Tünde, 

igazgatóhelyettesek 

28. kedd szóbeli felvételi délután Molnár Tünde, 

igazgatóhelyettesek 

MÁRCIUS  

3.péntek Tanítás nélküli munkanap  

március 6 - 

június 9. 

kompetenciamérés kimenti mérés 

5-11 évfolyam 

Deres Mónika 

8. szerda Szóbeli felvételi - pótnap Molnár Tünde, 

igazgatóhelyettesek 

6-10. PÉNZ7.  Témahét  Labantné Cservenyák Katalin 

14. kedd Megemlékezés a Nemzeti Ünnepről 

március 15. 

Hernádiné Győri Zsuzsanna, 

Deres Mónika 

15. szerda nemzeti ünnep, munkaszüneti nap  

21. kedd ifjúsági hangverseny Művészetek 

Háza 

Labantné Cservenyák Katalin, 

Váraljai Réka 



 

25 
 

24. péntek Gyümölcsoltó Boldogasszony  

plébániai reggel  

Ft. Holló Gábor, 

hittan munkaközösség 

Labantné Cservenyák Katalin  

30. csütörtök Nagyböjti lelkinap 

 

Ft. Holló Gábor, 

 hittan munkaközösség, 

Labantné Cservenyák Katalin 

március 11. tanananyagból osztályozóvizsga az 

előrehozott érettségizőknek 

Deres Mónika 

ÁPRILIS   

4. kedd tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

5. szerda tanári lelkigyakorlat (tanítás nélküli 

munkanap) 

Ft. Holló Gábor 

12. szerda tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

a magyar költészet napja 

Kovácsné Zics Annamária 

14. péntek - Megemlékezés a Holokauszt 

áldozatairól 

 Tóth László, Deres Mónika  

19. szerda 12. évfolyam szülői értekezlet 12.-es osztályfőnökök 

20. csütörtök fogadónap minden szaktanár 

április 12. tananyagból osztályozó vizsga az 

előrehozott érettségizőknek 

Deres Mónika 

MÁJUS   

2. kedd Osztályozó értekezlet (12. évf.) Molnár Tünde, 

 igazgatóhelyettesek 

osztályfőnökök 

4. csütörtök 12. évfolyam utolsó tanítási nap  

6. szombat ballagás – ünnepi szentmise 

  

Ft. Holló Gábor 

12-es osztályfőnökök  

Tóth László 

Deres Mónika 

8-12. Írásbeli érettségik - főtantárgyak Labantné Cservenyák Katalin 

Évfolyamvizsgák Deres Mónika 

15-24. Írásbeli érettségik - kistantárgyak Labantné Cservenyák Katalin 

26-28. péntek-

vasárnap 

Lélekfesztivál Ft. Holló Gábor atya 

hittan munkaközösség 

29. hétfő Pünkösd – munkaszüneti nap  

JÚNIUS   

5. hétfő Nemzeti összetartozás napja Radányi László, Deres Mónika 

9. péntek  Családi nap – juniális (tanítás nélküli 

munkanap) 

Molnár Tünde 

Labantné Cservenyák Katalin 

15- 16. 

csütörtök, 

péntek  

Osztályozó értekezlet (5- 11. évf.) Molnár Tünde, 

 igazgatóhelyettesek, 

szaktanárok 
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19-24.  Középszintű szóbeli érettségi vizsga Molnár Tünde, 

Labantné Cservenyák Katalin 

jegyzők  

12-es osztályfőnökök 

21. szerda beiratkozás 5. osztály  

22. csütörtök beiratkozás 5. osztály  

23. péntek beiratkozás 9. osztály  

24. szombat Te Deum, évzáró  Ft.Holló Gábor,  

Molnár Tünde  

Labantné Cservenyák Katalin 

26. hétfő   Beiratkozás - saját diákok osztályfőnökök 

26. hétfő-29. 

csütörtök 

Munkaközösségi megbeszélések, 

leltározás 

munkaközösség-vezetők 

28. szerda Tanévzáró értekezlet Molnár Tünde 

igazgatóhelyettesek 

munkaközösség vezetők 
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MUNKAKÖZÖSSÉGI 

MUNKATERVEK 
 

Matematika munkaközösség 

Munkaterv 2022/23. tanév 

Mottó: ’A szentmise a család erőforrása’ 

 

1. Személyi feltételek 

A munkaközösség tagjai Szaktárgyak Megjegyzés 

Egyéb funkció 

Ádámcsóné Nevelős Mária mat-biol. osztályfőnök  (8.B) 

Horváthné Rácz Mária mat-kém-inf osztályfőnök (11.C) 

matematika mk vezető  

Juhászné Béres Edit mat-tört.  

Kovács Ilona mat.-fiz.  

Kozma Emese mat.-rajz osztályfőnök  (6.A) 

dr. Kovácsné Wirtz Erika mat.-fiz. a term.tud. munkaköz. fizika 

tantárgyi csoportjának vezetője 

Molnár Tünde mat-fiz. igazgató 

Szabóné Virág Viktória mat.-fiz.  

 

A személyi feltételek az alábbiak szerint változtak:  

Svidróné Grallert Marianna ettől a tanévtől másik intézményben folytatja munkáját. Az 

ő óráit a tantárgyfelosztás módosításával a munkaközösségen belüli átcsoportosítással 

oldottuk meg. 

Kovács Ilona kolléganő, nyugdíj mellett, részmunkaidősként vesz részt 

munkaközösségünk életében.  

 

2. Tárgyi feltételek 

Matematikából a tantermi oktatáshoz szükséges szemléltetőeszközök alapvetően 

rendelkezésre állnak, ezeket az előző tanév végén átnéztük és rendszereztük. A múlt 

tanévben igényelt új, mágneses táblai szerkesztőeszköz-készlet beszerzése továbbra is 
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folyamatban van. A bevált típusra vonatkozó árajánlatot és elérhetőséget leadtuk a 

gazdasági irodában.  

Az esetleges 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.  Egy kolléganő kivételével, mindannyian rendelkezünk digitalizáló 

táblával.  

A 9-12. évfolyamon az OFI újgenerációs tankönyveit használjuk. Ennek a sorozatnak a 

9.- 11. évfolyamos kötetét átdolgozták a NAT 2020 követelményei szerint. A váltás a 

tanmeneteink korrekcióját igényli.  Feladatgyűjteményként az OFI-s 3 kötetes 

példatárának 1. és 3. kötetét rendeltük meg, érettségiig való használatra.  

Az alsósoknál az 5.-7. évfolyamon szintén az OFI könyveit és a hozzá tartozó 

munkafüzetet használjuk. A  8. évfolyamon a Gondolkodni jó! sorozatot rendeltük meg, 

kifutó jelleggel. Ezévben is lehetőségünk volt, hogy ezen könyvek mellé kiegészítő 

gyakorló könyvet is igényeljünk az összes alsós évfolyamnak.  

 

3. Kiemelt célkitűzések a tanévben 

• tervezési dokumentumok (tanmenet) frissítése, egységesítése), a változások 

egyeztetése; 

• digitális kompetenciáink fejlesztése (a tavalyi tapasztalatok elemzése, 

tudásmegosztás); 

• a tehetséggondozó foglalkozások (felvételi előkészítők) indítása; 

• részvétel az 5. évfolyam számára indított „Mustármag” komplex 

tehetséggondozó programban (1 alkalom) 

• folyamatos felkészítés a kompetenciamérésre, a 6., 8., és a 10. évfolyamon, 

lehetőleg online módon – alkalmazkodva az idei kihívásokhoz; 

• részvétel az (elsősorban KaPI által szervezett) szakmai továbbképzéseken, (a 

továbbképzési tervnek megfelelő ütemezésben); 

• versenynaptár elkészítése. 

 

4. Események a tanévben 
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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  tehetséggondozó foglalkozások 

indítása 4., illetve 8. osztályosoknak 

Horváthné Rácz Mária és 

Juhászné Béres Edit 

felváltva (4. évf.) 

Szabóné Virág Viktória és Dr. 

Kovácsné Wirtz Erika 

felváltva (8. évf.) 

Október 14. Bolyai Matematikai Csapatverseny 

5-8. évfolyam 

Kozma Emese 

November . Dugonics András 

Matematikaverseny (Katolikus Isk.) 

Horváthné Rácz Mária 

November  OKTV Horváthné Rácz Mária 

November  Dürer verseny Horváthné Rácz Mária 

November KATPED továbbképzés az előadás témája szerint 

megbeszélt személy 

November 18.  Kecske-kupa Szabóné Virág Viktória 

November 21. Zrínyi Ilona Matematikaverseny Kozma Emese 

November 29. Varga Tamás Matematikaverseny Juhászné Béres Edit 

December  Arany Dániel Matematikaverseny Ádámcsóné Nevelős Mária 

December 5. Megyei matematikaverseny Dr. Kovácsné Wirtz Erika 

Január . Dugonics András 

Matematikaverseny 2. forduló 

Horváthné Rácz Mária 

Január-Február Középfokú beiskolázás (felvételi) az egész munkaközösség 

Március KATPED továbbképzés az előadás témája szerint 

megbeszélt személy 

Március  Kalmár László Matematikaverseny Juhászné Béres Edit 

Márc. vége Hancsók Kálmán megyei mat. 

verseny (8-12. évf.) 

Horváthné Rácz Mária 

Április eleje (igény 

esetén korábban is) 

Próbérettségi a 12. évfolyamon tanítók 

Április  Medve mat. verseny (Miskolc) Szabóné Virág Viktória 

Horváthné Rácz Mária 

Május Görögkatolikus Tudásolimpia Ádámcsóné Nevelős Mária 

Április – Május 

(idősávok!) 

Kompetenciamérés a páros 

évfolyamokon 

Horváthné Rácz Mária 

Május Évfolyamvizsga a 8. évfolyamon tanítók 

 

Horváthné Rácz Mária 

matematika mk. vezető 
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Informatikai- latin nyelvek munkaközösség 

Munkaterv 2022/23. tanév 

 

1. Az informatika, latin nyelvcsalád munkaközösségen belül tantárgyi 

csoportok 

 

Munkaközösségi tagok:  szaktantárgy (ak) 

Szabados Zsolt informatika 

Horváthné Rácz Mária informatika, matematika 

Kóródy Judit francia nyelv 

vizuális kultúra 

rajz 

Kulcsárné Gál Beáta olasz nyelv 

napközi 

történelem 

Kiss István informatika 

Brilláné Nagy Viktória informatika 

 

2. Tárgyi feltételek 

 

Az informatika oktatásához két szaktanterem áll rendelkezésre, 16 illetve 20 diák 

és 1-1 tanári géppel. A rendszeres kompetenciamérések miatt azonban ez gyökeresen 

megváltozik, amit a diákok érdekében orvosolni kell! A kompetenciamérések az 

informatika teremben kell tartani, így viszont nincs, hol tanítani az informatikát! 

Ebben a tanévben nincs létszám gond. Ez a hatékony munkamenetet nagyon 

megkönnyíti. 

Az új kerettanterv bevezetése az 5., 6., 7., és a 9., 10., 11. 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. Ennek kapcsán felmerült az igény a robotika tananyag beépítése az iskolai 

rendszerbe. Ez többnyire délutáni foglalkozások formájában történne, de ez még intenzív 

kidolgozás alatt van. Fontos előrelépés lesz az iskolai oktatásban a Lego Robotok 

alkalmazása. 
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Nem szervesen a munkaközösség része, de server kiszolgálók is segítik az iskolai 

informatika oktatását, ami nagyon hasznosan beépíthető, alkalmazható az oktatásban. Az 

új kollégákat, ezen felület használatára is meg kell tanítani. 

A szoftverek, gépek karbantartása, az iskolai oktatás tekintetében, sok gondot 

okozott, illetve néha nehézkes volt. Nagyon fontos, hogy az új technikus kolléga 

megérkezzen és a lehető legjobban segítsük a beilleszkedését! A kollégák és én 

megismertetjük vele az iskolai rendszert.  

Meg kell említeni még az iskolai informatikának a biztonsági kérdéseit, amit 

hiányosnak ítélünk meg. Nincs korszerű vírus- és kémprogram eltávolító, erre 

mindenképpen jobban oda kellene figyelni. Javaslom esetleg valamely megbízható 

vírusvédelmi rendszer fizetős változatának a beszerzését. 

 

3. 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. 

• 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 igyekszünk beiktatunk be. 

• Külső partnerintézménnyel kapcsolattartás: Miskolci Egyetem Informatikai 

tanszékével évek óta tartjuk a kapcsolatot. 

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

• Az érkező új tanártárs segítése. 

• A kompetenciamérésből adódó problémák kezelése, megoldása a tanév 

folyamán, különösen kiemelt feladat! 
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4. Események a tanévben, informatika 

 

tervezet időpont: program felelős 

Szeptember: 
Munkaértekezletek, 

Kompetenciamérés  

Szabados Zsolt 

Technikus 

Október 

Egyetemi tájékoztató, informatika 

Osztályozóvizsga 

Kompetenciamérés 

Szabados Zsolt 

Rendszergazda 

November Kompetenciamérés Technikus 

Január  Munkaközösségi értekezlet Szabados Zsolt 

Február Nyíltnap 
Szabados Zsolt 

Informatika tanárok 

Április 
Osztályozóvizsga 

Kompetenciamérés 
Szabados Zsolt 

Május 
Évfolyam vizsga 9. évf. 

Kompetenciamérés 

Szabados Zsolt 

Kiss István 

Június 
Kompetenciamérés 

Érettségi előkészítése 
Informatika tanárok 

 

Események a tanévben, olasz nyelv 

 

Tervezett 

időpont 
Olasz nyelvi munkaterv a 2022/23-as tanévre 

Szeptember 

Az olaszos csoport facebook oldalának frissítése, az új csoport felvétele. 

Kiegészítő anyaghoz tankönyv megrendelése. Annak felmérése, hogy a 

felsőbb évesek között van-e aki szeretne szakkörre, vagy korrepetálásra járni. 

Október 

Kávézás, vagy pizzázás a Világbékében délutáni program keretében. Egy 

olaszos délután szervezése az Ének teremben, ahol a tavalyi szegedi nyelvi 

verseny döntősei bemutathatják előadásukat. 

November 
Olasz anyanyelvű vendég meghívása beszélgetés, gyakorlás céljából./Olasz 

nyelvű film megtekintése a könyvtárban, órán kívüli foglalkozás keretében. 

December 
Santa Lucia ünnepre közös délutáni program szervezése mind a négy 

évfolyam számára, fakultatív program. 
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Január 
Befana ünnepe: újabb kiruccanás egy kávéra, vagy pizzára a délután 

folyamán. 

Február 
Felkészülés a Festival d'Italiano versenyre; Karnevállal kapcsolatos program 

(maszkok készítése, Velence-nap, commedia dell'arte, pantomim) 

Március  

Festival d'Italiano verseny: Budapest; részvétel csoportos és egyéni 

kategóriákban./ Ha ez nem kerül megrendezésre, akkor iskolai kereteken 

belül szavaló/ vagy ének verseny a franciául tanuló diákokkal együtt, mint 

újlatin nyelvek. 

Április 
Érettségi szóbeli előkészítő foglalkozások; évfolyamvizsga előkészítése, 

írásbeli érettségi vizsga előkészítése  

Május Évfolyamvizsga a 11. évfolyamnak, évvégi jegyek lezárása 

Június Évzáró spaghetti-party az iskolában; Szóbeli érettségi vizsga 

Egész évben folyamatosan: közösségi oldal szerkesztése; olasz, vagy az olasz nyelvhez-

kultúrához kapcsolódó vendégek meghívása; olasz jellegű programok látogatása 

 

Készítette: Kulcsárné Gál Beáta 

 

Események a tanévben, francia nyelv 

 

Tervezett 

időpont 

Francia nyelvi munkaterv  

a 2022/2023-as 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 

- Cinefest városi mozi fesztivál franciás filmjeinek hirdetése, látogatása 

Október 
- Grimm francia szótár megrendelése annak, aki kér 

- 10-11-es tanulóknak francia levelezőtárs oldalakra feliratkozás 

November 
- Kiválasztott, francia nyelvű mozifilm megtekintése a Művészetek 

Házában a Francia Mozifilm Napok keretében 
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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 és egyéb helyzettől függően franciaországi tanulmányi 

kirándulás szervezésének elkezdése, jelentkezések felmérése 

Március  

- Érettségiző diákok esetén felkészítő foglalkozások egyénileg, kis 

csoportban 

- 4 évfolyamos közös tanulmányút a Budapesti Francia Intézetbe és 

francia könyvesboltba 

Április 

- Érettségiző diákok esetén felkészítő foglalkozások egyénileg, kis 

csoportban 

- Évfolyamvizsga előkészítése 

- Frankofónia városi programjain való részvétel diákokkal 

- Frankofóniához kapcsolódó helyi iskolai program szervezése más 

iskolák diákjai számára 

Május - Évfolyamvizsga a 11. évfolyamnak 

Június 
- Pétanque játék a parkban 9-11. évfolyamoknak 

- Év végi jegyek lezárása 

  

 

Egész évben folyamatosan:  

- Francia nyelvű programok látogatása a miskolci Alliance Francaise-ben 

- Aktuális francia versenyeken, pályázatokon 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 
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- 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 

- Olaszosokkal együtt egyházi dal-próza-színdarab városi-megyei verseny szervezése 

Készítette: Kóródy Judit 

 

         Szabados Zsolt 

  informatikai, latin nyelvek mk. vezető 
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Angol nyelvi munkaközösség 

Munkaterv 2022/23. tanév 

 

1. Személyi feltételek 

 

Munkaközösségi 

tagok:  

szaktantárgy 

(ak) 

megj. ( pl. egyéb funkció) 

Bíróné Várhegyi Judit angol Munkaközösség vezető 

Mentor-gyak.vez.tanár 

Csatlós Erzsébet angol  

Perédi-Király Dóra angol  

Jablonkainé Ajtonyi 

Angéla 

angol osztályfőnök 

Radányi László angol,történelem  

Dr Simkóné Késmárki 

Csilla 

angol EUROEXAM partnerség koordinátora 

Molnárné Szabó Csilla angol, 

történelem 

osztályfőnök 

Andrejkovics Péter  angol,történelem  osztályfőnök 

Gary Maton  nyelvi lektor   

 

2. Tárgyi feltételek 

 A nyelvi terem teljes kihasználtsággal működik, tankönyveinkhez digitális tananyag 

van, mindenki használja. 

 

3. Az egyházi év mottója 

 A szentmise a család erőforrása– ennek jegyében viszonyulunk a napi oktató-nevelő 

munkához és tanítványainkhoz, szüleikhez és kollégáinkhoz és sajátmagunkhoz. Ez 

hatja át tervező és fejlesztő munkánkat, így tanmeneteinkben is rendelünk külön 

feldolgozható témákat, feladatokat a mottóhoz, ahol lehetőség nyílik rá, képviseljük a 

gondolatot. 

4. 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 – Nagyon sok diáknak az angol emelt érettségi eredmény kell az 

egyetemi felvételihez 

• Felkészítés az előrehozott érettségi vizsgákra 

• Módszertani eszköztár fejlesztése, tapasztalatok kicserélése, átadása, online 

forrásgyűjtemény létrehozása  

• Tervezési dokumentumok (tanmenetek frissítése, aktualizálása. korrekciója) 

• Felkészülés a digitális tanrend folytatására, (Google Classroom), tavalyi 

tapasztalatok megosztása, célravezető módszerek összegyűjtése 

• Értékelési és ellenőrzési formák egyeztetése, összhangba hozása (dolgozatok, 

teszt- és gyakorló feladatok cserélése) 

• Külső szervezésű online továbbképzésekre, webináriumokra jelentkezés (KaPI, 

Oxford, Baker Street, NYESZE, MM Publications,) 

• Városi, megyei és országos általános iskolai és középiskolai versenyeken való 

részvétel  

• Felkészítés az osztályozó, szelektáló és évfolyamvizsgákra, évi két mérési 

időszakra 

• Próba nyelvvizsgák megszervezése és lebonyolítása az Euroexam partnerség 

keretében. Tájékoztató interaktív előadás szervezése: Listening témában 

• 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 

• Minden nyelvi rendezvényről beszámoló készítése az iskolai honlapra 

• Szakszerű helyettesítés hatékonyabbá tétele, előre elkészített-kijelölt 

tananyaggal a helyettesítő kollégák segítése 

• BECS és Tanfelügyelet – Bíróné Várhegyi Judit, Ped. 2 minősülés – Jablonkainé 

Ajtonyi Angéla 

 

5. Események a tanévben 
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tervezett időpont: program felelős 

 

Szeptember: 

Csoportbeosztáshoz (alap 

óraszámú csoportok) 

diagnosztikus tesztek íratása 

a 9. és 5. évfolyamokon, 

csoportok kialakítása 

dr. Simkóné Késmárki 

Csilla, Jablonkainé Ajtonyi 

Angéla 

 

Osztályozó vizsga 

szervezése és lebonyolítása a 

11. évfolyam egyes 

tanulóinak 

Perédi-Király Dóra, 

 dr. Simkóné Késmárki 

Csilla, Bíróné Várhegyi 

Judit, Andrejkovics Péter, 

Radányi László 

 

Tanmenetek elkészítése,                       

tematika beépítése a 

tanmenetekbe és az éves 

munkába 

szaktanárok 

 OKTV jelentkezések Érintett szaktanárok 

 
Munkaközösségi értekezlet 

(augusztus 25.) 
Bíróné Várhegyi Judit 

 

Kapcsolatfelvétel a Miskolci 

Egyetemmel hallgatók 

mentorálása miatt 

Bíróné Várhegyi Judit 

Október 
Jelentkezés az általános 

iskolai versenyekre 
Érintett szaktanárok 

 

Hospitálások egymás óráin - 

online formában is 

megszervezve (Google 

Classroom) 

Szaktanárok 

 

 

Kapcsolattartás az 

EUROEXAM 

nyelvvizsgaközponttal 

Ráday Péter előadása 

diákoknak Training for 

LISTENING  témában 

dr. Simkóné Késmárki Csilla 

 Módszertani tudásmegosztás Minden mk. tag 

 KaPI továbbképzés (?) Egyeztetés alatt 

 
Szóbeli érettségi tételek 

frissítése 

Bíróné Várhegyi Judit,  

dr. Simkóné Késmárki Csilla 

Perédi-Király Dóra, 

Andrejkovics Péter 

Radányi László   

 Előrehozott érettségiztetés 
a diákok jelentkezése 

alapján érintett szaktanárok 

November 
Ált. isk. versenyek 

OKTV iskolai forduló 
érintett szaktanárok 
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Nyílt napokon bemutató órák 

tartása 
kijelölt szaktanárok 

 

THANKSGIVING 

Mustármag program 

keretében Hálaadás Napi 

interaktív ismeretterjesztő 

délután szervezése 

Bíróné Várhegyi Judit és 

minden vállalkozó szaktanár 

 

Hallgatók tanítási 

gyakorlatának vezetése, 

mentorálás - szept.-május 

Bíróné Várhegyi Judit,  

dr. Simkóné Késmárki Csilla 

December 

Középiskolai, ált. iskolai 

versenyekre tanulók 

felkészítése 

Érintett szaktanárok 

Január 
Félévzárás, féléves munka 

értékelése 
szaktanárok 

Február Munkaközösségi értekezlet Bíróné Várhegyi Judit 

 Felvételik lebonyolítása Kijelölt szaktanárok 

Március Tankönyvrendelés dr. Simkóné Késmárki Csilla 

 KaPI továbbképzés Egyeztetés alatt 

Április 
Szóbeli érettségi tételek 

frissítése 
Érintett szaktanárok 

Május 

Szelektáló és évfolyam 

vizsgák lebonyolítása 

A 8. évfolyamon A2 szintű 

kompetencia teszt íratása 

Érintett szaktanárok 

 

Érettségi dolgozatok 

javításának egyeztetése, 

kooperáció 

Érintett szaktanárok 

Június Szóbeli érettségi Érintett szaktanárok 

 Emelt szintű érettségiztetés Jelentkező szaktanárok 

 
Munkaközösségi értekezlet, 

az éves munka értékelése 
Bíróné Várhegyi Judit 

 

Bíróné Várhegyi Judit  

angol nyelvi munkaközösség-vezető 
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Német nyelvi munkaközösség 

Munkaterv 2022/23 tanév 

 

1. Személyi feltételek 

 

Munkaközösségi tagok:  szaktantárgy (ak) megj. ( pl. egyéb funkció ) 

Deres Mónika német nyelv igazgatóhelyettes 

Drabon Enikő német nyelv-ének  

Kocsengáné Mészáros 

Marianna 

német nyelv osztályfőnök 10.b 

dr. Sajgál Mónika német nyelv osztályfőnök 5.a 

munkaközösségvezető 

Hausel Krisztina német   

 

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. Az idén sor 

került a laptop cseréjére, ami megkönnyítette munkánkat. 

A kisebb nyelvi teremben internet hozzáférés és TV áll rendelkezésre és a lehetőségekhez 

mérten szeretnénk egy laptopot ebbe a terembe is, hogy az oktatás zökkenőmentesen folyjék, 

hiszen az új tankönyvek már médiacsomaggal érkeznek. 

 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, ezért az idei 

tanévben újabb könyveket rendeltünk a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra való felkészítéshez, 

illetve emelt szintű érettségikhez. 

 

3. Kiemelt célkitűzések a tanévben:  

 

• Az új kollégák integrálása a munkaközösségbe és a tantestületbe 

• A német nyelv népszerűsítése 

• Karácsonyi országismereti délután szervezése 
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• Értékelési és ellenőrzési formák egyeztetése (pl. dolgozatok, 

vizsgafeladatok) 

• A tavaly létrehozott mk.-i adatbank bővítése 

• Igény esetén a Classroom aktualizálása 

• A passaui testvériskolai kapcsolat újrafelvétele (különböző évfolyamok 

közös projektje) 

• A tanév mottójának megfelelően a diákok hitének elmélyítése a német- 

órákon is 

• Eredményes felkészítés közép/emelt szintű érettségire és nyelvvizsgára 

• Módszertani eszköztár fejlesztése, a továbbképzéseken szerzett 

tapasztalatok megosztása, hasznosítása 

• Külső szervezésű – főleg a KAPI által szervezett továbbképzések 

látogatása, tapasztalatok átadása 

• Felkészítés osztályozó, szelektáló és évfolyamvizsgára 

• Különböző versenyeken való részvétel (kis– és nagygimnazisták) 

• A honlapon az aktuális hírek, eredmények megjelenítése. 

• Kiemelt figyelmet igénylő, illetve a leszakadozó tanulókkal való 

foglalkozás (tehetséggondozás, szintre hozás, korrepetálás) 

 

4. Események a tanévben 

 

Tervezett időpont Program Felelős 

Szeptember Mk. értekezlet, éves terv 

megbeszélése, eh. érettségire 

jelentkező diákok felmérése, 

tájékoztatása 

dr. Sajgál Mónika 

szaktanárok 

 Tanmenetek elkészítése, 

németországi önkéntes 

fogadása  

szaktanárok 

 

 OKTV jelentkezések Deres Mónika 

Október Eh. érettségihez osztályozó 

vizsgákra készítés, annak 

lebonyolítása 

szaktanárok 

 Előrehozott írásbeli érettségi érintett kollégák 

November OKTV iskolai forduló szaktanárok 

 Előrehozott szóbeli érettségi érintett kollégák 
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 Nyílt napokon órák tartása kijelölt szaktanárok 

 

December Karácsonyi országismereti 

délután, vetélkedő 

érintett szaktanárok 

Január OÁTV első forduló dr. Sajgál Mónika, Drabon 

Enikő 

 „Mustármag” program 

Gesunde Lebensweise (Sport 

und Ernährung) 

Hausel Krisztina 

 Félévzárás, féléves munka 

értékelése 

szaktanárok 

 Mk. értekezlet – féléves 

munka értékelése 

dr. Sajgál Mónika 

Február Felvételik koordinálása Deres Mónika 

Március Tankönyvrendelések 

Eh.érettségihez osztályozó 

vizsgák lebonyolítása 

Passaui cserekapcsolat 

dr. Sajgál Mónika 

szaktanárok 

 

Projektfelelősök: Deres 

Mónika és Kocsengáné 

Mészáros Marianna 

Április Szóbeli érettségik, 

kompetenciamérés 

előkészítése 

Kisgimnazisták 

szavalóversenye 

érintett kollégák 

 

 

dr. Sajgál Mónika 

Május Kompetenciamérés, 

érettségivel kapcsolatos 

megbeszélés 

érintett kollégák 

 Írásbeli érettségi, 

évfolyamvizsgák 

lebonyolítása 

érintett szaktanárok 

Június Szóbeli érettségi érintett szaktanárok 

 Mk. értekezlet, a tanév 

értékelése 

dr. Sajgál Mónika 

Folyamatos tevékenységek a tanév folyamán: 

• Német nyelvű ifjúsági folyóirat, szótár terjesztését végzi: Deres Mónika 

• Goethe - mozi szervezése: Deres Mónika 

• Nyelvi előkészítő tartása kisgimnazistáknak: Dr. Sajgál Mónika 

• Ped. II. minősítés: Kocsengáné Mészáros Marianna 

• Egyetemi kiegészítő képzés (magyar nyelv/irodalom): Dr. Sajgál Mónika 

• Egyetemi hallgatók mentorálása (Deres Mónika) 

dr. Sajgál Mónika 

német nyelvi mk. vezető 

Testnevelés és sport munkaközösség 
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Munkaterv 2022 / 2023-as tanév 

 

1. Személyi feltételek 

Munkaközösségi 

tagok 

Szaktárgy(ak) megj. 

Bacsa Péterné testnevelés, fizika  

Bohus Attila testnevelés  

Demjén Zoltán testnevelés  

Koromné Fonyi Ágnes testnevelés (gyógytestnevelés 2ó) 

Repka Gyula testnevelés néptánc 

Juhász Hilda testnevelés aerobic+ testn.óra 

Szabó Emőke testnevelés társas tánc 

Kovács Bertalan testnevelés 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 

tornaterem, kondicionáló terem, multifunkciós sportpálya 

3. Pedagógiai célok, feladatok 

o a sportra, egészségre, egészséges életmódra való nevelés 

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

o mentálhigiéniás igények kialakítása 

 

4. Szakmai célok feladatok: 

o a tantervi követelmények és a helyi sajátosságok figyelembevételével tartalmas, 

változatos órák tartása 

o folyamatos továbbképzés, önképzés 

o az iskolák közötti diákolimpiai versenyeken eredményes részvétel  
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5. A heti 5 testnevelés órából 2 óra a következő 

Évfolyam Lány Fiú 

5 Néptánc 

6 Úszás 

7 Judo 

8 Testnevelési játékok 

9 Kosárlabda Úszás 

10 Aerobic 1. Labdarúgás 

11 Aerobic 2 Röplabda  

12 Társas tánc 

 

6. Eseménynaptár 

 

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 (18) 

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 

ISE sportfoglalkozások megbeszélése  Bacsa P-né 

Iskolai spotegyesületi közgyűlés  

Bozsik labdarúgó programba belépés Demjén Z. 

 

Diákolimpiai városi versenyek beindulása 

október 

testnevelők  

(atlétika, labdarúgás, floorball, röplabda, 

kosárlabda) 

 

 

Munkaközösségi értekezlet  

Az aktuális gondok, problémák és a 

megoldandó feladatok megbeszélése 
november 

testnevelők 

B33 kosárlabda versenyek Koromné F.Á. 

 

Városi és megyei díjátadó ünnepségek december vezetőség 
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Karácsony kupa Röplabda 5-8 o. és 9-12o Bohus A.  Bacsa P.-né 

Úszóverseny 3-4 korcsoport városi Koromné F.Á. 

 

Munkaközösségi értekezlet  

Tanulók féléves munkájának értékelése 

január 

testnevelők 

Második félév +2 órás kérelmek, átsorolások 

a 2-ik f.év kezdetéig 

testnevelők 

Úszás diákolimpia megyei 3-4-5-6 kcsp. Koromné F.Á. 

Sítábor  Demjén Z. 

A tanulók általános fizikai állapotának 

felmérésének kezdése NETFITT 
január- 

május 

testnevelők 

Diákolimpiai versenyek 

 

Kosárlabda diákolimpia városi, megyei április Koromné F.Á. 

 

Diákönkormányzati nap sportversenyeinek 

lebonyolítása 

május 

testnevelők 

Diákolimpiai labdarúgás városi, megyei 

döntők 

Demjén Z. 

Munkaközösségi értekezlet  

(Év végi díjazás, tantárgyfelosztás, az év 

tanulságai) 

testnevelők 

 

Demjén Zoltán 

mukaközösség-vezető 
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Magyar és művészeti munkaközösség 

Munkaterv 2022/2023 

A tanév mottója: ’A szentmise a család erőforrása’  

 

1. Személyi feltételek  

 

Munkaközösségi tagok: Szaktantárgyak: Megjegyzés: 

Bánvölgyiné Hortobágyi 

Hajnalka 

magyar - ének osztályfőnök, ének, kórusvezetés (2 óra) 

Bokros Beáta magyar - hittan hittan, mk.-vez. 

Hernádiné Győri 

Zsuzsanna 

magyar -történelem történelem, 

történelem mk.-vez., napközi 

Kovácsné Zics Annamária magyar gyakornok 

Lange Péterné magyar betegszabadság 

Mártonffy Zsuzsanna magyar osztályfőnök, napközi, technika és életvitel 

dr. Sajgál Mónika magyar - német osztályfőnök, technika és életvitel, német 

mk-vez. 

Szeitzné Viski Erika magyar hon- és népismeret, dráma, BTMN 

(fejlesztő), napközi 

Tóth László magyar -történelem történelem, osztályfőnök, DÖK-vezetés 

Németh Gergely - óraadó magyar Lange Péterné helyettesítése 

 

Kóródy Judit rajz-francia francia, osztályfőnök 

Kozma Emese rajz-matematika matematika, osztályfőnök, technika és 

életvitel 

Váraljai Réka ének, karvezetés osztályfőnök, napközi, kórusvezetés (2 óra), 

technika és életvitel 

 

2. A tantárgyak jellemzése, tárgyi feltételek 
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Magyaros részről megfelelőek a tárgyi feltételek (könyvtár állománya, tanításhoz 

szükséges eszközök). 

A művészeti munkaközösség tagjainak jelzése szerint az ének- és rajzterem emeleti 

voltából adódó magas hőmérséklete miatt (lehetőség szerint) szükség lenne egy klíma, a 

gyermekek felügyelete céljából a folyosóra/előtérbe pedig egy kamera felszerelése. Továbbá 

megfelelő méretű rajztáblák beszerzését is szükségesnek tartják az oktatás minőségének 

javításához. 

          Tankönyveink magyar nyelv és irodalom tantárgyból: 5-7. évfolyamon a NAT2020-ra 

épülő OH-s könyvek, 8. évfolyamon OFI-s könyvek, 9-10. évfolyamon Szent Imre könyvek 

(MKPK könyvei), 11. évfolyamon NAT2020-ra épülő OH-s könyvek és 12. évfolyamon OFI 

(nyelvtan), illetve OH-s könyvek (színes irodalom). A könyvekhez kapcsolódó tanmenetek 

használata szaktanári kiegészítésekkel a helyi tantervhez igazodva történik. 

Igyekszünk minden erőnkkel azon lenni, hogy a szerteágazó tankönyvek erdejében is 

mindent megtegyünk, hogy diákjaink eredményesen felkészülhessenek az idei és a jövőre 

bevezetésre kerülő új érettségire is. 

A beiskolázási folyamat segítése érdekében idén is indítunk magyarból a 4. és a 8. 

osztályosoknak tehetséggondozó programot. 

 

3. Kiemelt célkitűzéseink a tanévben 

- Az idei tanév mottóját igyekszünk az iskolai magyarversenyeinkbe (pl.: szavalóverseny 

kötelező verse a templom, szentmise témakörében) beépíteni. A művészeti 

munkacsoport kiállítással, pályázattal készül, valamint zenei szolgálatában is különös 

figyelmet fordít a szentmise mélyebb megélésének elősegítésére 

- A rajz tantárgy munkatervében kiemelt feladat lesz idén is: az iskola (aula, porta) 

folyamatos díszítése, karácsonyi bazár szervezése, versenyeken, pályázatokon való 

indulás, ünnepi dekorációk készítése, iskolaújság illusztrálása 

- A különböző műsorok, ünnepi alkalmak aktív közreműködője mindkét kórus 

- Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó 0. napjának megszervezése: Váraljai Réka 

- Ped II. minősítés az idei évben: Váraljai Réka 

- Új kolléganőink (Bánvölgyiné Hortobágyi Hajnalka, Kovácsné Zics Annamária) 

segítése, támogatása minden munkaközösségi tag részéről 

- Az új kolléganők óralátogatása 
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4. Működő szakkörök 

- Talentum (iskolaújság, szerkeszti: Tóth László) 

- Tehetséggondozó szakkörök:  

▪ 4. évfolyamon: Szeitzné Viski Erika 

▪ 8. évfolyamon: Tóth László, Hernádiné Győri Zsuzsanna (szóbeli rész) 

- Énekkarok: Váraljai Réka, Bánvölgyiné Hortobágyi Hajnalka 

(Lehetőség szerint népzenei óra/szakkör: Váraljai Réka) 

- Rajzszakkör: Kozma Emese, Kóródy Judit 

 

5. Események a tanévben, vállalt feladatok 

A MUNKATERV ÜTEMEZÉSE: 2022-2023 

  PROGRAM  FELELŐS 

augusztus 25. Munkaközösségi értekezlet, javító és átvételi 

vizsgák 

Bokros Beáta 

augusztus 25-26. Kórus részvétele a gólyanapon  Váraljai Réka 

szeptember 15. Tanmenetek jóváhagyása   

  Versenyfelhívások továbbítása Bokros Beáta 

szeptember 16. OKTV-re jelentkezés érintett 

szaktanárok 

szeptember 20 

vagy 21. 

Szavalóverseny alsós 

Szavalóverseny felsős 

Kovácsné Zics 

Annamária 

Hernádiné Győri 

Zsuzsanna 

a tervek szerint: 

szeptember 24-

től 

Tehetséggondozó szakkör: 

4. évfolyam 

 

8. évfolyam 

 

Szeitzné Viski 

Erika 

Tóth László, 

Hernádiné Győri 

Zsuzsanna 

szeptember 30. 

vagy október 3. 

 A zene világnapja 

 

Váraljai Réka, 

Bánvölgyiné 

Hortobágyi 

Hajnalka 
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október 12.  Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó 0. napja Váraljai Réka 

október 21. 

(péntek) 

Megemlékezés az 1956-os forradalom tiszteletére 

 

 

Bánvölgyiné 

Hortobágyi 

Hajnalka 

november 15-16. Szép Magyar Beszéd verseny iskolai forduló (9-

12. évfolyam) 

 

Szép Magyar Beszéd verseny iskolai forduló  

 (5-8. évfolyam) 

Bokros Beáta 

 

 

Szeitzné Viski 

Erika 

november 15. Helyesírási verseny (nagyok) 

 

Tóth László 

november 27-től Lucázás népszokása 

Adventi előkészületek, adventi áhítatok, városi 

gyertyagyújtás, karácsonyi koncertek 

Váraljai Réka, 

Bánvölgyiné 

Hortobágyi 

Hajnalka 

december 20. Karácsonyi színdarab Szeitzné Viski 

Erika 

 

január 23. A magyar kultúra napja alkalmából rádiós 

megemlékezés 

Kovácsné Zics 

Annamária 

február - a 

központi 

időponthoz 

alkalmazkodva 

Helyesírási verseny (kicsik) Mártonffy 

Zsuzsanna 

április 12. A költészet napja - rádiós műsor Kovácsné Zics 

Annamária 

május 6. Ballagás  Tóth László 

május 8-tól Írásbeli érettségi vizsgák érintett 

szaktanárok 

május 8-12. Évfolyamvizsgák érintett 

szaktanárok 

június 19-24. Érettségi szóbeli vizsgák érintett 

szaktanárok 

június 26-29. Záró munkaközösségi értekezlet Bokros Beáta 
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6. A versenyen továbbjutottak nevezéséért, az eredmények, események honlapra való 

feltöltéséért a versenyt szervező felel. 

7. A Miskolci Nemzeti Színházzal kapcsolattartónk: Szeitzné Viski Erika 

8. A korábbi évekhez hasonlóan iskolánk idén is vállalja a Szép Magyar Beszéd verseny 

területi fordulójának megrendezését. Felelőse: Szeitzné Viski Erika 

9. A KaPI továbbképzéseire lehetőségeink szerint jelentkezünk. 

 

Bokros Beáta 

magyar és művészeti munkaközösség 

     mk.vezető 
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Hittan munkaközösség 

Munkaterv 2022/23. tanév 

Mottó: „ A Szentmise a család erőforrása” 

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium a tanulóinak keresztény szellemiségű 

oktatást és nevelést kíván biztosítani, ehhez nyújt segítséget a hittan munkaközösség, mely fő 

feladatának tartja: a Katekézis Általános Direktóriumában olvasható célkitűzéseket, a 

keresztény hit értékrendjének átadását, a hitre vezetést, a közösségi élmények által pedig 

tudatos, felelősségteljes, empatikus emberré válás folyamatának elősegítését a megismert 

evangéliumi szellemiségben. Diákjainkat ösztönözzük, hogy vegyenek részt a gyónási 

alkalmakon és a szentmiséken. Lelkigyakorlatokat szervezünk a számukra, Ifjúsági 

találkozókon, közös szentmiséken, táborokban veszünk részt velük, segítve léleki és hitbeli 

növekedésüket, és hogy megtapasztalják a közösség megtartó erejét. A heti 2 hittanóra pedig 

segíti a hitismereteik megalapozását, elmélyítését. A tanulóinkat –az életkori sajátosságaiknak 

megfelelően- fokozatosan készítjük fel arra, hogy a későbbiekben önálló és tudatos felnőtt 

keresztény életet tudjanak élni.  

A katekétáink hitoktatási engedély, az ún. Missio Canonica birtokában végzik munkájukat. 

Iskolalelkészeink Ft Gubala Róbert és Ft. Holló Gábor atyák, akik a Szent Anna plébánián 

végeznek szolgálatot. Az iskolai katekézist segíti Ft. Péter Vilmos a Mindszenti templom 

káplánja, görögkatolikus részről Ft. Salai Szabolcs és Ft. Szemerszki Mihály atyák, református 

részről pedig Nt. Fórizs István lelkipásztor., ünnepi alkalmakkor, lelki napokra való felkészülés 

során pedig miskolci atyák besegítenek a misézésbe, gyóntatásba.  

Világi részről hitoktatói szolgálatot végez Labantné Cservenyák Katalin nevelési 

igazgatóhelyettes, Bokros Beáta, Kuzmáné Juhász Katalin római katolikus hitoktatók és Koltay 

Anna református hitoktató. 

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. Péter Vilmos a Mindszenti Plébánia káplánja, 

Labantné Cservenyák Katalin nevelési igazgatóhelyettes - katekéta 

Bokros Beáta katekéta, magyar szakos tanár 

Kuzmáné Juhász Katalin katekéta 
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• görögkatolikus: 

Ft. Szemerszki Mihály Paróchus 

Ft. Salai Szabolcs Paróchus 

• református: 

 Nt. Fórizs István lelkész  

Koltay Anna református hitoktató 

Jelenleg nem jelentkezik igény evangélikus hitoktatásra iskolánkban. 

 

A 2022/2023-as tanév célkitűzései 

• Részvétel a Forráspont elnevezésű rendezvényen, 

• Mustármag tehetséggondozó programban való szerepvállalás, 

• Hittanverseny a tanév mottójára építve, 

• Lelkinapok, közösségi alkalmak szervezése, 

• Részvétel a Lélek Fesztiválon Szombathelyen, 

• Diákok bevonása a ministrálásba és a felolvasói szolgálatba a Szent Anna 

templomba, ami a tavalyi évnek megfelelően az osztálymiséknek ad helyet. 

 

1. Személyi feltételek: 

 

Munkaközösségi 

tagok: 

Szaktantárgy: Megjegyzés: 

Ft. Gubala Róbert rk. hittan Plébános, Iskolalelkész 

Ft. Holló Gábor rk. hittan Iskolalelkész, Káplán 

Ft. Péter Vilmos rk. hittan Káplán 

Ft. Szemerszki 

Mihály 

gk. hittan Parókus 

Ft. Salai Szabolcs gk.hittan Parókus 

 Ft. Fórizs István ref. hittan Lelkész 

 

Labantné 

Cservenyák Katalin 

rk. hittan Nevelési Igazgatóhelyettes, Katekéta 

Bokros Beáta rk. hittan 

magyar nyelv és 

irodalom 

Katekéta 

Magyar nyelv és irodalom 

munkaközösség vezető 
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Kuzmáné Juhász 

Katalin  

rk hittan Katekéta 

Közösségi szolgálati koordinátor 

Munkaközösség vezető 

osztályfőnök 

 

 

2. Tárgyi feltételek 

 

A hittan tanításában római katolikus oldalról ettől a tanévtől az Ecclesia kiadó hittankönyv 

sorozatát használjuk 5.-8. évfolyamokon, 9.-12. évfolyamokon pedig az előző évek 

gyakorlatának megfelelően a Szent István Társulat könyveit. A hittan az osztályok saját 

tantermeiben oktatható, a görögkatolikusoknak és a reformátusoknak saját állandó termük van, 

ami praktikus sajátos taneszközeik elérésére, és a terem dekorálása is kifejezi a felekezeti 

hovatartozást. Az osztálymisék helyszíne a Szent Anna plébánia, időpontja vasárnap reggel 

09.00 óra, a diákjaink ministráns és felolvasói szolgálatot is vállalnak.. 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. 

 

3. Tervezett események a tanévben 

 

• Veni Sancte 

• Forráspont 

• Magyarok Nagyasszonya iskolaünnep 

• Októberi rózsafüzér 

• „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” -bekapcsolódunk iskolai szinten 

• Bükszentkereszt, lelkigyakorlat 10-11. évfolyamos diákok részére  

• Adventi rorate 

• Adventi rekollekció az Ifjú Lámpás csapat részvételével 

• Tanterem szentelés 

• Hamvazószerdai liturgia 

• Nagyböjti rekollekció Rád találtam ifjúsági missziós csapat  

• Keresztút 

• Hittanverseny 

• Lélekfesztivál, Szombathely 
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• Te Deum 

• Nyári táborok 

 

Tervezett 

időpont 

Program Felelős  

Augusztus  Munkaközösség alakuló megbeszélés: tanév 

feladatainak áttekintése, időpontok, felelősök 

kijelölése 

Kuzmáné Juhász Katalin 

Szeptember 1. Veni Sancte  Ft. Holló Gábor 

Szeptember  Áhítatok, osztálymisék, imaórák beosztása Ft. Holló Gábor 

Szeptember  Egyházmegyei digitális napló megnyitása Mindenki 

Szeptember 16. Munkaközösségi megbeszélés - tervezés az 

Iskolaünnepre 

Mindenki 

Október 8. Magyarok Nagyasszony, Iskolaünnep és 

Teremtésvédelmi nap 

Term.tud mk.+ Hittan mk. 

tagjai 

Október 18. Rózsafüzér  

Osztályok beosztása 

„Egymillió gyermek imádkozza a 

rózsafüzért” 

Ft. Holló Gábor 

Labantné Cservenyák 

Katalin 

Kuzmáné Juhász Katalin 

November 18.  Szent Erzsébet ünnepe: plébániai szentmisék Ft. Holló Gábor 

December  

 

Adventi gyertyagyújtások 

november 28. 

december 5. 

december 12. 

december 19. 

Ft. Holló Gábor 

Nt. Fórizs István 

Ft. Salai Szabolcs 

 

December Városi adventi gyertyagyújtás Ft. Holló Gábor 

December 2.  Adventi diák lelkigyakorlat Ft Holló Gábor 

Ft. Salai Szabolcs 

Nt. Fórizs István 

Bokros Beáta 

Kuzmáné Juhász Katalin 

Labantné Cservenyák 

Katalin 

Meghívott ea. 

December 20. Tanári lelkigyakorlat Ft. Holló Gábor 

December  Szülői lelkigyakorlat Ft. Holló Gábor 

Január 6.  Vízkereszti szentmise, 

tantermek megáldása 

Ft. Holló Gábor 

Január Munkaközösségi megbeszélés Kuzmáné Juhász Katalin 



 

55 
 

Február 22. Hamvazás Ft. Holló Gábor 

Március 30. Nagyböjti diák lelkigyakorlat Ft. Holló Gábor, 

Ft. Salai Szabolcs 

Nt. Fórizs István 

 Kuzmáné Juhász Katalin, 

Bokros Beáta 

Labantné Cservenyák 

Katalin,  

Meghívott ea. 

Március 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe: 

Plébániai szentmisék  

Ft. Holló Gábor 

Március Tanár – Diák keresztút Mindenki 

Április Munkaközösségi megbeszélés Kuzmáné Juhász Katalin 

Május 6. Ballagási szentmise Mindenki 

Május  26-28. Lélekfesztivál Szombathely Mindenki 

Június 24. Tanévzáró Te Deum Ft. Holló Gábor 

Július  

Augusztus 

Hittan táborok külsős helyszíneken Mindenki 

 

Kuzmáné Juhász Katalin 

mk. vezető 
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 Társadalomtudományi munkaközösség 

 Munkaterv 2022/23. tanév 

 

1. Személyi feltételek 

E tanévben során az előző évhez képest személyi változás nem történt: Andrejkovics Péter, 

Kulcsárné Gál Beáta, dr. Molnárné Szabó Csilla, Tóth László, Radányi László és Hernádiné 

Győri Zsuzsanna főállású tanárok tanítanak a tanévben történelemet.  

 

Munkaközösségi tagok:  szaktantárgyak egyéb funkciók 

Andrejkovics Péter angol- 

történelem 

angol nyelv tanára, osztályfőnök 

Hernádiné Győri Zsuzsanna magyar-

történelem 

történelem munkaközösség- vezető, magyar 

nyelv és irodalomtanár 

Kulcsárné Gál Beáta olasz-francia-

történelem 

olasz nyelv tanára  

dr. Molnárné Szabó Csilla angol-latin-

történelem 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 

angol nyelv tanára  

Radányi László angol-

történelem 

angol nyelv tanára 

Tóth László magyar-

történelem 

oszt. f., az iskolaújság felelőse, magyar nyelv 

és irodalomtanár 

 

2. Tárgyi feltételek  

A munkaközösségnek szaktanterme nincs. A térképtár anyaga megfelelő. Új falitérképekre 

nincs szükség. A megfelelő térképlapokat gyakran kivetítéssel is használjuk. A felsős osztályok 

számára az érettségihez is használható atlaszokat megrendeltük.  

A tankönyvek is rendelkeznek sok térképpel, ezek elemzését is gyakran elvégezzük. 

Különös figyelmet igényel a többféle tankönyv használata, például a fakultációs csoportokban 

a régebbi évfolyamokra vonatkozóan  másféle könyveket használtak a korábbi évfolyamokban 

mint a mostani évfolyamokban.  

A jelenlegi 11. évfolyamtól és annál alsóbb évfolyamokon 2024-től új érettségi követelmény 

lép életbe. Ezekhez az már az új tankönyveket használjuk, többfélét.  

 

3. Célkitűzések a tanévben 
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Kapcsolódva az egyházmegye idei jelszavát a tantárgy oktatásában szem előtt tartjuk, ahol 

lehetséges, beillesztjük az oktatási és nevelési helyzetekbe. Ennek fő területei az 

életmódtörténetek, annak bemutatása, hogy milye ereje és szerepe van a szentmiséből fakadó 

erőnek a hétköznapi élet megélésében. Az uralkodói családok hitéletének, szilárd családjának 

bemutatása szintén jó példa lehet a mi életünk előtt.  

Lehetőség szerint részt veszünk történelmi versenyeken, konferenciákon az érdeklődő 

diákokkal. 

 

4. A tanév eseményei 

A lebonyolításában munkaközösségünk mindig nagy szerepet játszik. A megemlékezéseket, 

ünnepségeket váltakozva készítik el a munkaközösség tagjai. Az idén vállalt beosztás: 

tervezett időpont: program: felelős: 

 

Augusztus- szeptember 

Munkaközösségi 

megbeszélés, a tanmenetek 

elkészítése. Jelentkezés az 

OKTV-re 

 a szaktanárok  

Hernádiné Győri Zsuzsanna 

és a szaktanárok 

Október 6. Megemlékezés az aradi 

vértanúkról (bevezetés az 

ének-blokkhoz) 

Kulcsárné Gál Beáta 

Október 23. A magyar munkaközösség 

szervezi 

 

November 23. és 28. Nyílt nap A kijelölt szaktanárok 

December 16. Megemlékezés iskolánk 

névadójáról  

Andrejkovics Péter 

Január Munkaközösségi 

megbeszélés 

Hernádiné Győri Zsuzsanna 

Február 24. Megemlékezés a 

kommunizmus áldozatairól 

dr. Molnárné Szabó Csilla 

Március 6-10. 

Március 14. 

Pénz7 témahét 

Megemlékezés a nemzeti 

ünnepről 

szaktanárok 

Hernádiné Győri Zsuzsanna 

Április 14. Megemlékezés a holokauszt 

áldozatairól a meglévő 

plakátokkal 

Tóth László 

 

Május A 11. évfolyam 

évfolyamvizsgája  

az évfolyamon tanító tanárok 

Június 4. Megemlékezés a nemzeti 

összetartozás napján  

Munkaközösségi 

megbeszélés 

(az érettségi és a tanév 

tapasztalatai) 

Radányi László 

 

Hernádiné Győri Zsuzsanna 
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Az 5. évfolyam tehetséggondozásában (Mustármag program) igény szerint idén is részt 

veszünk. 

Augusztusban két kolléga (Kulcsárné Gál Beáta és Andrejkovics Péter) részt vett az 

Országgyűlés Hivatala által szervezett nyári akkreditált továbbképzésen. 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.  

 

Hernádiné Győri Zsuzsanna 

mk. vezető 
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Természettudományi munkaközösség 

 Munkaterv 2022/23. tanév 

 

1. Személyi feltételek 

 

Munkaközösségi tagok: Tantárgy 
Megj.  

( pl. egyéb funkció) 

1.Biróné Kertész Judit biológia 

kémia 

fakt.kém 

fakt. biol. 

-osztályfőnök 

- teremtésvédelmi felelős 

-fakultáció :11.kém, 

11-12bi 

2.Bacsa Péterné fizika -Testnevelés mk. tagja 

-Osztályfőnök 

3.Kissné Nyitrai Emese kémia -neves napok szervezése 

-pályázati felelős 

4.Kovács Ilona fizika -matematika mk. tagja 

- társosztályfőnök 

5.Kovácsné Wirtz Erika fizika 

fakt. 

 

-matematika mk. tagja 

- fiz. tantárgyi felelős 

- kollégium 

6.Szabóné Virág Viktória fizika -matematika mk. tagja 

7.Szegediné Polner Mária biológia 

földrajz 

természetismeret 

földr.fakt. 

-osztályfőnök 

-földr. fakt 11-12 

8.Szeremleyné Bodnár 

Terézia 

biológia 

 

-kollégium: 7 óra 

 

9.Kónya Miklós földrajz 

biológia 

természettudomány 

- prevenciós program 

-osztályfőnök 

-életvitel: 1 óra 

10.Ádámcsóné Nevelős 

Mária 

biológia -mat. mk. tagja 

-osztályfőnök 

11.Balogh Judit  

fiz.fakt. 

-óraadó  

-fiz. fakt. 12. 

12. Kiss István fizika -mat. mk. tagja 

 

2. Célok, feladatok a tanévben 

 

• Szeretnénk a közös munkát a továbbiakban is az elmúlt évekhez hasonlóan 

végezni. Egymás szakmai munkájának segítése, követelmények egyeztetése, 

egységes munkavégzés ismét az idei tanév kiemelt feladata. 
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• Feladatunk a pedagógiai programban jelölt, természettudományi tárgyak helyi 

tantervének módosítása, véglegesítése a követelményeknek megfelelően, 

igazodva az új tankönyvek tartalmi felépítéséhez.   

• A csökkent óraszámokból adódó nehézségek módszertani, szakmai 

megújulást kívánnak minden kollegától. A tapasztalatok alapján a tovább 

tanulók, az érettségizők felkészítése a fő feladatunk. Új feladat a tanévben 

természettudományi kompetenciák bemeneti és kimeneti mérése.  

• Az évfolyamokon az OFI tanmeneteinek használata során minden kollega 

elképzeléseivel kiegészíti, sajátjává alakítja a javasolt tervezetet. Az 

évfolyamon tanító kollegák egyeztetése, együttműködése mindenkitől elvárt 

különösen azokon az évfolyamokon, ahol a tananyag átcsoportosítása, 

projektmunka nélkül nem teljesíthető hiánytalanul a tananyag feldolgozás. 

• (pl. földrajz: 10. évfolyam; kémia) 

• 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 órai jelenlétet. 

• 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, 

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, valamint az osztályok között meghirdetett örökbefogadást és az 

iskolakert gondozását folytatjuk./ felelősök: SZPM, BKJ, SZBT/ 

• Az iskolai szintű környezetvédelem, teremtésvédelem programjait segítjük, 

szervezzük./ Bíróné KJ/ Az idei tanévben a Magyarok Nagyasszonya iskolai 

ünnep programjának összeállításában veszünk részt. 

• Jeles napok megjelenése az iskola életében továbbra is szívügye a 

munkaközösség tagjainak. A diákok szemléletformálását segítik a már szinte 

hagyománnyá váló programok gyűjtő akciók. 
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• Az idén belépő 11. évfolyamos természettudomány tantárgy bevezetése, a 

tananyag feldolgozása egyeztetést igényel. Célunk elsősorban a 

szemléletformálás és az élményszerű ismeretszerzés biztosítása. 

• Három végzős osztályfőnök tagja a munkaközösségnek, az ezzel kapcsolatos  

• feldatok folyamatosak. (BKJ, KM, SzPM) 

 

3. Tehetséggondozás 

 

• Tehetséggondozásra heti 1 órában, teljes létszámú osztályokban nincs lehetőség. 

A fakultáció biztosítja az érdeklődő tanulók fejlődését. 

• A szaktárgyi versenyeken az óraszámok csökkentése miatt csak a jelentkező, 

érdeklődő tanulókat indítjuk.  

• Feltétlenül várjuk, kérjük a természettudományos tárgyak fakultációinak 

indítását! Ennek hiányában kizárt az emelt érettségi, felvételi sikere, valamint az 

elvándorlók számának csökkenése. 

 

 

4. Versenyek: csak igény szerint! 

 

Lehetőségek: 

▪ OKTV minden tantárgyból szaktanárokkal egyeztetve 

▪ Biológia, földrajz, fizika, kémia, természetismeret:  

• Bolyai Természettudományi Verseny 5-8 évfolyamon,  

▪ Kémia: 

• Hevesi verseny: alsó gimnazistáknak 

• Curie verseny minden évfolyam 

▪ Fizika versenyek: 

• Öveges verseny-8. évf. 

• Mikola verseny-9.-10. évf. 

▪ Földrajz: 

• Érdeklődés esetén. ( Less N.) 

▪ Biológia: 

• Megyei verseny 
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    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. 

 

  5. Környezeti nevelés 

 

• Szorgalmazzuk az elemgyűjtést, olajgyűjtést, kupakgyűjtést az iskolai feladatokhoz  

kapcsolódva. 

• A kápolna kertjében szeretnénk folytatni a komposztálást és az „örökbe fogadást” az 

osztályok között. Fel: Szegediné Polner Mária   

• A tanítási órák során a tantárgyakba beépül a környezeti nevelés, ezt minden kollega 

igyekezzen a tananyag lehetőségeihez, affinitásához mérten megvalósítani! 

• A teremtésvédelemhez kapcsolódó programok szervezése, lebonyolítása továbbra is 

feladatunk. Felelős: Biróné Kertész Judit 

• Jeles napok megszervezését folytatjuk a tanévben: Felelős: Kissné Nyitrai Emese 

 

 

6. Tárgyi feltételek 

 

• 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. 

• A vegyszerek beszerzése, selejtezés megtörtént, az elszállításra várunk. A tűzoltóság 

előírásainak megfelelően módosítottuk a vegyszerek tárolását. 

• Leltározás a gazdasági iroda kérése alapján évente történik. 

 

 7. A tantárgyak helyzete 

  

A folyamatosan csökkenő óraszámok új problémákat vetítenek elénk:  

• egyre kevésbé motiváltak a tanulók, és nekünk is kevesebb a lehetőségünk a 

motiválásukra. 

• még a fakultáció választásakor sem mindig derül ki, hogy az elvárásokat tudja-

e majd teljesíteni a tanuló. Emiatt fordul elő lemorzsolódás. 
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• tanulói vélemény: „olyan ritkán van óránk, hogy azt is elfelejtjük, hogy létezik” 

• az elmaradó órák nagyon komoly kihívást jelentenek tanárnak és diáknak 

egyaránt.  

• a versenyek és a programok és azok előkészületei fedik egymást, és a tanulók 

nem a versenyt választják. 

 

4. 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.  

 

9. Egyebek 

• A KAPI továbbképzésein részt vevő kollegák 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 

• Továbbképzési tervek lehetőség szerint: 

o mentortanári: BKJ 

o természettudomány: KNyE 

 

  

Havi lebontásban 

• Szeptember: 

o munkaközösségi megbeszélések tanmenetek elkészítése, classroom csoportok 

megújítása 

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

o őszi kertrendezés: Szegediné PM, Szeremleyné, Bíróné 

o három végzős osztályfőnök tagja a munkaközösségnek, az ezzel kapcsolatos 

feladatok folyamatosak. (BKJ, KM, SzPM) 

 

• Október:  

o Okt. 8. Magyarok Nagyasszonya, iskolánk védőszentjének ünnepéhez, 

lebonyolításához kapcsolódunk javaslatokkal, programokkal.  
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o Nevezés versenyekre: felelős minden kolléga, csak igény szerint! 

o Madárgyűrűzés, kertrendezés az érdeklődő tanulókkal  

o Állatok Világnapja; fel: SzBT, BKJ; Madárgyűrűzés ÁNM,SZBT 

o Osztályok közötti kupakgyűjtő verseny meghirdetése 

 

• November: 

o nyílt napok: felelős minden kolléga 

o OKTV(szaktanárok)  

o Szalagavató előkészületek 

 

• December: 

o Szalagavató 

o csatlakozunk az adventi lelki készülődéshez 

o nyílt napok  

 

• Január: 

o félévzárás: felelős minden kolléga 

 

• Február: 

o érettségire való jelentkezések (szaktanárok) 

• Március: 

o Újrahasznosítás világnapja 

o VÍZ világnapja 

o Tavaszi kertrendezés (fel: biológusok BKJ,SZBT, SZPM) 

• Április-május: 

o Évfolyamvizsgák, érettségi előkészítése( fel: minden kolléga) 

o FÖLD napja (KNYE) 

• Június: 

o Tanévzárás, értékelés 

o Leltár 

 

Szegediné Polner Mária 

   mk. vezető 
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Osztályfőnöki munkaközösség 

Munkaterv 2022/23 tanév 

 

1. A munkaközösség 

 

Munkaközösségi tagjai 
Szaktantárgyai(k

) 
Megjegyzés (pl. egyéb funkció) 

Ádámcsóné Nevelős Mária 
matematika, 

biológia 
 

Bacsa Péterné testnevelés, fizika  

Bánvölgyiné Hortobágyi 

Hajnalka 

magyar, ének énekkar 

Bíróné Kertész Judit biológia, kémia  

Andrejkovics Péter angol, történelem  

Dr. Molnárné Szabó Csilla történelem, latin, 

angol 

osztályfőnöki munkaközösség vezető 

Mártonffy Zsuzsanna magyar napközi 

Dr. Sajgál Mónika német cserekapcsolat –Passau ,  német munkaközösség 

vezető 

Horváthné Rácz Mária matematika, 

fizika, informatika 

órarend készítés, matematika munkaközösség 

vezető 

Jablonkayné Ajtonyi Angéla angol alkalmazotti tanács 

Kónya Miklós földrajz, biológia  

Koromné Fonyi Ágnes testnevelés gyógytestnevelés, ifjúságvédelem 

Kocsengáné Mészáros 

Marianna 

német Szeretetszolgálati kapcsolatok 

Bohus Attila testnevelés  

Kuzmáné Juhász Katalin hittan közösségi szolgálat, hittan munkaközösség 

vezető 

Kórody Judit rajz, francia karácsonyi vásár 

Kozma Emese matematika, rajz karácsonyi vásár 

Szegediné Polner Mária biológia, földrajz természettudományi munkaközösség vezető 

Váraljai Réka ének kórus vezetés 

Tóth László magyar, 

történelem 

Diák Önkormányzat tanár felelőse, ballagás 

 

 

2. Tárgyi feltételek 
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Adottak, talán egy hordozható hangfalra lenne még szükség a rendezvényekhez és jó lenne még 

egy mozgó mikrofon. 

 

3. Kiemelt célkitűzések a tanévben 

● a hit ,a szentmise és a család szerepe és fontossága a keresztény értékek közvetítésében, 

kiemelt kommunikáció a hittan munkaközösséggel,    a szentmisén  hallott Szentlecke 

és az Evangélium családdal kapcsolatos részeit külön is megbeszéljük, értelmezzük,  

ilyen rész lehet  többek között a konfliktus kezelés Bibliai megoldása a családon belül 

és a generációk között 

● koordináció a tehetséggondozással, erősítjük a pénzügyi ismereteket is 

● pályaválasztás elősegítése, főleg a 10. évfolyamon 

● együttműködés, kapcsolattartás a szülőkkel, nagyszülőkkel, a Miskolci Egyetemmel, a 

Debreceni Egyetemmel és a Rákóczi Szövetséggel (10.23-03.15-06.04. ünnepeink) 

● külső szervezésű továbbképzéseken való (KAPI, egyéb más szervezésű) részvétel, a 

KAPI által mentorált Gyermekvédelmi szervezet fejlesztő projektben továbbra is részt 

veszünk, a kooperációban segítjük a gyermekvédelmi csoport munkáját 

● alapítványi bál rendezésében segítséget adunk 

 

4. Események a tanévben 
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Tervezett időpont Program Felelős 

Szeptember:   adminisztráció 5-12. évfolyam 

  19-20. szülői értekezlet 5-12. évfolyam 

23. tanulmány és 

osztálykirándulások 5-12. évfolyam, Molnárné Szabó Csilla 

Október   ünnepek 5-12. évfolyam, vezetőség 

  08. védőszentünk ünnepén  5-12. évfolyam, hittan munkaközösség 

21. csacsiavató 5-6. évfolyam és a DÖK  

27. fogadónap   

November 09. nyílt napok, pályaorientáció vezetőség, Labantné Cservenyák Katalin 

  18. szamáravató 9. és 10. évfolyam, DÖK 

  plébániai reggel 5-12. évfolyam 

27. advent 5-12. évfolyam 

December 03. szalagavató 12. évfolyam  Deres Mónika 

  15. 

lelki nap, advent 

vezetőség, hittan munkaközösség Váraljai 

Réka 

Január   jegyek, beírások átnézése 5-12. évfolyam 

  09. fogadónap vezetőség, minden szaktanár 

  osztályozó értekezlet 5-12. évfolyam 

  félévi értesítők 5-12. évfolyam 

Február 03. DÖK nap Tóth László, vezetőség, 11- évfolyam,   

  07. szülői értekezlet 5-12. évfolyam 

10. farsang 5-8. évfolyam DÖK 

18. alapítványi bál Molnár Tünde 

Március   ünnepek, Pénz témahét vezetőség Labantné Cservenyák Katalin 

  24. plébániai reggel vezetőség 

27. lelki nap vezetőség, hittan munkaközösség 

Április   húsvét vezetőség 

    fogadónap 5-12. évfolyam 

Május 06. ballagás 12. évfolyam, Deres Mónika, Tóth László 

    érettségik 11-12. évfolyam 

  Mérföldkő program 8. évfolyam 

08. évfolyamvizsgák szaktanárok  
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5. Megjegyzések, kiegészítő információk 

 

Rohanó világunkban igyekszünk biztonságot, odafigyelést adni,és tekintettel lenni a családok 

anyagi helyzetére is. 

A koronavírus helyzet újabb kihívásaira igyekszünk választ adni a rendelkezések és a 

lehetőségeink szerint. A védőnőnkkel való eddig is kiváló napi kapcsolat most is naprakész lesz 

az oltások miatt  Társosztályfőnökként segíti a munkaközösséget Kovács Ilona. Az öt új 

osztályfőnöknek igyekszünk minden segítséget megadni. 

 

Dr. Molnárné Szabó Csilla 

mk. vezető 

  

  kompetencia mérés 6.,8.,10. évfolyam 

Június 04. Trianon megemlékezés vezetőség 

  09. családi nap 5-11 évfolyam 

23-24. beiratkozás új osztályfőnökök is 
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Teremtésvédelem 

Munkaterv 2022/23. tanév 

 

  

Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Miskolc 

Teremtésvédelmi felelős tanár: Biróné Kertész Judit 

Biológia-kémia szakos tanár 

e-mail cím: bironek@frater.hu 

 

Mottó: „A környezetünkkel való kapcsolatunk meghatározása és az önmagunkról alkotott 

nézeteink helyes kialakítása azért is fontos, mert alapvetően cselekvési és eljárási módjainkká 

válhatnak. A kialakított cselekvési módjaink azok, amelyek Földünket élővé tehetik vagy 

ellenkezőleg: uralkodni hagyják az ökológiai és a vele feszült kapcsolatban lévő szociális 

válságot.” 

Fr. Főcze Bonaventura dévai plébános 

 

Állandó programok: 

 

Kápolnakert gondozása, ősszel és tavasszal a 10-11. évfolyam diákjai.  

A tanulóink által telepített gyógynövény „kiskert” gondozása kiemelt feladatuk, illetve a 

kertben elhelyezett komposztáló edény gondozása is az ő feladatkörükbe tartozik.  

Szeretnénk továbbá, ha 7-10. évfolyamos osztályoknak felajánlani egy-egy kertrészletet, amit 

„örökbe fogadnának” a tanév során gondoznának. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés évek óta aktív része napjainknak. A kertgondozás főbb időszakai 

szeptember-október és április-május hónapokra tervezzük. 

A bejáratnál elemgyűjtő van elhelyezve, melyet nem csak iskolánk diákjai, hanem a kápolnába 

szentmisére érkezők is használnak. 

Hosszú évek óta gyűjtünk kupakot az Oszláron élő Dóra kezelésének támogatására.  

Idén kezdődött iskolánkban a használt olajgyűjtése. 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park területén átvonuló madárállományok alakulásának 

természetvédelmi és tudományos célú nyomon követésére. Iskolánk érdeklődő diákjai tanári 

kísérettel részt vesznek egy madárgyűrűzésen a Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomáson. 

mailto:bironek@frater.hu


 

70 
 

A tanítási órák során a tantárgyakba beépül a környezeti nevelés, ezt minden kolléga igyekszik 

a tananyag lehetőségeihez, affinitásához mérten megvalósítani! 

 

Jeles napokhoz kötődő programjaink: 

Október 4. Állatok világnapja 

Március 18. Hulladék újra hasznosításának világnapja  

Március 22. A víz világnapja 

Április 22. A Föld világnapja 

 

Október 8. Magyarok Nagyasszonya, iskolánk védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan, 

valamint a fenntartható fejlődés jegyében, tartott lelkinapon, a teremtett világ értékét, szépségét 

és fontosságát szeretnénk megismertetni a gyerekekkel, a természettudományi, és hittan 

munkaközösség közreműködésével. 

Minden évfolyamon szeretnénk a teremtett világ egy szeletét bemutatni, a teljesség igénye 

nélkül, felvillantani a természet különlegességét, és szépségeit. A lelkinap felépítése: 

 Az első két órában az alábbi tevékenységeket tervezzük, a harmadik órában az élmények 

megbeszélése, feldolgozása történik. 

5.-6. évfolyam Noé bárkájának, és utasainak elkészítése papírból. 

Noé bárkájának üzenete, a jövőnk elképzelhetetlen más élőlények nélkül, megóvásuk, 

védelmük a mi feladatunk is, mindannyian egy hajóban utazunk. 

7.-8. évfolyam Intelligens állatok: A strucc a nagy túlélő, a madarak világa 

9.-10. évfolyam intelligens állatok, az evolúcióról  keresztény tudósok szemszögéből. 

 Mi emberek képesek vagyunk azt hinni, hogy az állatvilágban teljesen más szinten áll az 

intelligencia és igazából rajtunk kívül minden földi élőlény buta. Persze ez közel sincs így és 

több faj is kiemelkedő intelligenciát mutatott a kutatások és megfigyelések során, ami új 

perspektívát adhat nekünk az állatvilággal kapcsolatban. 

 

11.  évfolyam Zarándoklat iskolánk hagyományainak megfelelően. 

12. évfolyam Hogyan segít a természet: gyógynövények 

A gyógynövények hozzásegítenek a holisztikus szemlélet, kialakításához, arra, hogy az embert 

környezetével, a problémáival, az örömeivel, a jellemvonásaival, tehát az egész „külső és belső 

életével” együtt kell szemlélni. 

Bíróné Kertész Judit  

Teremtésvédelmi felelős  


