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I. Törvényi háttér 

 

A 2021-2022-es tanévre vonatkozó Munkatervet a vonatkozó jogszabályi előírások 

alapján, így többek között 

 - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2) 

bekezdés c) pontja,  

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése,  

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet, 

- a 20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet a 2021-2022-es tanév rendjéről alapján állítottuk össze.  

A Munkaterv az Intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső 

szabályozásokat is fundamentumként kezeli, így különösen: 

 - az intézmény pedagógiai programját,  

- az intézményi önértékelést,  

- az intézményben működő szervezetek működési dokumentumait.  

 

Az Intézmény Munkatervét a 20/2021. (VI. 08.) EMMI rendelet 3. §-a alapján véleményezte 

a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat.1 

 

Tájékoztatás: 

Az Intézmény működéséről, eredményeiről tájékoztatja:  

- a Fenntartót (dokumentumok papíralapon, e-mailben), 

- az Oktatási Hivatalt (dokumentumok papíralapon, e-mailben), 

- a tanári kart (belső levelezési rendszer, belső hálózat) 

- szülőket (e-napló, ellenőrző, e-mail, szülői értekezletek, fogadóórák). 

A nyilvános adatokat az iskola a honlapján teszi közzé.  

                                                           
1 A Szülő Szervezet és a Diákönkormányzat véleményezéséről készült jegyzőkönyveket és Jelenléti íveket az  
1. számú melléklet tartalmazza. 



II. Feltételrendszer 

 

1. A jogszabályi változások hatása a tanévre 
 

Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés az iskola minden évfolyamát érinti. Minden osztály számára 3-3 tanóra 

a délelőtti foglalkozást szerveztünk, a további 2-2 óra a délutáni idősávban került. Az SZMSZ-ben 

(XX. pont) rögzítetteknek megfelelően az a tanuló, aki egyesületben sportol, gyógytestnevelésre jár 

felmentést kap  heti két óra alól.  

Osztály- és csoportlétszámok 

Az iskola a Nkt. 97. § (18) bekezdése alapján, a törvény 4. melléklete szerinti osztály- és 

csoportlétszámokkal működik.   

Tankönyvellátás  

Az iskola az előírások szerint, a könyvtáros-tanárok irányításával végzi a tankönyvek megrendelését 

és kiosztását, az SZMSZ -ben leírtaknak megfelelően (X.3. pont). 

Pedagógus-minősítés  

A pedagógus-minősítésben az OH beosztása alapján vesznek részt kollégák.  

Nyugdíjazás  

- Az Arany János téri feladatellátási helyen 1 fő nyugdíjazása várható. 

- Kossuth utcai feladatellátási helyen nyugdíjazás nem várható. 

- Csengő feladatellátási hely: 1 fő.  

A nyugdíjazás okán előreláthatóan két testnevelés szakos tanári állást kell kiírni. 

 

 

  



2. Helyzetelemzés 

 

A) Tanuló adatok 

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolájának tanulói 

létszáma a 2021-2022-es tanévben: 2098 fő. 

 

Osztályok és osztálylétszámok 

Kossuth utcai feladatellátási hely: 627 tanuló 

évfolyam + osztály osztálylétszám orientáció/tagozat 

1.a 24  általános 

1.b 25 általános 

1.c 29 általános 

2.a 29 általános 

2.b 30 általános 

2.c 29 általános 

3.a 27 általános 

3.b 27 általános 

3.c 26 általános 

4.a 22 általános 

4.b 25 általános 

4.c 24 általános 

5.a  29 emelt szintű nyelvi  

5.b 30 
emelt szintű idegen nyelvi, emelt szintű 
matematika-informatika  

5.c 32 
emelt szintű matematika- 
természettudományi orientáció 

6.a 26 emelt szintű nyelvi 

6.b 30 
emelt szintű idegen nyelvi, emelt szintű 
matematika-informatika  

6.c 28 
emelt szintű matematika- 
természettudományi orientáció 

7.a 19 
haladó angol - kezdő német, haladó 
angol - kezdő orosz 

7.b 21 
haladó angol-kezdő német, emelt 
informatika, matematika 

7.c 21 általános 

7.d 15 matematika 

8.a 18 
haladó angol-kezdő orosz, haladó német 
– kezdő angol 

8.b  25 haladó angol-kezdő német, informatika 

8.c  16 általános 

 

 

 



Arany János téri feladatellátási hely: 605 tanuló 

évfolyam + osztály osztálylétszám orientáció/tagozat 

1.k 29 Kreativitás, kommunikációs orientáció 

1.m 28 Matematika orientáció 

1.n 25 Német nyelvi orientáció 

2.k 28 Kreativitás, kommunikációs orientáció 

2.m 26 Matematika orientáció 

2.n 26 Német nyelvi orientáció 

3.k 27 Kreativitás, kommunikációs orientáció 

3.m 26 Matematika orientáció 

3.n 27 Német nyelvi orientáció 

4.k 26 Kreativitás, kommunikációs orientáció 

4.m 26 Matematika orientáció 

4.n 25 Német nyelvi orientáció 

5.k 30 Kreativitás, kommunikációs orientáció 

5.m 29 Matematika orientáció 

5.n 29 Német nyelvi orientáció 

6.k 29 Kreativitás, kommunikációs orientáció 

6.m 28 Matematika orientáció 

6.n 27 Német nyelvi orientáció 

7.k 26 Kreativitás, kommunikációs orientáció 

7.m 14 Matematika orientáció 

7.n 17 Német nyelvi orientáció 

8.k 21 Kreativitás, kommunikációs orientáció 

8.m 20 Matematika orientáció 

8.n 17 Német nyelvi orientáció 

 

Csengő utcai feladatellátási hely:     844 tanuló 

évfolyam + osztály osztálylétszám képzéstípus/tagozat 

7.F 33 6 évfolyamú 

7.G 29 6 évfolyamú  

8.F 36 6 évfolyamú F osztály 

8.G 35 6 évfolyamú G osztály 

9.A 35 6 évfolyamú F osztály 

9.B 33 6 évfolyamú G osztály 

9.C 32 
jogi-kommunikációs tagozat 

gazdasági tagozat 

9.D 32 
műszaki tagozat 

orvosi-gyógyszerészeti tagozat 

9.NY 33 1+4 évfolyamú NYEK-es osztály 

9.E 33 1+4 évfolyamú NYEK-es osztály 

10.A 33 6 évfolyamú humán orientáció 

10.B 35 6 évfolyamú reál orientáció 

10.C 33 
jogi-kommunikációs tagozat 

gazdasági tagozat 

10.D 36 
műszaki tagozat 

orvosi-gyógyszerészeti tagozat 

10.E 35 1+4 évfolyamú NYEK-es osztály 

11.A 30 6 évfolyamú humán orientáció 



11.B 31 6 évfolyamú reál orientáció 

11.C 34 
jogi-kommunikációs tagozat 

gazdasági tagozat 

11.D 36 
műszaki tagozat 

orvosi-gyógyszerészeti tagozat 

11.E 36 1+4 évfolyamú NYEK-es osztály 

12.A 35 6 évfolyamú humán orientáció 

12.B 37 6 évfolyamú reál orientáció 

12.C 34 
jogi-kommunikációs tagozat 

gazdasági tagozat 

12.D 33 
műszaki tagozat 

orvosi-gyógyszerészeti tagozat 

12.E 35 1+4 évfolyamú NYEK-es osztály 

 

Az osztálylétszámok átlaga: 

- Arany János téri feladatellátási hely: 25 fő/osztály 

- Kossuth utcai feladatellátási hely: 25 fő/osztály 

- Csengő feladatellátási hely: 34 fő/ osztály 

( Az intézményi osztálylétszámokat a Fenntartó engedélyezte.) 

Egyéni tanrendben tanulók száma: 3 fő 

 Csengő utcai feladatellátási hely: 1 fő 

 Kossuth utcai feladatellátási hely: 0 

 Arany János téri feladatellátási hely: 2 fő 

Tanulói jogviszonyát szünetelteti: 24 fő 

 Csengő feladatellátási hely: 2 fő 

 Kossuth utcai feladatellátási hely: 14 fő 

 Arany János téri feladatellátási hely: 7 fő 

Az ok: egészségügyi probléma, huzamosabb idejű külföldi tartózkodás.  

Sajátos nevelési igényű tanuló:  

 Csengő utcai feladatellátási hely: 3 fő 

Kossuth utcai feladatellátási hely: 3 fő  

Arany János téri feladatellátási hely: 1 fő 

 Az Intézményben dolgozik iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus és 

logopédus. Iskolánk a Református EGYMI-vel és a Hajdú-Bihar megyei Szakszolgálattal is 



együttműködik, így a sajátos nevelési igényű tanulók igényeit, illetve az abból adódó pedagógiai 

feladatokat az intézmény a törvényi előírások alapján el tudja látni.2 

 

B) Tárgyi feltételek 

Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat három feladatellátási helyen látjuk el: 

(Arany János tér, Kossuth utca, Csengő utca) 

Az épületek műszaki állapotáról a Fenntartó gondoskodik. 

Az intézményünk a meghatározott kötelező eszköz- és felszerelés-jegyzékében leírtakkal 

rendelkezik. Az elmúlt években komoly fejlesztések történtek mind a három feladatellátási helyen, 

hiszen minden tanteremben található már laptop, vetítővászon, projektor, ennek ellenére fontos 

célja ennek a tanévnek is az Intézmény informatikai felszereltségének javítása. A Csengő utcán a D 

épület alagsorában elkészült egy közös tanári szoba, ahol még nem sikerült az internet elérés 

kiépítése, amire nagy szükség lenne a pedagógusok munkavégzéséhez. A Csengő utcai és a Kossuth 

utcai feladatellátási helyeken a DEAC és a fenntartó együttes támogatásával műfüves focipályák 

kerültek kialakításra a régi aszfaltos pályák helyén. Ezek környezetében a tereprendezés még 

megoldásra vár.  

A szükséges anyagi fedezet tervezett módja: 

• pályázatok, 

• fenntartói segítség. 

 

 

C) Személyi feltételek, vezetés 

Pedagógus létszám 

Az Intézményben dolgozó összes főállású 
foglalkoztatott száma: 

 

  Csengő Kossuth Arany Intézmény 

Pedagógusok:  73 58 53 184 

Ebből: 

                                                           
2 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról; a 2011. évi CXC törvény 4. § 



határozatlan idejű:  71 56 50 177 

határozott idejű: 2 2 3 7 

tartósan távol van:  4 2 3 9 

Ezen kívül: 

óraadó: 3 4 0 7 

nem pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottak létszáma: 

4 4 4 12 

 

Pedagógusaink nevet és az általuk tanított tantárgyakat, ellátott további feladatokat, funkciókat a 

tantárgyfelosztás tartalmazza részletesen.   

A vezetői beosztások: 

1 fő intézményvezető 

7 fő intézményvezető-helyettes  

10 fő munkaközösség-vezető 

A személyi feltételek jelenleg alkalmasak a Pedagógiai programunkban rögzített feladatok ellátásra.  

A 326/2013 (VIII.31.) Kormányrendelet 35. § értelmében iskolánk két iskolapszichológust 

alkalmazhat. Az előző évek tapasztalata alapján sikeresnek tartjuk a két iskolapszichológus 

munkáját, így ezt a személyi változást meg kívánjuk tartani. A két iskolapszichológust az iskola 

tehetséggondozó munkájába is bekapcsoltuk. 

III. Munkavállalók továbbképzése3 

 

Az iskola 5 éves továbbképzési tervét elkészült (2021-2026), ezt a tantestület a 2021. március 

17-i értekezleten 100 %-os szavazati aránnyal elfogadta. 

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező.  Az 

intézmény vezetése a 277/1997.(XII.22.) Kormányrendeletnek megfelelően elkészítette a 

2021-2022-es tanévre vonatkozó beiskolázási tervét, melyet a nevelőtestület elfogadott és a 

fenntartónak megküldött. 

A továbbképzéseken részt vevő kollégák helyettesítéséről gondoskodunk, ezt a belső 

hálózaton nyilvánossá tesszük. 

                                                           
3 Továbbképzési terv: 2. melléklet 



 

IV. A tanév kiemelt feladatai 

1. A Covid-19 járvány miatt 

 

a) kiemelt feladat a tantermi oktatás biztosítása,  

b) a tanulók és dolgozók egészségének védelme. 

c) Járványügyi intézkedési tervet dolgoztunk ki, melyet az intézmény járványügyi 

munkacsoportja folyamatosan felülvizsgál. Az Intézkedési terv folyamatos 

módosítása az iskola honlapján elérhető. 

d) A tantermen kívüli digitális oktatás metódusait kidolgozzuk,  

e) kidolgozzuk az esetleges hibrid oktatás lehetőségeit. 

 

2. Pedagógiai programból adódó feladatok 

 

a) A tanév központi feladata: a DIGITÁLIS ISKOLA, immár több jelentésben: 

nemcsak a digitális kompetenciák fejlesztését jelenti, hanem a tantermen kívüli 

digitális oktatás technikai, módszertani kidolgozását is. 

b) A Covid-19 járvány miatt pályázatainkat vagy halasztjuk, vagy digitális formában 

valósítjuk meg. A Munkaterv készítésekor nem ismerjük, mely programokat tudjuk 

kontakt, személyes jelenléttel megvalósítani. Ha a járványügyi helyzet romlik, 

programjainkat online formába transzponáljuk. 

c) Célunk: az eddig elért eredmények (MTM, Oktatási Hivatal bázisintézménye) 

elvárásainak teljesítése. Jó gyakorlatok kidolgozása és publikálása, a 

tehetséggondozás új, hatékony módszereinek kidolgozása, publikálása, az Európai 

Tehetséghálózat „pontjaként” tanulmányozni más tehetségpontok munkáját, 

bekapcsolódni az európai tehetséggondozó munkákba. 

d) Országos Versenyek előkészítése (ld.: Versenyek) 

e) Pályaorientáció megszervezése  

f) Tehetségnap megtartása 

g) Gyakorlóiskolai feladataink minőségi ellátása 

h) A tanárok digitális kompetenciáinak fejlesztése továbbképzésekkel, 

bemutatóórákkal, intézményen belüli tudás megosztással, valamint a Debreceni 

Egyetem szakembereinek segítségével 

i) Az oktatás „digitalizációja”, a digitális oktatás tanórai és e-learning típusú 

alkalmazásának fejlesztése  



j) A hálózati tanulásba-oktatásba digitális oktatáson alapuló jó gyakorlatokkal 

bekapcsolódni (bázisintézményi munka, tanári továbbképzések, vezetőtanári 

mentorháló). 

 

3. Pedagógiai feladatok 

 

A Pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a 

következő adott évi, kiemelt feladataink vannak:  

a) a 2020. január 31-én módosított Nat, illetve a hozzá készült kerettantervek miatt a 

Helyi pedagógiai programunkat módosítottuk, a helyi tanterveket (1-2., 5-6., 9-10. 

évfolyam, illetve a hatévfolyamos képzés esetében a 7-8. évfolyam) megírtuk. 

Kiemelt jelentőségű feladat elkezdeni a felkészülés az új érettségi követelményekre. 

b) Intézményünkben az oktatás, a nevelés alapja a Pedagógiai program, a Szervezeti és 

Működési Szabályzat valamint a Házirend. Ezeket a dokumentumokat a törvényi 

előírásoknak és az iskolai munka igényeinek, a Covid-19 járvány előidézte 

intézkedési tervnek megfelelően elkészítettük, ha szükséges aktualizáljuk. 

c) A tanév helyi rendjét a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján készítettük 

el [20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet]. 

d) Az idei tanévben is részt veszünk az őszi emelt, valamint a tanév végi emelt szintű 

érettségi vizsga lebonyolításában.   

e)  Az előírások szerint módosítjuk a középszintű érettségi témaköröket és 

tételsorokat.  

f) Továbbra is kiemelten kezeljük a digitális taneszközök oktatásba integrálását. 

g) A tanév során az első, illetve a hat és négy, illetve 1+4 évfolyamos gimnáziumi 

osztályokba készülő tanulók és szüleik számára tájékoztatót tartunk.  

h) Nagy hangsúlyt kell fektetni az idegen-nyelvi képzésre. Az idegen nyelv tanításának 

fő célja; a sikeres nyelvvizsgára, illetve az azt nyújtó emelt szintű érettségi vizsgára 

való felkészítés. Elsődleges feladatunk, hogy tanulóink használható nyelvtudást 

szerezzenek, hiszen az idegen nyelvet utazásaik, munkájuk során, külföldi 

barátaikkal való kapcsolattartásukban biztosan használni fogják. Tanulóink filmeket 

néznek, számítógépes programokat használnak, használati utasításokat böngésznek 

idegen nyelven. Szükségük van tehát az idegen nyelvre – mint munkaeszközre és 

alapvető kommunikációs segítségre.  

i) Biztosítjuk a diákoknak a hátteret a „Közösségi Szolgálat” program teljesítéséhez.  



j) A diákoknak osztályfőnöki órák keretében szeretnénk szervezni foglalkozásokat 

tanulásmódszertan és konfliktuskezelés, agressziókezelés, internetes zaklatás, 

bűnözés megelőzése, baleset-megelőzés, egészségügyi prevenció, elsősegélynyújtás 

témában.  

k) A korábbi éveknek megfelelően folytatjuk külső szakemberek bevonásával az 

osztályfőnöki órákon belüli felvilágosító előadások szervezését.  

l) Szorgalmazzuk, hogy tehetséges tanulóink minél nagyobb számban, minél jobb 

eredménnyel vegyenek részt országos, megyei, valamint helyi sport, kulturális és 

tanulmányi versenyeken.  

m) A nevelési feladatokból valamennyi kollégának, illetve az iskola valamennyi 

dolgozójának részt kell vállalni, természetesen kiemelkedő szerep jut az 

osztályfőnököknek, elsősorban a tanulói közösség kialakítása, a kulturált emberi 

kapcsolatok kiépítése terén.  

n) A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott kollegának feladata a 

veszélyeztetett gyermekek felkutatása és életkörülményeinek javításának elősegítése 

a lehetőségek határain belül. Indokolt esetben ehhez támogatást kér a külső 

szervektől.  

o) A gyermekvédelemmel foglalkozó kolléga munkáját a 2021-2022-es tanévben is az 

1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és a 15/1998. NM rendelet értelemben a DMJV 

Család- és Gyermekjóléti Központja iskolai szociális segítői támogatják mindegyik 

feladatellátási helyen 

p) Ha a járványügyi helyzet megengedi, alkalomszerűen hétvégi természetjáró túrákat 

szervezünk.  

q) Működtetjük az Acta DE Kossuthot 

r) Ebben a tanévben megrendezzük a Fecske-hetet a 7., 8., 9., 10. évfolyamos diákok 

számára. A most 8., 10. évfolyamos tanulóknak tavaly nem tudtunk elsős avatót, 

Fecske-hetet szervezni. A következő eseményeket pedig a személyes kontaktusok 

minimalizálásával rendezzük meg: szeptember 3. hetében a Kossuth-hetet, 

december 2. hetében a Népek karácsonya rendezvénysorozatot, Aprók hetét, 

DÖK-programokat, Megrendeztük márciusban az Arany Napokat, májusban a 

Madarak és fák napját, de az előző évektől eltérő módon, figyelembe véve az 

aktuális járványügyi intézkedéseket.   

s) Az Ökoiskolai programokat bővítjük a fenntarthatóság jegyében. 

t) A Boldog Iskola program bevezetése minél szélesebb körben az intézményben.  



4.  Működési standardok további építése 

a) Az iskolavezetés kommunikációs stratégiáinak és összehangolása kiemelt vezetőségi 

feladat. 

b)  Az iskolavezetés a fenntartó Debreceni Egyetem közötti együttműködés:  

   - együttműködés a Debreceni Egyetem közoktatásért felelős szakembereivel, 

vezetőivel,   

   - a Debreceni Egyetem Sajtóirodájával 

  - a Debreceni Egyetem karainak vezetőivel, az egyetemi oktatókkal szakmai 

együttműködéseket építünk ki, a meglévő szakmai kapcsolatokat működtetjük 

c) A három feladatellátási hely működési kereteinek finomítása, a közös együttműködés, 

harmonizálása, hatékony működési megoldások kialakítása, alkalmazása:  

- iskolai nyilvántartások, hivatalos iratok, kimutatások, tantárgyfelosztási, stb. 

adattáblák egységes alkalmazása, digitalizálása továbbra is aktuális feladataink közé 

tartozik, annak ellenére, hogy a tavalyi tanévben a dokumentumok többségének 

egységesítése megtörtént, továbbá közös megemlékezéseket, rendezvényeket 

szervezünk: 

  

 * közös rendezvények: március 15-i ünnepség, tehetségnap, Nemzeti összetartozás 

napja              

 * tantestületi rendezvényeket, kirándulásokat a járványügyi helyzettől tesszük 

függővé. 

 

5.   Gyakorlóiskolai feladatok, hálózati együttműködések, kapcsolatok 

a) A Debreceni Egyetem gyakorlóiskolájaként továbbra részt veszünk a tanárképzési 

munkában: segítjük, mentoráljuk a tanárjelölteket, a vezetőtanárokat, csoportos 

hospitálásokat szervezünk. B típusú 4+1 és 5+1-es, valamint összefüggő gyakorlatot 

vezetünk, közösségi pedagógiai gyakorlatot irányítunk. Ha a járványhelyzet úgy kívánja, 

mindezt online módon oldjuk meg.  

b) A tanártovábbképzésben mentortanároknak tartanak órákat vezetőtanáraink. 



c) Testnevelés tantárgyból együttműködünk a Debreceni Egyetem Sporttudományi 

Koordinációs Intézetével 

d) Részt veszünk a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének munkájában.  

e) A gimnáziumi és a Kossuth utcai feladatellátási hely az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, 

így az Oktatási Hivatallal közös munkákat is vállalunk, melyek a régiónk vagy akár országos 

tanárképzési munkálatmunkáját segíti. Kidolgozzuk az OH Bázisintézményi Munkatervét, 

melyben bemutatóórák (feladatellátási helyenként legalább 4) tartását vállaljuk, illetve helyet 

biztosítunk a Debreceni POK rendezvényeinek a járványügyi szabályok betartásával. 

f) 2017-ben az Intézmény Elsősegélynyújtó Referencia-intézmény lett, ennek feladataként 

népszerűsítjük és tanítjuk az elsősegélynyújtást. Együttműködünk a Debreceni Alapellátási 

és Egészségfejlesztési Intézettel. Az intézetet a Debreceni Egyetem Klinikai Központján 

belül alakították ki, feladata az iskola-egészségügyi ellátás a szűrővizsgálatok lebonyolítása, 

a prevenció, illetve egészségnevelési előadások és gyakorlatok tartása. 

g) Intézményi feladatunknak tekintjük a környezeti fenntarthatóságot, ennek érdekében 

folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést, illetve Fenntarthatósági Témahetet tartunk. 

h) Kiemelt feladataink között szerepel a Minősített Tehetséggondozó Műhely pályázati 

előírásainak teljesítése 

 

V. Intézményi önértékelésből adódó feladatok4 

Az előző tanévben lezajlott intézményi mérések (országos kompetenciamérés, idegen nyelvi 

mérés diagnosztikus mérés) eredményeit elemzi és értékeli az iskolavezetés a tantestület 

mérésértékelésekkel foglalkozó szakembereivel és a szaktanárokkal, fejlesztőpedagógusokkal 

együtt, s belső intézkedési tervet készít a fejlesztendő területek eredményeinek javítására. 

- Az éves terv rögzítése (Éves munkaterv) 

- A tervekben kijelölt önértékelések elvégzése (Önértékelési kézikönyv, Intézményi 

önértékelés) 

-  Az informatikai rendszer működtetése  

-  Az összegző értékelés- és fejlesztési terv elkészítése (Intézményi önértékelés, Intézményi 

fejlesztési terv) 

Az országos mérés-értékelési feladatokat a 3/2002. (II.15.) OM rendelet 6 – 7. § alapján 

szervezzük meg és bonyolítjuk le. 

                                                           
4 3. melléklet 



 

VI. Az Intézmény képzési struktúrája, felvételi és beiratkozás 
 

A) Az Intézmény beiskolázási terve 

A beiskolázás a 2020-2021-es tanévben sikeres volt. Feladatunk: a sikeres beiskolázás 

stabilizálása. Ennek érdekében: közvetlen kapcsolatot kell fenntartani az óvodákkal, 

általános iskolákkal, valamint az Intézmény beiskolázási PR hatékonyságát növelni kell. A 

megvalósításban továbbra is nagy jelentőségű a DE Sajtóirodájának közreműködése, 

továbbá tervezzük a diákok, szülők által leggyakrabban használt platformok használatát.  

  

B) A képzési struktúra  

Képzési szerkezetünket gazdagította az elmúlt négy tanévben két új idegen nyelv beemelése 

az idegen nyelvi kínálatunkba: az orosz és a spanyol. Felmenő rendszerben biztosítjuk e két 

tárgy tanulásának lehetőségét. 

 

Felvételi és beiratkozás rendje a gimnáziumi osztályokba 

Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 

törvény 50. § (2) és az EMMI 20/2021 (VI.8.) Tanév rendje rendelet alapján a 2021/2022-

es tanévre.  

2021. szeptember 30. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak 

szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott 

formában megküldik a Felvételi Központnak. 

2021. október 20. A középfokú iskoláknak honlapjukon felvételi tájékoztatóban kell 

nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell 

tenniük a közoktatás információs rendszerében.  

Következő évi beiskolázással kapcsolatos feladataink:  

2021. október 20. Felvételi tájékoztató megjelentetése, fenntartói hozzájárulások elküldése  

2021. november 03. (kedd) nyíltnap a 8. osztályosoknak, online  

2021. november 04. (szerda) nyíltnap a 6. osztályosoknak, online  

2021. december 02. Jelentkezés a központi, egységes írásbelire az iskolában  

2021. december 10. Feladatlapok igénylése 

2022. január 22. 10.00 (szombat) Egységes írásbeli felvételi a hatosztályos képzésre 

2022. január 22. 10.00 (szombat) Egységes írásbeli felvételi a négy évfolyamos képzésre 



2022. január 27. 14.00 (csütörtök) Pótló egységes írásbeli felvételi a hat és négy évfolyamos 

képzésre  

2022. január 27. 8.00-16.00 Betekintés az írásbeli felvételikbe 

2022. február 07. Értékelő lapok kiadásának határnapja  

2022. február 18. Általános jelentkezési határidő  

2022. február 22 - március 11. Szóbeli felvételi vizsgák a 4, illetve 1+4 évfolyamú 

képzéseinkre 

2022. március 16-ig. Felvételire jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala 

2022. április 7. Felvételi jegyzék elküldése Központnak  

2022. április 29. Értesítés a felvételről, elutasításról  

2022. június 22. Beiratkozás a 7. és a 9. évfolyamra 

A beiskolázás ütemezése az általános iskolai osztályokba 

Az intézmény két általános iskolai feladatellátási helyén hat osztály indul. 

Az Arany János téri feladatellátási helyen az intézményben folyó oktató- nevelő munkáról, 

a programokról a szülőket online formában is tájékoztatjuk. 

Időpontok: 

2021. november 9-10. Nyílt nap leendő elsős szülőknek 

2022. január 03. Jelentkezési lapok elérhetők a feladatellátási hely oldalán 

2022. január 7. A szülők tájékoztatása a feladatellátási helyen folyó oktató- nevelő 

munkáról, és a leendő elsős tanító nők bemutatása. 

2022. január 14. Iskolába hívogató 

            2022. január 21. Általános iskolába jelentkezők jelentkezési lapjának leadási határideje 

 

A Kiskossuthban a tájékoztató anyagokat online is feltesszük honlapra/juttatjuk el az 

érdeklődőknek.  

 

Időpontok és programok: 

2021. november 3.17.00 óra szülői tájékoztató a Kossuth utcai képzésről a Kiskossuthban  

2021. november 9-10. Nyílt nap a leendő elsősöknek 

2021. november 12-től folyamatos felvétel a leendő elsősök óvodáival 

2021. december 9-10. adventi játszóház – játékos készülődés a leendő elsősökkel. 

2022. január 4. Jelentkezési lapok elérhetők a feladatellátási hely oldalán 

2022. január 21. Általános iskolába jelentkezők jelentkezési lapjának leadási határideje    



 

VII. A pedagógiai-nevelői munka eredményességének növelése 

 

A) A magas színvonalú szakmai és nevelési munka kontinuitásának biztosítása 

 

a) A gyakorlóiskolai státus megtartása a beiskolázási irányainkat is meghatározza, ezért az 

egyetemi szakmai műhelymunkákhoz kapcsolódva biztosítani kell a pedagógia és 

diszciplináris sokszínűséget, fenn kell tartani az óratartás fegyelmét. Továbbá javítani 

kell a pedagógusok munkájának IKT - ellátottságát, ennek érdekében a tantermek 

számítógép – projektor – vetítő vászon felszereltségét javítjuk. 

 

b) Indokoltnak tartjuk az előző tanévekben bevezetett csoportbontásokat, így azokat 

következetesen, és a képzés egész időtartamában meg kívánjuk tartani. Az Arany János 

téri feladatellátási helyen a 2019/2020-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben a 

német irányultságú osztályokban a matematikát csoportbontásban tanítjuk. 

 

c) Segíteni kell kollégáink továbbtanulását, tanfolyami, illetve konferencia-részvételét. 

 

d) A hagyományos belső szakmai-pedagógiai ellenőrzéseket megtartva biztosítjuk a 

mindennapokban a szakmai-pedagógiai munka magas színvonalát. Ezt szolgálja a belső 

ellenőrzési munkacsoport, illetve a belső ellenőrzés folyamatossága. Az ellenőrzést az 

Oktatási Hivatal által kidolgozott kompetenciák mentén adminisztráljuk. Idén az 

informatika, a biológia, a kémia gimnáziumi szakcsoportok pedagógusait ellenőrizzük, 

továbbá az újonnan belépő kollégákat. 

 

e) A tanári kar utánpótlását komoly szakmai kontroll mellett kell biztosítani – tekintettel a 

tantestületi korfájára. A tanári utánpótlás eddig nem alkalmazott lehetőségét is be 

kívánjuk vezetni: a 3 feladatellátási hely közötti átjárással egy hatékonyabb, 

racionálisabb tanár-ellátottságot tudunk biztosítani. 

 

f) Biztosítjuk a diákoknak a délutáni iskolában tanulás lehetőségét a 2 tehetséggondozó 

szobában, illetve a 2 új médiateremben. Az általános iskolai feladatellátási helyeken a 

napközis csoportokba jelentkező diákok száma magas.  Az Arany János téri 

feladatellátási helyen indokolt 3 napközis csoport működtetése. A feladat ellátásához 



szükséges lenne még egy pedagógusra. A Kossuth utcai feladatellátási helyen is 

jelentkezik az a munkaerőhiány. Óraadói megbízásokkal oldottuk meg a helyzetet.  

 

g) A három feladatellátási hely egyenlő munkamegosztásának kialakítása fontos feladat, ez 

identitásteremtő munkánk alapja is. Közös szakmai együttműködéseket kell kialakítani 

– szakmai fórumok létrehozásával, a járványügyi szabályok megtartásával (Óralátogatás, 

workshopok, a tehetséggondozás szervezett kialakítása) 

 

h) A digitális kompetencia növelése elengedhetetlen – tanárok és diákok körében egyaránt. 

A javítás feltétele: a tanári online továbbképzések támogatása, eszközfejlesztés, illetve 

az online informatika versenyfelkészítők és szakkörök támogatása – ez természetesen a 

tehetséggondozó munkánk része is. Ennek érdekében együttműködünk a Debreceni 

Egyetem szakembereivel. 

 

B) Tehetséggondozás 

Az Intézmény mindhárom feladatellátási helyén kiemelt szakmai és pedagógiai prioritás: 

a tehetséggondozás. Iskolánk két feladatellátási helye (Arany János tér, Csengő utca) 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont, s mint ilyen a kiemelkedő tehetségek gondozását 

éppúgy kötelességének tekintik, mint a felzárkóztatást, s azt, hogy hozzásegítsék a 

látszólag átlagos képességű tanítványaikat ahhoz, hogy felfedezzék magukban a 

tehetséget. Ehhez a célkitűzéshez a következő munkarendi feladatokat rendeljük: 

a) tehetséggondozó és pályázatfigyelő munkacsoport működtetése 

- a három feladatellátási hely tehetséggondozást össze kell hangolni, megtartva 

az egyes feladatellátási helyek specialitásait, 

- az Intézmény tehetséggondozó munkáját a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

munkájával, pályázataival szinkronizálni kell, 

- továbbá össze kell fonni a közoktatási tehetséggondozást a Debreceni Egyetem 

tehetséggondozó programjával. 

 

b) Pályázatok és versenyek támogatása 

- Ösztönözni kell a szaktanárokat és a tanulókat, hogy a tehetséggondozó 

pályázatokban részt vegyenek, 

- illetve az Intézmény által preferált versenyeken elindítsák tanítványaikat, a 

versenyekre őket felkészítsék. 



 

c) „Tudós és iskola – tudósiskola” címmel rendezvénysorozatot folytatjuk, 

amennyiben a koronavírus-járvány prevenciója érdekében hozott intézkedések ezt 

lehetővé teszik. 

Ha lehetségessé válik, hogy újra útjára bocsássuk: évente 5 alkalommal közös 

szakmai munka létrehozását tervezzük a Debreceni Egyetem tanáraival, 

szakembereivel. 

E rendezvénysorozat célja kettős: 

- Diákjaink elé különböző életutakat, kutatási területeket tárjunk, segítve ezzel 

pályaválasztásukat, saját tehetségük, tudomány iránti affinitásuk felfedezését, 

- Megismertessük diákjainkkal a Debreceni Egyetemet, az ott folyó tudományos 

életet 

 

d) Tehetségnapot szervezünk 

Ideje: 2022. május 24. 

 

e) Tehetséggondozó munkánk nagy eredménye, hogy 2017. május 31-én Minősített 

Tehetséggondozó Műhely lettünk. Ennek a pályázatnak az erre az évre eső 

követelményeit végrehajtjuk.  

 

Tervezett feladataink: 

- naptári évenként tehetséggondozó konferencia, illetve workshop tartása, ha a 

járványügyi helyzet kikerülhetetlenné teszi: online. 

- hálózati együttműködések kialakítása a régióban 

- bemutatóórák tartása. 

 

C) Külföldi kapcsolatok 

Külföldi kapcsolataink (Goethe program, Erasmus 3, Határtalanul) megvalósítását 

ebben személyes jelenléttel tervezzük, ha szükségessé válik, online projekteket 

valósítunk meg. 

 

  



VIII. Munkaközösségek 

 

A) A 2021-22-es tanév munkaközösségei 
 

Munkaközösség Vezető 

Tanítói munkaközösség első-második 
évfolyamon 

Gergelyné Király Krisztina 

Tanítói munkaközösség harmadik-negyedik 
évfolyamon 

Burai Éva 

Angol nyelvi munkaközösség Balda László 

Biológia-földrajz-kémia munkaközösség Dr. Krakomperger Zsolt 

Fizika-informatika-technika munkaközösség Dr. Kirsch Éva 

Idegen nyelvi munkaközösség Gombos Eszter 

Magyar munkaközösség Kádár-Gergely Márta 

Matematika munkaközösség Mezőné Sivadó Andrea 

Testnevelés munkaközösség Barna Éva 

Történelem-vizuális kultúra-ének-etika-
munkaközösség 

Kopjári István Attila 

 

B) A munkaközösségek feladatai5 

 

1. Éves munkaközösségi munkatervek kidolgozása.   

A munkaközösségek éves munkaterve tartalmazza a szakmai munka megvalósításának 

módját, illetve a célokat – az előző évek szakmai-pedagógiai munkája alapján. 

2. A helyi tantervek kidolgozása, az abban foglaltak megvalósítása, annak vizsgálata, 

különös tekintettel a tananyagra, az időbeosztásra és a követelményekre 

Határidő: folyamatos 

Felelős: munkaközösség-vezető, szakcsoportok helyi irányítói 

 

3. Felelős részvétel az intézmény hatékony működését segítő stratégiai és 

munkamegbeszéléseken 

Határidő: folyamatos 

Felelős: munkaközösség-vezető 

 

4. Közreműködés az intézményi dokumentumok elkészítésében 

Határidő: folyamatos 

Felelős: munkaközösség-vezető 

 

                                                           
5 A munkaközösségek éves munkatervét a 4. melléklet tartalmazza 



5. Munkaközösségi belső továbbképzések megszervezése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: munkaközösség-vezető, szakcsoportok vezetői 

 

6. A munkaközösségbe újonnan bekerült tanárok óráinak látogatása, az órák 

megbeszélése, beilleszkedésük segítése, fiatal kollégák mentorálása. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: munkaközösség-vezető 

 

7. A házi tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása 

Határidő: 2022. március 2. 

Felelős: munkaközösség-vezető, szakcsoportok vezetői 

 

8. Tanulmányi versenyek követése, azok lebonyolítása, a tanulók felkészítése a 

versenyekre, illetve azok követése – a járványügyi intézkedések előírásainak betartásával 

Határidő: folyamatos 

Felelős: munkaközösség-vezető, szaktanárok 

 

9. A tehetséggondozásban való részvétel munkaformáinak kidolgozása, illetve a 

Tehetségnapon a munkaközösség bemutatkozása 

Határidő: 2022. május 24. 

Felelős: munkaközösség-vezető, szakcsoportok vezetői 

 

10. Alsóbb éves hallgatók online hospitálásának megszervezése a gimnáziumi 

feladatellátási helyen 

Határidő: egyetemi igény szerint 

Felelős: munkaközösség-vezető, szakcsoportok vezetői 

 

11. Beszámoló készítése a tanévben végzett munkaközösségi munkáról 

Határidő: 2022. június 15. 

Felelős: munkaközösség-vezető, szakcsoportok vezetői 

 

C) Részvétel az iskola pályázati munkájában: a futó pályázatok megvalósítása, az iskola 

munkájának segítése újabb pályázatok bevonásával, illetve a pályázati munka kidolgozása  

 



IX. MUNKACSOPORTOK 

A 2021-22-es tanév munkacsoportjai 

Munkacsoport Vezető 
Tagok 

Arany János 
téri FH 

Csengő utcai 
FH. 

Kossuth utcai 
FH 

Tehetséggondozó és 
pályázatfigyelő 
munkacsoport 

Dr. 
Krakomperger 
Zsolt 

Albi Éva 
Ficzere Tímea 
Kukk Ibolya 
Lajtos Ágnes 

Dr. 
Krakomperger 
Zsolt, 
Dr. Kirsch Éva 
Németiné Vígvári 
Edit, 
Kőrösi Ágnes, 
Dr.Kissné 
Kálmán Mariann, 
Kun Hajnalka 

Irinyiné Papp 
Ildikó, Nagy 
Balázsné, 
Zólyominé 
Hajnal Angelika 

Képzésszerkezet és 
arculat 
munkacsoport 

Dr. Farkas 
Oszkár 

Dr. Hevessyné 
Husi Angéla 
Dr. Szabóné 
Zavaczki 
Andrea 

Bécsi Zoltán Dr. Kovácsné 
Pető Andrea 

Pedagógusértékelés 
és –minősítés, BECS  
munkacsoport 

Dr. Farkas 
Oszkár 

Bellonné 
Gedeon 
Zsuzsanna, 
Környeiné 
Hermann 
Ágnes 

Dr. Farkas 
Oszkár, 
Miklósvölgyi 
Miklós, 
Csősz Tímea 

Rácz-Telkes 
Borbála, 
Kálmánchelyi-
Papp Hajnalka 

ÖKO iskola 
munkacsoport 

Dr. 
Krakompergerné 
Aros Adrienn 

Kukk Ibolya Dr. 
Krakompergerné 
Aros Adrienn 

Dr. Árnyasné 
Rizsák Orsolya 

Osztályfőnököket 
segítő 
munkacsoportok 

Dr. Jakabné 
Fekete Edit 

Szanics Anikó Dr. Jakabné 
Fekete Edit 

Réz Szabina 

Külföldi 
kapcsolatokért 
felelős 
munkacsoport 

Csákó Juliánna Dr. Mezőné 
Monoki 
Szophia 

Csákó Juliánna 
Aleva Tünde 
Kormos Attila 
Szarka Johanna 

Farkasné Pécsi 
Éva 

Vezetőtanári 
munkacsoport 

Dr. Kiss 
Gabriella 
 

Jónásné 
Visnyai Ágnes 

Gombos Eszter Kovácsné Pető 
Andrea 

Tűz- és 
balesetvédelem 
munkacsoport 

Denichné Hajdu 
Mónika Tímea 
Debreczeni Lajos 

Koi Attila Debreczeni Lajos Palczert László 

DÖK-öt segítő 
munkacsoport 

Dr. Farkas 
Oszkár 
Brósch Zoltán 

Hamarné 
Kenéz Anikó 

Brósch Zoltán 
Gacsal Dóra 

Bikszády István 

GDPR 
munkacsoport 

Gombos Eszter Majoros Lívia Gombos Eszter Csombók Zita 



IKSZ Dr. Farkas 
Oszkár 
 

------------------- Pintér Judit 
Bényeiné Tolnai 
Zita 

--------------------- 

Járványügyi 
munkacsoport 

Denichné Hajdu 
Mónika Tímea 
 

Kovács 
Andrea, 
Lajtos Ágnes 

Miklósvölgyi 
Miklós, 
Dr. Farkas 
Oszkár, 
Dr. Kiss Gabriella 
 

Csomorné Albert 
Tímea 
Kálmánchelyi-
Papp Hajnalka 

 

X. Szülői szervezet 

 

Az intézményünkben tevékenykedik szülői szervezet. A szülői szervezet önállóan 

működik.  

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: 

- tájékoztatási és koordinációs feladatok  

- segítségnyújtás a joggyakorlásban. 

 

XI. Diákönkormányzat 

 

Diákönkormányzat működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, 

melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörében 

utalnak. A diákönkormányzat saját munkatervvel rendelkezik.6 

 

XII. Az intézmény által preferált versenyek 

 

A) Az általános iskolai feladatellátási helyek az alábbi versenyekre készítik fel 

tanulóikat 

Az Arany János téri és a Kossuth utcai feladatellátási hely versenyidőpontjai a Tanév helyi 

rendjében találhatóak.  

A versenyeket ebben a tanévben csak abban az esetben támogatjuk, ha a szervezők online 

versenyeket szerveznek, a versenyek a feladatellátási helyeken lebonyolíthatók, illetve, ha 

a tanulóknak és/vagy az intézménynek pontot jelentenek. 

A diákok versenyekre neveztetése az iskolavezetéssel történő előzetes egyeztetés alapján 

lehetséges. 

Alapműveleti matematikaverseny Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny 

Angolszász ünnepek Megyei versenye KRESZ verseny 

Bendegúz NyelvÉSZ Verseny Lilla téri Általános Iskola versenye 

Bendegúz nyelvi verseny LOGO országos számítástechnikai verseny 

                                                           
6 5. Melléklet 



Bod Péter könyvtárhasználati verseny Medve Szabadtéri Matekverseny 

Bolyai Anyanyelvi csapatverseny Megyei Matematikaverseny 

Bolyai Matematika csapatverseny Nemes Tihamér számítástechnikai verseny 

Bolyai Természettudományi csapatverseny OÁTV - általános iskola 

Curie Kémia Emlékverseny Országos Kosárlabda Verseny 

Csapókerti Megyei vetélkedő Országos Tornászverseny 

Diákolimpia (atlétika, torna, aerobik) 
Országos történelemverseny 7-8. 

évfolyamosoknak ELTE 

Diákolimpia (úszás, uszonyos úszás) Robotolimpia 

Diákolimpia (íjászat, vívás, kosárlabda, 

tollaslabda) 
Robot szumó verseny 

Diákolimpia (sakk) Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

Házi versenyek 
Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-földtan 

Verseny 

Hebe Kft. Orszàgos levelezőverseny TITOK Országos levelező verseny 

Herman Ottó Országos Biológia Verseny Tudásbajnokság 

Hevesy György kémiaverseny Tündérolvasók 

Kaán Károly Országos Természet- és 

Környezetismereti Verseny 
"Varázsceruza" helyesíró verseny 3-4. évf. 

Kálti Márk Levelezős Történelem Verseny Varga Tamás Matematikaverseny 

Kazinczy-verseny Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

 

 

B) A gimnáziumi feladatellátási hely az alábbi versenyekre készíti fel tanulóit: 

 

Országos Középiskolai tanulmányi Versenyek (OKTV) /iskolai fordulók/ 

TANTÁRGY IDŐPONT/NAP IDŐPONT/ÓRA 

TÖRTÉNELEM 2021. 11. 02. (K) 14.00-17.00 

FÖLDRAJZ 2021. 11. 03. (SZ) 14.00-18.00 

INFORMATIKA II. 2021. 11. 04. (CS) 14.00-17.00 

NÉMET NYELV I. 2021. 11. 08. (H) 14.00-17.00 

MATEMATIKA I-II. 2021. 11. 09. (K) 14.00-19.00 

MAGYAR NYELV 2021. 11. 10. (SZ) 14.00-17.00 

FIZIKA I-II. 2021. 11. 11. (CS) 14.00-19.00 

KÉMIA I-II. 2021. 11. 15. (H) 14.00-19.00 

BIOLÓGIA I-II. 2021. 11. 16. (K) 14.00-18.00 

INFORMATIKA I. 2021. 11. 17. (SZ) 14.00-17.00 

ANGOL NYELV I. 2021. 11. 22. (H) 14.00-17.00 

FRANCIA NYELV I-II. 2021. 11. 23. (K) 14.00-17.00 

SPANYOL NYELV 2021. 11. 24. (SZ) 14.00-17.00 

MAGYAR IRODALOM 2021. 11. 29. (H) 14.00-17.00 

OLASZ NYELV I. 2021. 12. 01. (SZ) 14.00-17.00 

OROSZ NYELV 2021. 12. 02. (CS) 14.00-15.00 



MOZGÓKÉPKULTÚRA 
ÉS MÉDIAISMERET 

2022. 01. 10. (H) 14.00-15.00 

VIZUÁLIS KULTÚRA 2022. 01. 13. (CS) 14.00-15.00 

FILOZÓFIA 2022. 01. 24. (H) 14.00-16.00 
 

ORSZÁGOS VAGY KÁRPÁT-MEDENCEI VERSENYEK 

Angol nyelv 

Országos Angol Tanulmányi 
Verseny 

* * * * 

Biológia 

Dr. Árokszállásy Zoltán  
Biológiaverseny 

* * * * 

Kitaibel Pál középiskolai 
biológiai és környezetvédelmi 
tanulmányi verseny 

* * * * 

Fizika 

Jedlik Ányos Fizikaverseny * * * * 

Öveges József Országos 
Fizikaverseny 

* * * * 

Mikola Sándor országos 
középiskolai tehetségkutató 
fizikaverseny 

* * * * 

Földrajz 

Dr. Less Nándor 
Földrajzverseny 

* * * * 

Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földrajz – Földtan Verseny 

* * * * 

Informatika 

Nemes Tihamér Nemzetközi 
Informatikai Tanulmányi 
verseny 

* * * * 

Kémia 

Hevesy György Kárpát-
medencei Kémiaverseny 

* * * * 

Irinyi János országos 
középiskolai kémiaverseny 

* * * * 

Magyar nyelv és irodalom 

Bolyai Csapatverseny 
(magyar) 7-8. osztály 

* X * * 

Bolyai Csapatverseny 
(magyar) 9-12. osztály 

* X * *. 

„Édes anyanyelvünk” 
nyelvhasználati verseny 

* * * * 

Implom József középiskolai 
helyesírási verseny 

* * * * 

Országos Arany János 
Irodalmi Verseny 

* * * * 

Simonyi Zsigmond 
Helyesírási Verseny 

* * * * 



„Szép Magyar Beszéd” 
verseny, 7-8. osztály 

* * * * 

„Szép Magyar Beszéd” 
verseny 
9-12. osztály 

* * * * 

Német nyelv 

Országos Német Nyelvi 
Verseny 

* * * * 

Matematika 

Arany Dániel 
Matematikaverseny 

* * * 
 

* 

Bolyai Csapatverseny 
(matematika) 7-8.osztály 

* X * *. 

Bolyai Csapatverseny 
(matematika) 9-12.osztály 

* X * * 

Varga Tamás 
Matematikaverseny 7-8. oszt. 

* * *. *. 

Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny 

* X * * 

Történelem 

Savaria Országos 
Történelemverseny 

* * * * 

 

* : A Munkaterv leadásának határidejéig a versenyszervezők nem tették közzé az időpontokat. 

Igyekszünk a végig online szervezett versenyeket kiemelten támogat – az OKTV-k mellett. 

 

XIII. Országos mérések, értékelések 

 Érettségi:  

Emelt szintű érettségi 
vizsgák 

Középszintű érettségi 
vizsgák 

Időpontok 

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 2022. május 2. 08.00 

matematika matematika 2022. május 3. 08.00 

történelem történelem 2022. május 4. 08.00 

angol nyelv angol nyelv 2022. május 5. 08.00 

német nyelv német nyelv 2022. május 6. 08.00 

informatika - 2022. május 16. 08.00 

biológia biológia 2022. május 12. 08.00 

- informatika 2022. május 13. 08.00 

ének-zene ének-zene, művészettörténet 2022. május 13. 14.00 

kémia kémia 2022. május 10. 08.00 

földrajz földrajz 2022. május 10. 14.00 

fizika fizika 2022. május 17. 08.00 

vizuális kultúra vizuális kultúra 2022. május 17. 14.00 

francia nyelv francia nyelv 2022. május 18. 08.00 

spanyol nyelv spanyol nyelv 2022. május 19. 08.00 

- mozgóképkultúra és 
médiaismeret, dráma 

2022. május 19. 14.00 



orosz nyelv orosz nyelv 2022. május 20. 08.00 

olasz nyelv olasz nyelv 2022. május 23. 08.00 

 

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: 2022. 06.02 - 2022.06 10. 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák: 2022. 06.13 - 2022.06. 24. 

Az érettségit a 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet 19 §. alapján szervezzük meg. 

Az írásbeli tantárgyi vizsgák tantárgyankénti beosztását a 2021-22-es tanév rendjéről szóló 

20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  

Országos mérések:7  

2022. április 21. (Cs) Kompetenciamérés a 10. évfolyam számára 

2022. május 9. (H)  Kompetenciamérés a 8. évfolyam számára 

2022. május 11. (Sz)  Idegen nyelvi mérés a 8. évfolyam számára 

 Arany János téri és a Kossuth utcai, Csengő utcai feladatellátási helyen: 

2022. május 4. (Sz) Kompetenciamérés a 8. évfolyam számára 

2022. május 11. (Sz) Idegen nyelvi és természettudományi mérés a 8. évfolyam számára 

2022. május 18. (Sz) Kompetenciamérés a 6. évfolyam számára 

2022. május 25. (Sz) Idegen nyelvi és természettudományi mérés a 6. évfolyam számára 

A mérések időpontja módosulhat. 

NETFITT mérések: 2021. szeptember 1. – 2022. április 23.   

a) Idegen nyelvi mérések tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2.és 3. 

melléklete határozza meg. 

Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) 
leírásain (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp) alapulnak. 

Az idegen nyelvi mérések tanulsága az elmúlt tanév alapján: tanítványaink az átlag felett 
teljesítenek. 

Cél: a gyakorlati nyelvhasználat elmélyítése, illetve az emelt szintű idegen nyelvi érettségik 

számának növelése 
 

                                                           
7 Az  Intézmény országos méréseredményeit, tapasztalatait az 6. melléklet tartalmazza 

http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp


b) Kompetencia-mérések  

A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2021/2022. tanévben országos mérés-

értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai eszköztudás 

fejlődésének vizsgálatára a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra 

kiterjedően.  

  2022. április 21-én kezdődnek, ezek a napok tanítási napoknak minősülnek, melyeket az 

érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre kötelező tanórai 

foglalkozás nem szervezhető. A korábbi évek kompetencia-mérésének tapasztalatai: Iskolánk 

minden kategóriában jelentősen az országos átlag felett teljesít.  

Feladataink:  

- a tanulók felkészítése, az eddigi évektől eltérően: hatékonyabb felkészítés szükséges. Ez 

szakórákon a feladattípusok ismertetésével és gyakorlásával, illetve osztályfőnöki órákon 

történhet. 

- felkészülés a mérés online formában való lebonyolítására (számítógép, internet) 

- az adatszolgáltatás, 

- a mérés megszervezése,  

- a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munkában (szövegértési 

feladatok, illetve matematikai kompetencia-feladatok gyakoroltatása) 

- a vizsgálatok elvégzése.  

c) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata  

A köznevelési törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2021/2022. tanévben az országos mérés-

értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról.  

A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021.09.01. és 2022.04.23. között kell megszerveznünk. 

d) Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1a) bekezdése értelmében: 

„Az oktatásért felelős miniszter a központi fejlesztésű mérőeszközök alapján 

személyazonosításra alkalmatlan módon gondoskodik az általános iskola nyolcadik 

évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanulók sikeres 

pályaválasztást és továbbtanulást megalapozó személyes tanulói kompetenciák kötelező 

vizsgálatáról. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanuló számára azokról a középfokú 



iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alapján számára 

javasolhatók." 

 

A törvényben foglaltaknak megfelelően a 2021/2022-es tanévben megszervezésre kerül az 

Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) (a továbbiakban: OPM). A vizsgálatra 

(mérésre) a 2021/20212. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 08.) EMMI rendelet 11. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint 2021. szeptember 21. kerül sor. 

 

Az elektronikus felületen zajló vizsgálat (mérés) célja, hogy az adott tanévben nyolcadik 

évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a válaszai alapján hozzá leginkább illeszkedő 

középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb 

területeiről és néhány – a továbbtanulás szempontjából lényeges – kompetenciájáról. A 

javasolt továbbtanulási irányok mellett az eszköz sok esetben a kapcsolódó 

pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja. 

 

XIV. Intézményen kívüli feladatok 
 

A) Részvétel a pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai szakmai 

ellenőrzésben 

A közreműködő szakértő kollégák a szakértői napjukon mentesülnek az intézményi 

feladatok végzése alól, ekkor szakértői munkájukat végzik. 

 

B) A középszintű és emelt szintű érettségi bizottságokban való részvétel 

A vizsgabizottságok munkájában részt vevő kollégák a vizsga napján/napjain 

mentesülnek az intézményi feladatok végzése alól. 

 

i) A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének munkájában részvétel (konferencia-

részvétel, szakmai egyeztetések)  

Részt veszünk a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének munkájában. A 2021-2022-es tanév 

2. félévében a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének konferenciája Debrecenben lesz. 

Ennek megszervezése Intézményünk kötelessége, s melynek előkészítése ennek a tanévnek 

feladata 

 

 
 





















































Beiskolázási terv  

2021/2022. tanév 

 

Jogszabályi háttér: 

277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 

1. § (3)  „A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy 

nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet a köznevelési 

intézmény vezetője - a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az azonos 

munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők 

közreműködésével - dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden 

év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre.” 

6. § (5)  „A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte 

felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek 

megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll 

rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.” 

A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben részesítjük: 

• akinek a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségi ciklusa 2022-ben lejár 

• aki a továbbképzési kötelezettségét szakvizsgával kívánja teljesíteni 

A program időtartama: 

2021. szeptember 1 – 2022. augusztus 31. 

Szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést már elkezdte és a tanévben folytatja: 

(a képző intézmény által rendelkezésre bocsátott konzultációs beosztás és vizsgarend szerint – 

általában péntek és szombati napokon) 

• Paczné Iván Edit Klára (pedagógus, általános iskolai tanár) 

Gyakorlatvezető-mentortanár pedagógus szakvizsga 

Képzés helye ideje: Debreceni Egyetem 

A végzés várható ideje: 2022. június 

•     Rácz Irén (munkakör: pedagógus, általános iskolai tanár) Arany János téri 

feladatellátási hely 

Gyakorlatvezető-mentortanár pedagógus szakvizsga 

Képzés helye, ideje: Debreceni Egyetem 

A végzés várható ideje: 2022. június 

•     Vajdics Krisztina (munkakör: pedagógus, általános iskolai tanár) Arany János téri 

feladatellátási hely 



Gyakorlatvezető-mentortanár pedagógus szakvizsga 

Képzés helye, ideje: Debreceni Egyetem 

A végzés várható ideje: 2022. június 

 

•     Pásztor István (munkakör: pedagógus, középiskolai iskolai tanár) Csengő utcai 

feladatellátási hely 

Gyakorlatvezető-mentortanár pedagógus szakvizsga 

Képzés helye, ideje: Debreceni Egyetem 

A végzés várható ideje: 2022. június 

 

Szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen szeretne részt venni a 2021/2022-es 

tanévben: 

(a képző intézmény által rendelkezésre bocsátott konzultációs beosztás és vizsgarend szerint – 

általában péntek és szombati napokon) 

 

• Birtháné Kovács Renáta (pedagógus, általános iskolai tanár) 

Gyakorlatvezető-mentortanár pedagógus szakvizsga 

Képzés helye, ideje: Debreceni Egyetem 

A végzés várható ideje: 2023. június 

• Rácz-Telkes Borbála (munkakör: pedagógus, általános iskolai tanár) 

Gyakorlatvezető-mentortanár pedagógus szakvizsga 

Képzés helye, ideje: Debreceni Egyetem 

A végzés várható ideje: 2022. június 

 

Továbbképzésekre vonatkozó beiskolázási terv: 

 Dr. Kirsch Éva Erzsébet (munkakör: tanár) Csengő utcai feladatellátási hely 

Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató   30 óra 

 

A pedagógusok a rendeletnek megfelelően írásban jelezték továbbtanulási szándékukat az 

intézmény vezetőjének. 

 

 



Finanszírozás: 

Ha az intézmény költségvetése lehetővé teszi a szakvizsga megszerzését, akkor az intézmény 

anyagi hozzájárulással támogatja. A támogatás mértékét az intézmény vezetése határozza meg. 

 

Helyettesítés: 

Az intézmény, a továbbképzési tervben résztvevő pedagógusokat oly módon segíti, hogy 

lehetővé teszi a továbbképzéseken való részvételt. A pedagógus helyettesítése az intézményben 

megszokott rend szerint történik. 

 

A beiskolázási tervet a nevelőtestület 2021. március 15-ig véleményezi és elfogadja. 

 

Debrecen, 2021. március 10. 

 

 

 

                                                                                     Dr. Futóné Monori Edit Róza 

                                                                                                intézményvezető 

 

  



A belső ellenőrzés szempontjai feladatellátási helyenként 

A belső ellenőrzést mind a 3 feladatellátási helyen folytatjuk a 2021-2022-es tanévben. 

A belső ellenőrzési terv folyamatábrája a 2021-20222-es tanévben az Arany János téren 

 

A belső ellenőrzési terv folyamatábrája a 2021-20222-es tanévben a Kossuth utcán 

 

•Cél: az oktató-
nevelő munka 
színvonalának 
megtartása, 
emelése

•A tanulók fizikai 
erőnlétének 
fejlesztési 
lehetőségeinek 
feltérképezése.

•Cél: az oktató-
nevelő munka 
színvonalának 
megtartása, 
emelése.

•A digitális tanári 
kompetencia 
fejlesztése.

•Cél: az oktató-
nevelő munka 
színvonalának 
megtartása, 
emelése, a digitális 
tanári kompetencia 
fejlesztése.

•Cél: a beilleszkedés 
segítése, az 
intézmény elvárási 
rendszerének 
tudatosítása, a 
digitális tanári 
kompetencia 
fejlesztése. Újonnan belépő 

kollégák 
látogatása

Az idegen nyelvet 
tanító 
pedagógusok 
ellenőrzése

A testnevelést 
tanító 
pedagógusok 
órájának  
látogatása

A  
természettudomá

nyos  tárgyakat 
tanítók 

munkájának 
ellenőrzése

•Cél: az oktató-
nevelő munka 
színvonalának 
megtartása, 
emelése

•A tanulók fizikai 
erőnlétének 
fejlesztési 
lehetőségeinek 
feltérképezése.

•Cél: az oktató-
nevelő munka 
színvonalának 
megtartása, 
emelése.

•A digitális tanári 
kompetencia 
fejlesztése.

•Cél: az oktató-
nevelő munka 
színvonalának 
megtartása, 
emelése, a digitális 
tanári kompetencia 
fejlesztése.

•Cél: a beilleszkedés 
segítése, az 
intézmény elvárási 
rendszerének 
tudatosítása, a 
digitális tanári 
kompetencia 
fejlesztése. Újonnan belépő 

kollégák 
látogatása

Az idegen nyelvet 
tanító 
pedagógusok 
ellenőrzése

A testnevelést 
tanító 
pedagógusok 
órájának  
látogatása

A  
természettudom
ányos  tárgyakat 

tanítók 
munkájának 
ellenőrzése



A belső ellenőrzési terv folyamatábrája a 2021-20222-es tanévben a Csengő utcán 

 

 

A pedagógus előmeneteli rendszerrel (PÉM) összehangolt belső ellenőrzésnek és értékelésnek 

a tervezése, valamint a megvalósítás folyamata a 2021-2022-es tanévben a folyamatábrában 

jelöltek szerint folytatódnak (a jegyzőkönyvek, a személyre szóló értékelések az OH által 

működtetett felületen találhatóak). 

•Cél: az oktató-
nevelő munka 
színvonalának 
megtartása, 
emelése

•A tanulók fizikai 
erőnlétének 
fejlesztési 
lehetőségeinek 
feltérképezése.

•Cél: az oktató-
nevelő munka 
színvonalának 
megtartása, 
emelése.

•A digitális tanári 
kompetencia 
fejlesztése.

•Cél: az oktató-
nevelő munka 
színvonalának 
megtartása, 
emelése, a digitális 
tanári kompetencia 
fejlesztése.

•Cél: a beilleszkedés 
segítése, az 
intézmény elvárási 
rendszerének 
tudatosítása, a 
digitális tanári 
kompetencia 
fejlesztése. Újonnan belépő 

kollégák 
látogatása

Az idegen nyelvet 
tanító 
pedagógusok 
ellenőrzése

A testnevelést 
tanító 
pedagógusok 
órájának  
látogatása

A művészetek 
tantárgyat tanító 

kollégák 
ellenőrzése



 

  

MUNKATERV 2021/2022. tanév  

1-2. osztályos munkaközösség  

 

 

 

 

Munkaközösség vezető: Gergelyné Király Krisztina 

Szakcsoport vezető: Tóth-Szilágyi Krisztina 



  

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános 

Iskolájának 1-2. osztályos munkaközössége az Arany János téri és a Kossuth utcai 

feladatellátási helyen működik.  

Munkaközösség tagjai  

Arany J. téri feladatellátási helyen: 

1.k Jakab Edina – Ráczné Kocsorák Anikó 

1.m Végváriné Molnár Judit – Dobi Mária 

1.n Környeiné Hermann Ágnes – Pappné Kiss Judit 

Kossuth utcai feladatellátási helyen:       

1.a Keneseiné Szabó Ildikó - Szemerédy-Mályusz Enikő – Bencze Enikő 

1.b Balogh Ágnes - Vargáné Keresztes Edina 

 1.c Szendrei Zsoltné - Simon Edit  

2.a Dr. Árnyasné Rizsák Orsolya - Irinyiné Papp Ildikó 

2.b Arnóczkiné Barna Éva - Tóth-Szilágyi Krisztina 

2.c Rózsáné Kicsiny Veronika - Imetsné Kovács Klára  

 

Dátum Éves feladatok Szervezők 

Aug. 25. Munkaközösségi értekezlet 1-2. 

évfolyam 

munkaköz. vez. 

szakcsop. vez. 

Aug. 27. Arany 

Aug. 30. Kossuth 

u. 

Tanévnyitó értekezlet vezetőség 

Aug. 31. Kossuth 

u. Tanévnyitó és elsősavató ünnepség 2. és 4. osztályos tanítók 

Szept. 1. Első tanítási nap, 1-3. óra 

 oszályfőnöki óra 
osztályfőnökök 

Szept. 

 
     Levelezőversenyek meghirdetése 

                 Aula díszítése  

Szendrei Zsoltné,  

Ficzere Tímea 



tanítók 

Szept.13. 

Kossuth u. 

Szept.14. Arany 

tér 

Alsós évfolyamok szülői értekezletei 1-

2. 
osztályfőnökök 

Szept. 15. 
Tanmenetek, szakköri jelentkezések, 

munkaközösségek éves munkaterve,  

1. évfolyam bemeneti mérésének kezdete 

szaktanárok 

Kun Hajnalka, fejl. pedagógusok 

Szept. 17. Kossuth nap, tanításmentes munkanap 

(Kossuth u.) 

 

   Kossuth váltóverseny (Arany tér) 

DÖK, osztályfőnökök, Keneseiné 

Szabó Ildikó, Rózsáné Kicsiny 

Veronika 

Harcsa Csaba 

Szept. 24. Magyar Diáksport Napja 

Sport vetélkedők (Arany tér) 

 

Kossuth-nap esőnap 

testnev. szaktanárok 

 DÖK, osztályfőnökök, Keneseiné 

Szabó Ildikó, Rózsáné Kicsiny 

Veronika, szaktanárok 

 

Szept. 30. 

 

Interaktív mesefeldolgozás a népmese 

napján Arany- Kiskossuth  

1- 2. évf.       

 Mester- és kutatótanári 

programok és eredmények 

elküldése az int.vezetőnek 

Jószai Zoltán 

 

szaktanárok 

Okt. 1. Levelezős versenyek meghirdetése 

 

A zene világnapja  

szakcsoport vezetők 

  

 DÖK, Kádárné T.A. 

Okt. 5. Tanításmentes munkanap,          

Pályaorientációs nap 

Szakkörök indulása  

osztályfőnökök 

 

szaktanárok 

Okt. 9. Tantestületi kirándulás Tóth-Szilágyi Krisztina 

Bikszády István 

Okt. 11.  

Kossuth u. 

Okt. 12. Arany 

         

 

Papírgyűjtés 

 

                      MTM workshop 

 

DÖK 

 

               tanítók 

Okt. 13. 
Szitakötő oktatási program 

Dusa Diána 

osztályfőnökök 

Okt. 19. 
Zrínyi matematika  Nevezési határidő 

Dr. Ilku Miklósné 

Lajtos Ágnes 

Okt. 22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

és szabadságharcról 
osztályfőnökök 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap   



Nov. 2. Őszi szünet utáni 1. tanítási nap 

   

Nov.2- Folyamatos kapcsolatfelvétel a leendő 

elsősök óvodáival    2. évfolyamon tanítók 

Nov. 3-5. 

Kossuth 

Nov. 9-10. Arany 

Leendő 1. osztályosok szülői 

tájékoztatója 

 

Nyílt nap a szülők részére 

2. osztályfőnökök 

 

Nov. 8.  

Kossuth u. 

Alsós fogadóóra 1.évf. elsős tanítók 

Nov. 9-10. 

Kossuth u. Nyílt nap leendő elsős gyerekek részére            1-2. évfolyamos tanítók 

Nov. 16. 

Kossuth u. 

Arany 

Alsós fogadóóra 2. évf. 

 

Alsós fogadóóra 

2. évf. tanítók 

 

alsós tanítók, szaktanárok 

 Nov. 19. Nemzetközi Kenguru matematika 

verseny 

 

szaktanárok 

  

Nov. 22. Arany Kézműves hét, 

Könyvbazár 
Bartókné F.T., Mirczné K.I., 

Baloghné F.I., Gönczi Kata 

Nov. 29. Zrínyi matematika 1. forduló (iskolai) 

 

Dr. Ilku Miklósné 

Lajtos Ágnes 

Dec. 1-3. 

Kossuth u. 

Dec. 3.  

Kossuth u. 

Aprók hete 

 

Mikulás ünnepség 

DÖK 

 

1-2.évfolyam tanítói 

Dec. 6. 

Arany 

Intézményi Mikulás-ünnepség 

Helyi mikulás ünnepség 

Fodor László 

Szarvas M., Gergelyné K.K. 

Dec. 9-10. 

Kossuth u. 

Dec. 13-16. 

Adventi játszóház 

 

Karácsonyi vásár 

2. évfolyamon tanítók 

 

DÖK 

Dec. 13. 

Arany 

Lucázás Jószai Z., Szanyi I. 

Dec. 21. 
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap                 

 Jan. 3. 
Téli szünet utáni 1. tanítási nap 

Jan. 7. 

Arany Leendő elsősök szülői tájékoztatója 
       Gergelyné K.K., 

             tanítók 

Jan. 14. 

 

 

Jan.14. Arany tér 

Tudásbajnokság iskolai forduló- 

NyelvészTudásbajnokság iskolai 

forduló- Matekász 

Iskolába hívogató 

Szendrei Zsoltné,  

Ficzere Tímea 

 tanítók 

Jakab Edina, Gergelyné Király K. 



Jan. 17.  

Kossuth u. 

Jan. 18. Arany 

Osztályozó értekezletek 

 
szaktanárok, osztályfőnökök 

Jan. 21. 
1. félév vége, tanításmentes munkanap   

Jan. 26. Arany 

Jan. 28.  

Kossuth u. 

Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 

Jan. 31. 
              Tanításmentes munkanap 

Febr. 2. Kossuth 

u. 

Febr. 8. Arany 

Szülői értekezlet  tanítók 

Febr. 14- 

Arany Pénz7 Kukk Ibolya, Ficzere Tímea 

Febr. 18. 

Kossuth u. 

Febr.25. Arany 

Farsang 

 

Farsang, Farsangi váltóverseny 

DÖK, osztályfőnökök 

 

Harcsa CSaba 

Febr. 23. 

Kossuth, Arany           Munkaközösségi értekezlet Gergelyné Király Krisztina 

Márc.1. 

Kossuth, Arany     A „Fa” dekorálása, Aula díszítése  2. évfolyam 

Márc. 2. 

Arany 

Kossuth u. 

Rajzpályázat meghirdetése 

  (1-4.évfolyam)  

Arany Napok keretében  

(mindkét feladatell. hely) 

Arany 

Márc. 4. 
Zrínyi matematika 2. forduló (megyei) 

Dr. Ilku Miklósné 

Lajtos Ágnes 

Márc. 10. Megemlékezés az 1848-as magyar 

forradalomról és szabadságharcról 
                tanítók 

Márc. 14. 

Áthelyezett munkanap - március 26.   

Márc. 15. 
Nemzeti ünnep 

 

Márc. 17. Nemzetközi Kenguru matematika 

verseny                

                                                                                    

Dr. Ilku Miklósné  

Lajtos Ágnes 

Márc. 21-23. 

Kossuth u. 

Márc. 24-25. 

Arany tér 

Leendő első osztályosok megismerése  

 

 

Leendő első osztályosok megismerése 

 

 

Kun Hajnalka, fejlesztő ped., 

leendő elsős tanítók  

Kun Hajnalka, fejlesztő ped., 

leendő elsős tanítók 

 



Márc. 26. 
Tanításmentes munkanap   

Márc. 28. 

Kossuth u. Alsós fogadó órák 1-2. évfolyam 1-2. évfolyamos tanítók 

Ápr. 4. Arany tér 
Helyesírási háziverseny 2-4. évfolyam szaktanárok 

Ápr. 7. Kossuth 

u. 
Belső továbbképzés - Arany- Kiskossuth 

1-2. évf.  

szakcsop. vez.                   

Szemerédy - Mályusz Enikő 

Ápr. 11. Versmondó verseny 1-4. évf. - Arany- 

Kiskossuth                

 Megemlékezés a költészet napjáról 

Burai Éva, Vígh Ibolya 

Ápr. 12. Arany 

tér Fogadóórák szaktanárok 

Ápr. 13. 
Tanításmentes munkanap   

Ápr. 14. 
Tavaszi szünet   

Ápr. 20.         Tavaszi szünet utáni 1. tanítási nap                     

   
  

Ápr. 22-24. Tudásbajnokság megyei döntő 

/Tudásbajnokság  megyei döntő- 

Matekász /         

 Zrínyi Matematika 3. forduló (döntő) 

        Szendrei Zsoltné, 

        Dr. Ilku Miklósné,  

tanítók 

Ápr. 25-29. 
Fenntarthatósági témahét  szaktanárok, osztályfőnökök 

Máj. 2. 
2. és 4. osztályosok kimeneti mérése 

Kun H.,tanítók, fejl.pedagógusok  

Máj.10. Arany 
Madarak és fák napja alsós tanítók 

Máj. 11. Kossuth 

u. 

Szépolvasó házi verseny 1. évf.   

Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok 

szüleinek 

 

Balogh Ágnes, Szendrei Zsoltné                                      

Máj. 12. 

Kossuth u. Szövegértés házi verseny 1. évf. Szendrei Zsoltné, Balogh Ágnes     

Máj. 17. 

Kossuth u. Matematika házi verseny 2. évfolyam Arnóczkiné Barna Éva, Rózsáné 

Kicsiny Veronika 

Máj. 20. Kossuth 

u. 

Máj.27. Arany 

Tanulmányi kirándulások 

 

Tanulmányi kirándulások 

osztályfőnökök 

 

osztályfőnökök 

Máj. 23. Kossuth 

u. 
Nyelvi játékok - anyanyelvi verseny 2. 

évfolyam Tóth- Szilágyi Krisztina, 



 

 

 

Debrecen, 2021. augusztus 26. 

 Imetsné Kovács Klára, Árnyasné 

Rizsák Orsolya 

Máj. 24. 
Tehetségnap tanítók 

Jún. 3. 
Nemzeti Összetartozás napja Arany 

Jún. 5-6. 
Pünkösd 

  

Jún. 13. Arany 

Jún.14. Kossuth 

u. 

Alsó tagozat osztályozó konferencia alsós tanítók 

Jún. 15. Utolsó tanítási nap      

 

Jún. 21. Kossuth 

u. 

Jún. 22. Arany 

Tanévzáró 

5-es osztályfőnökök 

DÖK 

(2.m) Gné K.K. , Szanyi I. 

Jún. 23-24. 

Kossuth u. 

„CSIBENAPOK” 

Ismerkedés a leendő elsősökkel  

8-12.00-ig Ismerkedés, játékos feladatok   

Jún. 29. 
08.00 Év végi értekezlet (intézményi)  

 

Jún. 30.  

Év végi értekezlet feladatellátási 

helyenként   



 

 

 

 

3-4. ÉVF. MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2021/2022 

Munkaközösség-vezető: Burai Éva 

 

Szakcsoportvezetők:  

Arany János téri feladatellátási helyen: Baloghné Fancsali 

Ildikó 

Kossuth utcai feladatellátási helyen: Tikos Zsolt 

 



Jelölések: 

- fekete színnel a Kossuth utcai feladatellátási hely programja 

- kék színnel az Arany János téri feladatellátási hely programja 

- piros színnel a közös program 

A munkaterv változtatásának jogát fenntartjuk az járványügyi 

helyzet alakulásának megfelelően. 

 
 

AUGUSZTUS 

 
Tanévnyitó alakuló 

értekezlet 
2021. aug. 23.  

Munkaközösségi gyűlés, 

alakuló értekezlet, az 

éves program tervezése 

2021. aug. 25. Tanítók 

 

Helyi értekezlet 

 

2021.aug.27. 

2021. aug 30. 
Vezetők 

A fa díszítése  3. évfolyam 

Aula díszítése egész 

évben 
2021.aug. 31-től 

4.évfolyam 

 Szarvas Márta 

 

SZEPTEMBER 

 
Házirend, Tűz-és 

balesetvédelem 
2021. szept. 1. Osztályfőnökök  

Munkaközösség-vezetői 

megbeszélés, Csengő u. 
2021. szept. 7.  

 Szülői értekezlet 2021. szept. 1-2. hete Osztályfőnökök 

Év eleji diagnosztizáló 

felmérések 
2021. szept. tanítók 

Kossuth –nap 

(virágültetéssel 

emlékezés 3-4. évf.) 

ÖKO program 

 

Kossuth-nap a Vekeri-

tónál, ÖKO program 

 

 

2021.szept.17. 

Kukk Ibolya 

 

 

 

Kovácsné Józsa Tünde, 

Puskásné Korom Erika 

Kossuth-váltó 1-2.évf. 

 

 

2021. szept. 17. Harcsa Csaba 

Magyar Diáksport Napja 

 

 

2021. szept.24. 

Harcsa Csaba, Koi Attila 

 

Fodor László, tanítók 



 

A népmese világnapja 

Interaktív mese 

feldolgozás 

 

A népmese világnapja 

 

2021. szept. 30. 

 

 

 

2021. szept. 29. 

Jószai Zoltán 

 

 

 

tanítók 

Almaprogram 

ÖKO program 
2021.szeptember  

Ráczné Kocsorák Anikó, 

Baloghné Fancsali Ildikó 

 

 

 

 

OKTÓBER 

 

Zene világnapja  2020. okt. 1. 
Kádárné Tóth Anna, 

Hamarné Kenéz Anikó 

Papírgyűjtés  
2021.okt.1-nov.30-ig 

(Vértesi u.9./b) 

Hamarné Kenéz Anikó 

(DÖK) 

Bikszády István (DÖK) 

Pályaorientációs nap, 

tanításmentes munkanap 
2021.okt.5. Osztályfőnökök 

Okt. 6-i megemlékezés, 

emlékhelyek 

meglátogatása, 

koszorúzás, emlékfutás 

2021. okt.6. 

Felsősök 

 

 

 

Tanítók, Bocz Anna 

Belső továbbképzés 

Szitakötő program 
2021. okt.13. Dusa Diána, tanítók 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 
2021. október 15. 

Dr. Ilku Miklósné 

Lajtos Ágnes 

Október 23-ai 

megemlékezés 

osztálykeretben 

2021. okt. 21. osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBER 
Nyílt nap( leendő elsős 

szülőknek) 
2021.nov.9-10. Lajtos Ágnes 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 

 

2021. nov. 12. 

 

szaktanárok 

Kukk Ibolya, Burai Éva 

Alsós fogadóra  2021. nov.16. 

Tanítók és szaktanárok 

Lajtos Ágnes, Csomorné 

Albert Tímea 

Szövegértési verseny 2021. nov. 18. Burai Éva, Vigh Ibolya 

 

 

Kézműves hét 

Könyvbazár 

 

 

2021. nov. utolsó hete 

Bartókné Fedor Tünde, 

Mirczné Kovács Ida,  

Baloghné Fancsali 

Ildikó, 

Gönczi Kata, 

osztálykeretben 

 

Országos Bolyai 

Matematikaverseny 

 

2021. nov. 27. 

 

Dr. Ilku Miklósné 

Szilágyi-Márton 

Fruzsina  

Lajtos Ágnes 

Zrínyi 

Matematikaverseny 
2021.nov.29. 

Lajtos Ágnes, Dr. Ilku 

Miklósné 

 

 

DECEMBER 
 

Aula díszítés  2021. dec. 
3.évfolyam Baloghné Fancsali 

Ildikó 

Bolyai magyar 

országos döntő 
2021.dec.4. 

Lajtos Ágnes, Kukk Ibolya, Burai 

Éva 

Téli ünnepkör: 

advent, Lucázás, 

Mikulás, karácsony 

2021. december 7. 

2021.dec.13. 

Baloghné Fancsali Ildikó, Bartókné 

F.Tünde, Szarvas Márta 

Jószai Zoltán, Szanyi Ildikó 

Mikulásünnep 2021. dec. osztályfőnökök 

Házi Matematika 

Verseny 
2021. dec. 7. 

Dr. Ilku Miklósné, Szilágyi-Márton 

Fruzsina 

A fa díszítése  4.évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 



JANUÁR 

 

Szünet utáni első nap 2022. jan. 3.  

Osztályozó értekezlet 

(alsó) 
2022.január tanítók 

Félévi értesítők kiosztása 

 

2022. jan.  

 

osztályfőnökök 

Iskolába hívogató 2022. jan.  

Tanításmentes munkanap 

Első félév vége 
2022. jan.21.  

Házi Matematikaverseny  

Döntő 
2022. jan. 25. 

Dr. Ilku Miklósné, 

Szilágyi-Márton 

Fruzsina 

Félévi értekezlet 2022. jan.  

 

 
 

 

 

FEBRUÁR 

 

Szülői értekezlet  
2022. febr. 8 

2022. febr. 3. 
Osztályfőnökök 

Bolyai 

Természettudományi 

Csapatverseny 

 

 

2022. febr. 4. 

Lajtos Ágnes, Tikos 

Zsolt, 

szaktanárok 

Nyelvész 

levelezőverseny 
2022. február 

Kukk Ibolya, Kovácsné 

Józsa Tünde 

Farsang 2022. február  osztálykeretben 

Farsangi váltóversenyek 

3-4. 
2022.február Koi Attila 

Pénz7 2022.febr.14-18. 
Kukk Ibolya, Ficzere 

Tímea 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁRCIUS 

 
Arany-napok  

nyitó, Arany Galéria 

Csukás István 

 

2022. márc. 2-tól 
Hegymegi Erika, Hamarné 

Kenéz Anikó (DÖK) 

Rácz Ildikó 

 

Digitális Témahét 
2022. márc. 2-6. 

Kukk Ibolya, Környeiné 

Hermann Ágnes, Tóth 

Tünde 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 
2022.márc. 4.   

PÉNZ7 2022. márc.7-11. osztályfőnökök 

Bolyai 

Természettudományi 

csapatverseny döntő 

2022.márc.12.  

Nemzeti ünnep, 

ünnepi műsor 

 

2022. márc.10. Jószai Zoltán 

Rajzpályázat 

meghirdetése 1-4. 

évfolyam 

2022. márc. tanítók 

Arany záró 2022.márc.11. 
Hamarné Kenéz Anikó 

(Dök) 

Nemzetközi Kenguru 

Matematikaverseny 2-4. 

évf. 

2022. márc. 17.   

Víz világnapja  2022.márc.22. Rácz Ildikó 

Alsós fogadóóra 2022. március  Tanítók, szaktanárok 

Ismerkedés a leendő 

elsősökkel 
2022. márc. 23- 24. 

Kun Hajnalka, leendő 

elsős tanítók, Tóth 

Tünde 

   

 



ÁPRILIS 
Helyesírási háziverseny 

3-4. évf. 
2022. ápr.  Gönczi Katalin 

Digitális Témahét 2022. ápr. 4-8. osztályfőnökök 

Költészet napja, 

Versmondó verseny 1-

4.évf.  Csukás István 

2022. ápr. 11. Burai Éva, Vigh Ibolya 

Munkaközösségi 

megbeszélés, belső 

továbbképzés 

 

2022. ápr.  Jószai Zoltán 

Alsós fogadó óra  

 
2022. ápr.  Alsóban tanítók 

Tanításmentes munkanap 2022.ápr.13.  

Varázsceruza helyesíró 

verseny  

Kerékpáros ügyességi 

verseny 

2022.  ápr. 

szaktanárok 

 

 

Puskásné Korom Erika 

Zrínyi Országos                   

Matematikaverseny 

 

2022. ápr. 22-24. 

 
 

Fenntarthatósági témahét 

 
2022. ápr. 25-29. 

 

Szarvas Márta, Kukk 

Ibolya,  

osztályfőnökök 

 

 

 

 

MÁJUS 

 

2.és 4. évfolyam kimeneti 

mérése 
2022.május 2. 

Kun Hajnalka,Tóth 

Tünde,Tamásné Kathi 

Edit 
Igazgatói szünnap, DÖK nap 

Madarak, fák napja  2022. máj. 10.  

Tehetségnap 2022. máj. 24.  

Gyereknap 2022.május 
Hamarné Kenéz Anikó 

(DÖK) 

Kirándulás 2022. máj. 27. osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 



 

JÚNIUS 
Nemzeti összetartozás 

napja 
2022. jún. 3.  

Osztályozó értekezletek 2022. jún. osztályfőnökök 

Tanévzáró ünnepély 2022. jún. 22. 

2.m osztály Gergelyné 

Király Krisztina, Szanyi 

Ildikó Hamarné Kenéz 

Anikó (DÖK) 
Tanévzáró értekezlet 

 
2022. jún.  

 

 

 

 
                                                               Burai Éva 

                                                      munkaközösség-vezető 

 

Debrecen, 2021. szept.15.     

 

 

 

  

  

  



Munkaterv  

angol nyelvi munkaközösség 

2021/2022-es tanév 
 

A munkaközösség egy része szerint a 2021/2022-es tanévet továbbra is a járványhelyzet okozta 

bizonytalanság jellemzi. Annak ellenére, hogy az elmúlt két tanév során megtapasztaltuk az 

online létben való tanítást és felkészültebbek vagyunk, sőt, fejlődtünk bizonyos területeken, a 

munkaközösség több tagjában akad félelem, bizonytalanság, hogy mikor kényszerülünk ismét 

online tanításra vagy, hogy egyes eseményeket (pl. versenyek, nyílt napok) milyen módon 

fogunk megrendezni. Igaz ez mind a diákokkal, mind a tanárjelöltekkel kapcsolatosan.  Ami az 

online oktatással kapcsolatban továbbra is „szürke zóna”, az a diákok kötelezhetősége (pl. hogy 

rendelkezzen mikrofonnal) illetve az, hogy mikor milyen szankció róható ki.  

Az általános iskolában tanító kollégák vélik úgy, hogy a járványügyi védekezési szabályok 

leginkább az általános iskolai nyelvoktatást nehezítik: a távolságtartás miatt körülményes sok 

kedvelt játék alkalmazása; a maszkviselés pedig a helyes kiejtés és intonáció minél tökéletesebb 

elsajátítását gátolja.  

A Kossuth utcai feladatellátási helyen külön nehézséget okozott tavaly, hogy teljes osztályokat 

kellett tanítani az alsó tagozaton 26-28-as osztálylétszámmal. Az ott tanító tanárok kiemelik, 

hogy nem valósul meg csoportbontás minden évfolyamon és hogy továbbra sincs csoportbontás 

az alsó tagozaton.  

Személyi változások (új kolléga vagy feladatellátási helyek közti váltás) mindhárom 

feladatellátási helyen történtek. Az egyes szakcsoportok feladata az is, hogy az új kollégák 

beilleszkedését segítse. A Kossuth utcán jelenleg az új kolléga felmondása miatt megterhelt az 

angolosok órarendje a helyettesítésekkel. 

Most már a második év, hogy a Kossuth utcai feladatellátási helyen fut az emelt óraszámú 

nyelvi tagozatot a módosított NAT alapján, így már ötödikben és hatodikban is vannak ilyen 

csoportok.  

Közös probléma, hogy már tavasszal is sok tervezett program, versenyforduló elmaradt. Az 

idén is nagy a bizonytalanság több, korábban kedvelt verseny felől (pl. OÁTV) még nem tudunk 

semmit. Ebben a pillanatban a versenyeket, szakköröket úgy tervezzük, hogy hagyományosan 

fogunk tanítani. A tavalyi évben csak az ugyanabba az osztályba járó tanulók vehettek részt, 



bármilyen felkészítésen. A tervezett versenyeket és játékos vetélkedőket a helyzetnek 

megfelelően fogjuk módosítani, de igyekszünk felkészülni minden lehetőségre. 

Mindhárom feladatellátási helyen közkedveltek az OXFORD kiadó által forgalmazott 

tankönyvek. Ezeknek egyik előnye, hogy a könyvet most már digitálisan is használhatjuk a 

tantermekben saját tanári kóddal, ez könnyebbség a tanárok számára. Ugyanakkor még inkább 

szükségessé teszi azt, hogy a tantermekben működő, stabil internetkapcsolat, hangeszköz 

legyen (a projektorba épített hangszóró gyakran halk vagy egyáltalán nem hallható nagyobb 

termekben vagy nagyobb létszámú csoportokban); valamint felület (ideális esetben interaktív 

tábla vagy vászonfelület).  

Több éves tervünk, melyet eddig nem sikerült megvalósítani, hogy belső továbbképzés 

keretében az általános iskolás kollégák át tudjanak jönni a gimnázium nyelvi előkészítős 

osztályába órát látogatni, megnézve mennyit fejlődtek a volt nyolcadikosaik. Ez pusztán a 

lyukasórákban nehéz, hiszen nagyon eltér a három hely csengetési rendje. Ezzel kapcsolatban 

kérnénk az iskolavezetést, hogy biztosítson lehetőséget arra, hogy az általános iskolás kollégák 

élhessenek ezzel a lehetőséggel, előre egyeztetett időpontokban és módon. Előre is köszönjük!   

A gimnáziumi feladatellátási helyen újból az a tapasztalatunk, hogy egyre több tanuló adja be 

kérelmét az osztályozó vizsgára és ezáltal az előrehozott érettségire. Az utóbbi két-három évben 

sajnos az eredmények azt mutatták, hogy a gyerekek gyakran nem gondolják át, hogy mit 

vállalnak, és hogy pontosan mivel is jár az osztályozó vizsga. Úgy véljük, sokszor a gyerek (és 

a szülő is) azt gondolja, hogy ha kilencedik-tizedik évfolyamon ötös volt és/vagy ha van egy 

középfokú nyelvvizsgája, akkor az osztályozó vizsgája is jól fog sikerülni. Munkaközösségen 

belül évek óta törekszünk arra, hogy a tanulók minél magasabb színvonalú nyelvoktatásban 

vegyenek részt (csoportlétszámok normalizálása, folyamatos belső és külső továbbképzések, 

vizsgáztatási tapasztalat, stb.) Szerencsére a mutatóink (nyelvvizsgák száma, közép-és emelt 

szintű érettségik aránya és eredménye) egyre javuló tendenciát mutatnak. Ezúton kérjük az 

Iskolavezetés támogatását ahhoz, hogy véleményünket, aggályainkat az osztályfőnökökkel 

és/vagy a tantestülettel megoszthassuk.  

Fejlesztések: 

 Az Arany János feladatellátási helyen a főleg nyelvi órákon használt 3. emeleti kis 

termekben történt fejlesztés (televíziók, laptoppal és a későbbiekben tabletekkel 

kiegészülve). Nagy segítséget jelent ez a tanároknak nyelvoktatásban, hiszen minden 



területen sokkal több lehetőséget biztosít - a digitális feladatmegoldás, számonkérés, 

prezentációk, az internet tanórán történő alkalmazását teszi lehetővé. Köszönjük az 

iskolavezetésnek! 

 A gimnáziumi feladatellátási hely is nyújtott be igényt hordozható Bluetooth-os 

hangszórókra, mely a magnóhallgatás, videónézés, vizsgára készülés területén nyújtott 

volna segítséget. Elképzeléseink szerint a gimnáziumi angol szakos tanárok mindegyike 

kapott volna egy-egy ilyen hangszórót, így jelentősen csökkentve az eszköz 

elhasználódását. Azonban a hordozható kompakt hangszórók helyett falra szerelhető, 

nagy, tantermi változatokat kaptunk, melyeket így csak bizonyos tantermekbe szereltek 

fel. A járványügyi kényszer okozta tanterembeosztásnak és az előző évhez képest 

megváltozott osztályelhelyezésnek köszönhetően van olyan kolléga, aki egyáltalán vagy 

csak minimális (2-3) órában tudja csak kihasználni ezeket az eszközöket. Végül a 

felszerelés sem sikerült maradéktalanul - több tanteremben a már korábban felszerelt 

laptopszekrények nem vagy csak nehezen lenyithatók (gyakran olyan áron, hogy a 

kábelezés erősen megtörik), illetve sokszor a szekrények alá kerültek a hangfalak, így 

ez akusztikailag sem ideális. Félő, hogy ezek az eszközök is idő előtt elhasználódnak. 

 A Csengő utcai feladatellátási helyre az eszközfejlesztés címén új és korszerű, felsőfokú 

(C1) nyelvvizsgára felkészítő könyveket kaptunk, melyek a csoportos foglalkozásokon 

túl a különféle szakkörökön (pl. C1-es, vagy a DEbate szakkörök) tudunk felhasználni, 

ezáltal hatékonyabbá tenni a foglalkozásokat! Ezeket ezúton is köszönjük!  

Fejlesztési igények:  

 A pontos lista egyeztetés alatt áll még, de ami egyelőre látszik, hogy a Csengő utcai 

feladatellátási helyre a hordozható Bluetooth-os hangszórókat továbbra is szeretnénk 

igényelni.  A D213 szaktanterembe egy interaktív táblát szeretnénk kérni. A gimnázium 

másik két angolos szaktantermében (D216 és D228) az interaktív eszközök még 

működőképesek, a számítógépek cseréje viszont aktuális lehet; néhány éven belül 

azonban időszerű lehet a táblák korszerűsítése is.  

 A Kossuth utcai feladatellátási helyen tanító kollégák is adtak le tavaly eszközfejlesztési 

igényt; ebből különösen fontosak lennének a tanári laptopok – nemcsak az online tanítás 

miatt, hanem a lyukasórákban a tanórai felkészüléshez, a hallgatókkal való 

megbeszélésben is sokat segítenének. 

 



Szakkörök, felkészítők 

Kossuth utcai feladatellátási helyen: 

 igény szerinti felvételi előkészítés kontakt formában: Csombók Zita, Rácz-Telkes 

Borbála 

 tehetséggondozó szakkör: OÁTV és más induló verseny esetén  

 Erasmus + szakkör csak online – Farkasné Pécsi Éva  

 angol szakkör németeseknek   Birtháné Kovács Renáta 

 a második évfolyamnak nyelvi előkészítő szakkör: Rácz-Telkes Borbála, Birtháné 

Kovács Renáta 

Arany János téri feladatellátási helyen:  

 Szeptember: angol felvételi előkészítő indítása  

A Csengő utcán  

 C1 nyelvvizsgára felkészítő szakkör tartása – Csősz Tímea 

 Média és sajtóklub (iskolaújság, médiaeszközök, fényképezés, filmkészítés) – Csősz 

Tímea, dr. Matolcsy Kálmán, Debreczeni Lajos 

 

A szakkörökre való jelentkezések pillanatnyilag is folynak, így nem tudhatjuk, melyik ötletünk 

lesz életképes. Sajnos a gyerekek és a szülők elmondásából is tudjuk, hogy nehéz a tanulókat 

délutáni foglalkozásokra az iskolában tartani. Az általános iskolában és a gimnáziumban tanító 

kollégák egyaránt említik ezt a nehézséget. Ennek számos oka lehet, de leginkább 

túlterheltségre szokás hivatkozni. Az idén különös körültekintéssel csak a legfontosabb 

foglalkozásokat szeretnénk megtartani, hogy délután csak indokolt estben tartózkodjanak a 

tanulók az iskolában.  

 

Külső kapcsolatok, iskolán kívüli tevékenységek 

 Kapcsolat a DExam vizsgaközponttal  

o próbanyelvvizsga szervezése mindhárom feladatellátási helyen (szükség esetén 

akár online formában is) 

o kapcsolattartó a gimnázium részéről: Nagy Ágnes  



o írásbeli és/vagy szóbeli vizsgáztatóként a központ munkáját segíti: Icsu Beáta, 

Nagy Ágnes, Csősz Tímea, Balda László  

Továbbá a Csengő utcai feladatellátási helyen: 

 Erasmus+ Join our European Table 3 éves projekt zárása és egy esetleges új pályázat 

előkészítése – Icsu Beáta 

 Erasmus+ teachers’ mobility résztvevőként – Balda László, Csősz Tímea (kiutazó 

kollégák) 

 Az Erasmus+ teachers’ mobility néhány részvevőjének nyelvi alapozása – Csősz Tímea 

 GlobEng app. szakmai szakértő, lektor és közreműködő – Csősz Tímea  

 Rendszeres vizsgáztatói/vizsgaelnöki feladatok  

o DExam (írásbeli és/vagy szóbeli vizsgáztatás): lásd fentebb  

o LanguageCert vizsgáztató: Szarka Johanna 

o emelt szintű érettségi vizsgáztató (írásbeli és/vagy szóbeli vizsgáztatóként): Icsu 

Beáta, Balda László, Debreczeni Lajos 

o BME és Corvinus vizsgáztató: Balda László  

o érettségi vizsgaelnökség vállalása – Balda László  

Kossuth utcán: 

 Erasmus+ Colours of the Rainbow in our Heritage: a megnyert pályázat újbóli elindítása 

két tanévre. Tervezett  találkozók Spanyolországban 2021. novemberben csak tanári 

három napos megbeszélés a projekt előkészítése, 2022.  januárban Portugáliában  és 

2022. áprilisban Görögországban már tanulói mobilitással. – szervezők: Farkasné Pécsi 

Éva, Csombók Zita 

 finn, német cserekapcsolat - a finnek 2022 májusában egy pályázati rendszerben 

jönnének; a német cserekapcsolatban bizonytalan az utazási lehetőség, online projektet 

szeretnének, ha nem lesz utazás. 

Iskolai rendezvények 

A Csengő utcai feladatellátási helyen: 

 Népek karácsonya – közös rendezvény a gimnáziumban az idegen nyelvi 

munkaközösséggel  

 Óévbúcsúztató kollégáknak szintén a gimnáziumban  



 Megemlékezés szervezése a költészet napja alkalmából  

 Kossuth-napi program – dr. Fehérné dr. Kiss Ágota 

 Fecskenap szervezése – Balda László  

 A két általános iskola nyolcadikosainak szóló iskolai vetélkedő – Lupsán Beatrix, 

Szarka Johanna  

A Kossuth utcai feladatellátási helyen: 

 Halloween-party, játékos vetélkedő, online lehetőséggel  

 Nyelvi belső kompetenciamérés (2021. október) a hatodik és nyolcadik évfolyamnak 

 Európa-nap – Farkasné Pécsi Éva 

 Iskolai idegen nyelvi versmondó verseny  

Arany János utcai feladatellátási hely 

  iskolai szintű programjai: pl. Arany napok, Madarak és Fák napja 

 Mini nyelvvizsga (április vége) – a gyerekek körében nagyon kedvelt, sok diákot 

megmozgató esemény, a nyelvtanulás szempontjából nagyon hasznos rendezvényünk. 

(5-8. évfolyamon) 

Versenyek: 

Általánosan elmondható, hogy mind az általános iskolai korosztályban, mind a gimnazisták 

számára viszonylag kevés számú verseny áll rendelkezésre (szemben pl. a matematikával vagy 

a természettudományokkal). Az általános iskolákban az egyéb online versenyek megbízhatónak 

tűnnek, de a színvonal néhol megkérdőjelezhető, és függ attól a megvalósulásuk, hogy a szülők 

a többi fizetős tantárgyi versenyek mellett angolból is beneveznek -e plusz költségként.  

A korosztályt döntően érintő versenyek a Kossuth utcai feladatellátási helyen:  

 OÁTV (7. és 8. évfolyamon tanító szaktanárok) 

 Reading in English olvasási verseny (Birtháné Kovács Renáta, Nagyné Hurják Beáta) 

 Bendegúz nyelvi online fizetős verseny (Farkasné Pécsi Éva)  

 Angolszász ünnepek megyei versenye (felelős: Nagyné Hurják Beáta és Rácz-Telkes 

Borbála) – online is, ha szükséges  

 



Az Arany János téri feladatellátási helyen:  

 On-Lion,  

 Reading in English,  

 ELC – MM Publication versenye,  

 Helen Doron nyelvi verseny 

  OÁTV 

A Csengő utcán:  

 OÁTV (érintett 7. és 8. évfolyamon tanító szaktanárok) 

 OKTV (érintett 11. és 12. évfolyamon tanító szaktanárok) 

 Háziverseny  

o 7.-8. évfolyamon: felelős Dr. Kozárné Fazekas Anna, Debreczeni Lajos 

o 9.-10. évfolyamon: felelős Csősz Tímea, Balda László  

o 11.-12. évfolyamon: felelős Dr. Fehérné dr. Kiss Ágota 

 Reading in English (érintett szaktanárok); kapcsolattartó: dr. Matolcsy Kálmán  

+ mindhárom feladatellátási helyen – esetlegesen év közben felbukkanó érdemes versenyen 

való részvétel 

A három feladat-ellátási hely közös programjai, eseményei 

 DExam próbanyelvvizsga középfokú szinten (8.-12. évfolyam) 

 Angolszász verseny 

 A témahetek összehangolása  az általános iskola egyik vállalkozó osztálya átküldi a 

projektmunkákat a gimnázium egy érdeklődő osztályának, akik azt értékelik. 

Komolyabb érdeklődés esetén ez oda-vissza is történhet. Ez a fajta kapcsolatfelvétel 

online is kivitelezhető.  

 Idegen nyelvi mérés koordinálása és lebonyolítása  

o Kossuth utca: Farkasné Pécsi Éva 

o Arany János téren: Szotákné Hoppál Ibolya 

o Csengő utca: Balda László  

Kapcsolat az egyetemmel 

 A gyakorlóiskolai jellegből következően a kapcsolattartás színtere a tanárképzés.  



 EFOP pályázatokban való részvétel trénerként – Farkasné Pécsi Éva. Csősz Tímea, 

Balda László 

 Az új mentorháló pályázatban is részt vész  

o a Kossuth utcai feladatellátási helyről: Farkasné Pécsi Éva, Csomorné Albert 

Tímea 

o a Csengő utcai feladatellátási helyről: dr. Kozárné Fazekas Anna, Nagy Ágnes, 

Dr. Fehérné dr. Kiss Ágota, Csősz Tímea, Icsu Beáta, Balda László  

o Arany János téri feladatellátási helyről: Baloghné Fancsali Ildikó, Nagy 

Bernadett  

Vezetőtanári feladatokat lát el  

 a Kossuth utcai feladatellátási helyen vezetőtanárok Csombók Zita, Csomorné Albert 

Tímea, Farkasné Pécsi Éva;  

Rácz-Telkes Borbála és Birtháné Kovács Renáta (megbízott vezetőtanárok, akik teljes 

óraszám mellett kapnak hallgatót).  

 a Csengő utcai feladatellátási helyről: dr. Fehérné dr. Kiss Ágota, Icsu Beáta, Csősz 

Tímea, Nagy Ágnes, Balda László 

 Arany János téri feladatellátási helyről: Nagy Bernadett  

 Szakmódszertani kísérőszeminárium – dr. Fehérné dr. Kiss Ágota, Farkasné Pécsi 

Éva  

 Pedagógiai-pszichológia kísérőszeminárium – dr. Fehérné dr. Kiss Ágota  

 Keresztféléveseknek pedagógia-pszichológia kísérőszemináriumot tart – Farkasné 

Pécsi Éva  

Továbbképzések  

 Rácz-Telkes Borbála és Birtháné Kovács Renáta (mentor szakvizsga) 

 Online élménypedagógiai továbbképzésen való részvétel (amennyiben a körülmények 

lehetővé teszik) - Debreczeni Lajos  

 Belső továbbképzés: az általános iskolában tanító kollégák óralátogatása a gimnázium 

nyelvi előkészítő osztályában, megnézve mennyit fejlődtek a volt nyolcadikosaik. 

  Az évközben meghirdetett online Oxford-os nemzetközi és Pearson nemzetközi 

képzéseken részvétel – Farkasné Pécsi Éva 

 



Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 

Biológia-földrajz-kémia munkaközösség 

2021/2022. tanévi munkaterv 

 

Kiemelt programjaink: 

1. Nyitó értekezlet 

2. Versenyek szervezése 

3. Nyílt nap szervezése 

4. Felvételire felkészítés (Arany János tér és Kossuth utca) 

5. Szóbeli felvételiztetés (Csengő utca) 

6. Tanulóink országos versenyeken való aktív részvétele, tanulók mentorálása 

7. A természettudományos kompetenciamérésre való felkészítés 6, 8 évfolyamon. 

8. Szakköri munka szervezése, feladatok ellátása 

9. Projektek mentorálása 

10. Terepgyakorlat szervezése, végrehajtása 

11. Témahetekben való aktív részvétel 

12. Érettségi előkészítése 

13. Évzárás 

Tervezett szakkörök, programok 

Arany János téri feladatellátási helyen 

Foglalkozás Óra/hét Osztály/csoport Szaktanár 

Kémia felvételi 

előkészítő szakkör 
1 8. évfolyam Szanics Anikó 

Biológia felvételi 

előkészítő szakkör 
1 8. évfolyam Denichné Hajdu Mónika Tímea 

Természetismeret 

tehetséggondozás 
1 5. – 6. évfolyam Albi Éva 

 

Aranyos tehetségek természettudományos műhelye program folytatása 

 

 

 



Csengő utcai feladatellátási helyen 

Érettségi felkészítő 

foglalkozások  

emelt szinten 

12. ABE faktos 

csoport 

keddenként 1 óra Majláth Gábor 

Érettségi felkészítő 

foglalkozások  

emelt szinten 

11. AE faktos csoport szerdánként 1 óra Majláth Gábor 

Érettségi felkészítő 

foglalkozások  

emelt szinten 

11. D tagozatos 

csoport 

csütörtökönként 1 

óra 

Majláth Gábor 

Érettségi felkészítő 

foglalkozások  

emelt szinten 

12. D tagozatos 

csoport 

csütörtökönként 1 

óra 

Serényi Zoltán 

Érettségi felkészítő 

foglalkozások  

emelt szinten 

11.B faktos csoport heti 1 óra Muzsnay Zoltánné 

Murai Enikő 

Versenyfelkészítő 

szakkör 

8. évfolyam heti 1 óra Muzsnay Zoltánné 

Murai Enikő 

Versenyfelkészítő 

szakkör 

Teleki Pál Földrajz–

Földtan Verseny, 

Less Nándor 

Verseny 

8. és 9. évfolyam versenyhirdetés után 

lesz pontos időpont 

Sáriné dr. Gál 

Erzsébet 

Érettségi felkészítő 

foglalkozások  

emelt szinten  

12. évfolyam hétfői napokon a 8. 

órától kezdve, heti 2 

órában 

Sáriné dr. Gál 

Erzsébet 

Érettségi felkészítő 

foglalkozások 

középszinten 

11. évfolyam csütörtöki napokon a 

8. órától kezdve, heti 

2 órában 

Sáriné dr. Gál 

Erzsébet 

Természetjárás 7-12. évfolyam kb. havi 1 alkalom Dr. Pásztor István 

Zoltán 

Érettségi felkészítő 

foglalkozások  

emelt szinten 

12. AE faktos csoport heti 1 óra Háda Tibor 

Micro:bit és 3D 

nyomtató szakkör 

8. G keddenként 1 óra Krakomperger Zsolt 

9.D egész éves 

természettudományi 

projekt 

9.D heti egy óra Futóné Monori Edit 

Krakomperger Zsolt 

Muzsnay Zoltánné 

Murai Enikő 

Pellesné Gogolák 

Réka Anna 

Kirsch Éva 

Serényi Zoltán 

 

 



Pályázatok:  

1. EFOP 3.2.5 - Pályaorientáció a DE Kossuth Gyakorlóban pályázatban való részvétel 

Folyamatos pályázatfigyelés és aktív pályázás 

 

Versenyek, melyeken tanulókat tervezünk indítani figyelembe véve a mindenkori intézményi 

versenyeztetési szabályokat: 

Hevesy György Országos Kémia Verseny 

Irinyi verseny 

Oláh György Országos Kémia Verseny 

Curie Országos Kémia Verseny 

Biológia OKTV 

Kémia OKTV 

Földrajz OKTV 

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

TITOK Herman Ottó verseny 

Herman Ottó Országos Biológia Verseny 

Kaán Károly Országos Biológia Verseny  

TUDOK (előadás, poszter, esszé) 

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 

Árokszállásy Zoltán biológia verseny 

Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája 

Országos elsősegélynyújtó verseny 

Bolyai Természettudományi Csapatverseny (szervezés és javítás) 

TE-VE (szervezés) 

SOTE prevenciós verseny 

Állategészségügyi verseny 

Kindler-Láng fenntartható fejlődés verseny 

 

Versenyszervezés: 

Bolyai Természettudományi Csapatverseny területi fordulójának szervezése – Kossuth utca 

Természettudományi Vetélkedő  és TE-VE komplex online csapatverseny– Arany János tér 

Háziversenyek mindhárom feladatellátási helyen 

 

Belső továbbképzés, bemutató órák 

Kísérletek egymásra épülése különböző korosztályban (általános iskola – gimnázium – 

egyetem) 

Új IKT eszközök használatának lehetőségei – egymás segítése a FIT munkaközösséggel 

Nyílt napon 3-3 bemutató óra (kémia, biológia) 



 

Témahetek: 

A munkaközösség aktívan részt vesz az alábbi témahetek megvalósításában: 

Egészség hónap 

Pénzügyi Tudatosság Témahét 

Fenntarthatósági Témahét 

Digitális Témahét 

 

Vezetőtanári feladatok: 

11 határozatlan idejű vezetőtanár vesz részt a hallgatók gyakoroltatásában 

 

Továbbképzés, minősítés: 

Hegymegi Erika: tanfelügyeleti ellenőrzés, Ped. II. minősítés 

Dr. Krakompergerné Aros Adrienn: Ped. II. minősítés 

Pellesné Gogolák Réka Anna: Ped. I. minősítés 

Továbbképzéseken aktív részvétel. 

Folyamatos digitális kompetencia fejlesztés, egymás segítése, különös tekintettel az E-suli 

felületre 

 

Ökoiskolai feladatok: 

Osztályonként 2-2 fő „zöldőr” választása, akik az ökoiskolai programokat, feladatokat, 

kommunikálják, szervezik. Havonta egy-egy ökoiskolai kampánynap szervezése (felsős 

délutáni program). (Arany János tér) 

Csatlakozás a fenntarthatósági témahéthez 

Papírgyűjtés 

A szelektív hulladékgyűjtés tudatosítása 

Terepgyakorlat szervezése 

Közreműködés túrák szervezésében, lebonyolításában 



Környezet- és természetvédelmi jeles napokról megemlékezés 

 

Egyéb tervek: 

Szertárfejlesztés 

Emelt és középszintű érettségi elnöki feladatok ellátása, írásbeli dolgozatok javítása és szóbeli 

vizsgáztatás 

Egyetemi záróvizsga bizottsági tagság 

 

Debrecen, 2021. 09. 15. 

         Dr. Krakomperger Zsolt

         munkaközösség vezető 



Fizika Informatika Technika  

 munkaközösség munkaterve 

2021/2022 tanév 

 

I. A munkaközösség tagjai 

 

Kossuth utcai feladatellátási hely 

1. Hammersberg-Ganczstuckhné Dr. Rácz Judit 

2. Paczert László 

3. Varga Tamás 

4. Zólyominé Hajnal Erika 

5. Szabóné Kocsis Ibolya Krisztina 

6. Csernoch Mária (óraadó) 

Arany János téri feladatellátási hely 

1. Ardai Sándor 

2. Bellonné Gedeon Zsuzsánna 

Csengő utcai feladatellátási hely 

1. Bécsi Zoltán 

2. Dr. Kirsch Éva 

3. Dr. Farkas Oszkár 

4. Iszály Zsófia  

5. Kelemenné Nagy Anikó 

6. Takács Viktor (óraadó) 

 

II. A munkaközösség ez évi kiemelt feladata 

1. A kapott digitális eszközök használatának beépítése a tanítási-tanulási folyamatba. 

Ehhez az autodidakta mód mellett a belső továbbképzések lehetőségeit használjuk 

ki mind a szakcsoporton belül, mind a munkaközösségek között. 

2. Segíteni az új kollégák beilleszkedését  és újra szervezni a munkamegosztást 

3. Tudatosan készülni az esetleges digitális oktatási időszakra, hasznosítva a korábbi 

tapasztalatokat 

III. A munkaközösség általános tevékenységei  

1. Az új kollégák szakmai és kollegiális támogatása 

2. A pedagógiai programnak és a helyi tantervnek megfelelő tananyag feldolgozása 

3. Részvétel az intézményi munkatervben megadott programok végrehajtásában (konkrét 

programszervezési feladatot a munkaközösség ez évben nem kapott) 

4. Iskolai rendezvények, rendezvénysorozatok programjának szervezése (Kossuth Hét, 

Tehetségnap) 



5. Kísérleti bemutató a gimnáziumi nyílt napon 

6. Szakkörök indítása és működtetése 

7. Versenyeken való részvétel szorgalmazása, versenyek szervezése a tanulók tudásának 

fejlesztése céljából  

8. Dr. Szegedi Ervin Megyei Fizikaverseny megszervezése, szponzorok aktiválása 

9. A tananyag témahetekhez igazítása 

10. Továbbképzéseken és konferenciákon való részvétel 

11. Szakcsoportok szakmai és pedagógiai együttműködésének megerősítése 

12. Digitális oktatási forma gazdagítása 

13. Munkaközösség egységességének mélyítése, csapatépítő programok szervezése  

 

IV. Szakkörök indítása és szervezése 

2021. szeptember második felére konkretizálódnak a szakkörök időpontjai, vezetői és 

létszámai. Igyekszünk minden versenyre való felkészülést lefedni. A korlátozott létszám 

szükségessé teszi annak a korábbi gyakorlatnak folytatását, hogy a szakköröket ne 

osztályonként, hanem versenyenként szervezzük.  

V. Versenyeken való részvétel 

A 2021/2022 tanévben az eddig bevált versenyeken szeretnénk a tanulókat indítani. 

Informatika 

 Informatika OKTV 

 Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny 

 Városi Robotverseny 

 Mechwart Lego Kupa 

 Robotolimpia 

 e-Hód 

Technika 

 KRESZ verseny 

Fizika 

 Fizika OKTV  

 Dr. Szegedi Ervin Megyei Fizikaverseny 

 Jedlik Ányos matematika és fizikaverseny 

 Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny 

 Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny 



 Hatvani István Országos Fizikaverseny 

 Paksi szakmai kirándulás szervezés 

 

VI. Versenyszervezés a 2021/2022 tanévben 

1. Dr. Szegedi Ervin Megyei Fizikaverseny 2022. március 

2. Háziverseny intézményi szinten 7-8. évfolyamon (Varga Tamás szervező) 

3. Háziverseny gimnáziumi korosztály számára 2022. január-február  

VII. Konferenciák, előadások 

Név Konferencia/Előadás 

Gimnáziumi tanárok 
Út a szabadsághoz 30 óra (Cegléd, 

2021.09.10-12.) 

Dr. Kirsch Éva Fizikatanári Ankét (Vác, 2021.10.22-25.) 

Iszály Zsófia Fizikatanári Ankét (Vác, 2021.10.22-25.) 

 

VIII. Minősítések 

Dr. Kirsch Éva kutatótanári megújító minősítésre jelentkezett 

Dr. Farkas Oszkár kutatótanári minősítésre jelentkezett 

Iszály Zsófia PhD védés előtt áll 

 

IX. Munkaközösség egységességének mélyítése 

Lehetőséget teremtünk iskolai feladatok ellátásán túli találkozásra is a munkaközösség tagjai 

számára.  

 

 



Idegen nyelvi munkaközösség munkaterv 2021/2022. tanév 

Munkaterv az Idegen nyelvi munkaközösség részére 

Készítette: Gombos Eszter (munkaközösség-vezető) 

A munkaközösség összetétele: 

A munkaközösség szakmai csoportjai: 
1. gimnáziumi német (GN), szakcsoportfelelős: a munkaközösség-vezető,  
2. általános iskolai német Arany János téri feladat ellátási hely (AN), felelős: Gaál Krisztina 
3. általános iskolai német Kossuth utcai feladat ellátási hely (KN), felelős: Harman Láaszló  
4. gimnáziumi francia (GF), felelős: Aleva Tünde 
5. gimnáziumi olasz (GO), felelős: Borbélyné Vasas Csilla 
6. gimnáziumi orosz és spanyol (GOS), felelős: Pál Anita (orosz), Miklós Júlia (spanyol) 

Munkaközösségi közös programok, tervek 

kollégák számára: 
Az idei évben a digitális iskola keretében az érdeklődő kollégák képzésekbe és 
továbbképzésekbe kapcsolód(hat)nak be személyes preferenciáik alapján. Ezen mottó 
keretében – később kidolgozott körülmények között – belső tudásmegosztás is szóba 
jöhet. 

diákok, plénum számára: 
1. Hagyományőrzés: „Novemberfest” az általános iskolai évfolyamok 5-8. osztálya 

számára 
helyszín: Kossuth utcai feladatellátási hely 
időpont: 2021. november 25.  
szervezés: 5-6. évfolyam és 7-8. évfolyam számára, felelős: a Kossuth utcai, illetve az 
Arany János téri feladatellátási hely tanárai 

2. Az általános iskolai tanulók részvételével az idén is tervezzük a Márton napi 
felvonulást. (A tervek szerint az október 18-21. héten) 

3. Terv: Szeptember hónapban Gerhard Richter kiállítására vinnénk el a diákjainkat, 
ehhez igénybe vennénk a Goethe Intézet segítségét is. A részletek még 
kidolgozatlanok. 

4. „Népek karácsonya” rendezvénysorozat (gimnázium) 
időpont: 2021. decemberében, az iskolai éves munkatervnek megfelelően. 
résztvevők: tanított idegen nyelvek1 
A helyzetre való tekintettel még nem döntöttünk a megvalósítás formájáról. 
kapcsolat: angol munkaközösség 

5. Az iskolai munkatervben a munkaközösségre jutó iskolai ünnepségek megtartása 
feladatellátási helyenként. 

                                                           
1 Idegen nyelvek alatt az angol kivételével az Intézményben oktatott nyelvek értendők. 



6. A Kossuth hét programjához vendégek / előadók meghívása vetődött fel ötletként az 
olasz, francia és orosz munkacsoportok részéről. Ezek a programok megvalósultak hét 
folyamán. 

7. Tehetségnap programjában részt veszünk, ha erre felkérést kapunk. 
8. Nyílt napon a felkésének megfelelően minden szakcsoport részt vesz. 

Értekezletek, gyűlések: 

Tervezett értekezlet munkaközösségi szinten: 

1. év eleji nyitóértekezlet: 2021. augusztus 26. a Csengő utcai székhelyen. 
Témája az éves munkaterv megbeszélése és elfogadása és a humánerőforrás 
menedzsment tisztázása és a digitális oktatás tapasztalatinak és tervezett jövőjének 
megvitatása. 
2. félévértékelő értekezlet: 2022. február elején egyeztetett időpontban. 
Az első félév értékelése, az időszerű problémák megbeszélése és a második félév konkrét 
tervezése szakcsoportonként. 
3. évvégi értékelő értekezlet: 2022. június második felében. 
Az éves munkaterv értékelése, javaslattétel a következő tanévre. 

Szakmai csoportok szintjén: 

Idejét és témáját a szakmai csoportok határozzák meg, igény szerint. 

Nevelési, oktatási céljaink 

Részletesen erről az Intézmény alapdokumentumaiban, éves munkatervében lehet olvasni. 
Kiemelt kapcsolt terület: digitális kultúra fejlesztése 
 
Részletesen erről az Intézmény alapdokumentumaiban, éves munkatervében lehet olvasni. 
Kiemelt kapcsolt terület: digitális kultúra fejlesztése 
Mivel a COVID miatt kihirdetett vészhelyzet még nem múlt el, így az ezzel együtt jelentkező 
bizonytalanságok és időszakos megoldások lehetősége is fennáll. Az elmúlt tanévekben 
szerzett tapasztalatok alapján igyekszünk felkészülni mindarra, ami előre látható és biztosítani 
minél több körülményt mérlegelve a tanulók zökkenőmentes tanulását. 
A digitális kompetencia fejlesztése, a környezettudatosság és a tudatos és racionális 
hétköznapi életvezetés kiemelt tartalmi elemei maradnak a nyelvoktatásnak és az iskolán 
túlnyúló kapcsolati háló építésével és ápolásával élményalapú tanulás keretében ismertetjük 
meg a diákjainkat más kultúrákkal. Amennyiben erre az idei évben sor fog kerülni a 9. és 11. 
évfolyam nyelvtanulói számára lehetőség lesz a célnyelvi országban tanulni és gyakorolni az 
első idegen nyelvet a nyár folyamán. 
Az új tantervek fokozatos bevezetése és az ezzel megjelenő feladatok alapján átgondoljuk és 
illesztjük a napi tevékenységet szabályozó dokumentumokat, különös tekintettel a 
gimnáziumra, ahol a várható kimeneti változásokra tanulókat már a tanulmányi időszakuk 
alatt fel kell készíteni. 
 
 



Tanárképzési feladatok 

A vezetőtanári feladatokon túl részt kívánunk venni a bázisiskolai vezető- és 
mentortanárképzésben az általunk kidolgozott program mentén. 
 

Belső kapcsolati célok 

Tovább folytatjuk az együttműködést az általános iskolákkal és a tanulók körében a német 
iránti érdeklődés felkeltése és a nyelvválasztás miatt a Goethe Intézet programjait 
népszerűsítjük, illetve lehetőség szerint ezt a korosztályt megcélzó programokat próbálunk 
szervezni.  
 

  



Munkaterv szakcsoportonkénti bontásban 

Munkaterv a gimnáziumi német (GN) szakcsoport részére 

Szakcsoport tagjai: 

Csákó Juliánna (vezetőtanár, mestertanár) 
Ferencz Márta (szakos tanár) 

Gombos Eszter (munkaközösség-vezető, vezetőtanár, mestertanár) 
Szabó Gábor (mestertanár)  

Némethy Judit (szakos tanár) 
Kőrösi Ágnes (szakos tanár) 

Fazekasné Kovács Judit (szakos tanár) 
Csarnainé Bujdosó Tünde (óraadó tanár) 

 

Szakkörök indítása 

név felelős résztvevők időpontok 

Theater AG Némethy Judit gimnáziumi 
évfolyamok 
érdeklődő tanulói 

 

Jugend debattiert AG Szabó Gábor, Gombos 
Eszter 

gimnáziumi 
évfolyamok 
érdeklődő tanulói 

heti 2 órában 
(esetleg 
tömbösítve) 

Landeskunde Csákó Juliánna szervezés alatt  

Prüfungsvorbereitung Kőrösi Ágnes saját tanítványok 
számára 

heti 1 tanóra 

Prüfungsvorbereitung Fazekasné Kovács 
Judit 

saját tanítványok 
számára 

heti 1 tanóra 

 

Intézményi programjavaslathoz kapcsolódva 

Munkaközösségi szinten vállalás: 

 különböző szintű nyelvvizsgákon vesznek részt a tanulók (Felelős: Fazekasné Kovács 
Judit) 

 diákok pályázatainak segítése (pl. Jugendkurse (szaktanárok), KLICK (Bujdosó Tünde, 
Fazekasné K. Judit)) 

 Deutsches Kulturforum programjainak figyelése (Kőrösi Ágnes) 

Külső és belső kapcsolatok kiépítése 

 
 
 



Közös szakmai program:  
1. Bekapcsolódás (GN és HN) az általános iskolai évfolyamokkal a Kossuth utcai feladat 

ellátási hely (KN) Novemberfest elnevezésű hagyományos programjába (Felelős: a 7. 
és 8. évfolyamokon első nyelvet tanító tanárok: Szabó Gábor, Fazekasné K. Judit)) 

2. Szakmai programok az angol munkaközösséggel (ld. közös programok) 
A hagyományoknak megfelelően az átfogóan az idegen nyelvek oktatását érintő 
kérdésekben folyamatosan együttműködünk az angol munkaközösséggel, és ahol 
indokolt együttes szakmai véleményt alakítunk ki és képviselünk. (Felelős: angol és 
német munkaközösség-vezetők) 

3. Az idegen nyelvi mérés koordinálása és lebonyolítása és az eredmények kiértékelése 
az angol munkaközösséggel (Felelős: Balda László, Gombos Eszter). 

4. Igény esetén CLIL tartalomfejlesztés a szakmai munkaközösségekkel. 

Külső kapcsolatok:  

1. Goethe partnerség ápolása (Kapcsolattartó: Szabó Gábor, Gombos Eszter) és 
bekapcsolódás a programokba. 

2. OKTV szóbeli bizottságban vizsgáztatás: Csákó Juliánna 
 

Felmérések 

Szeptemberben kerül(het) sor részvételre a 8. évfolyam első nyelves csoportjában az Oktatási 
Hivatal az EFOP 3.2.15-VEKOP-17 európai uniós projekt keretében online mérésre, melynek 
célja az országos mérések rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó digitális idegen nyelvi 
mérésében a német nyelvi mérés kipróbálása. (Felelős: Fazekasné K. Judit9 
 

Versenyek  

 országos szintű központilag finanszírozott: OÁTV, OKTV (Felelős: szaktanárok) 

Házi versenyek 

A2 szintű nyelvtudással rendelkező tanulóink számára: Lern- und Lesestrategien (Felelős: 
Csákó Juliánna) 
B2 szintű nyelvtudással rendelkező tanulóink számára: Literarisches Lesen (Felelős: Szabó 
Gábor) 
Ezek lebonyolítását január folyamán tervezzük. 

Témahét 

 tanmenetben megjelenő tartalmakkal tervezve (szaktanáronként) 

Képzési, ellenőrzési terv 

 2021. szeptember 15-ig mestertanárok éves beszámolója: Gombos Eszter, Csákó 
Juliánna  

 BECS (Intézményi terv szerint) 

  



Munkaterv a francia szakcsoport részére 

Szakcsoport tagjai: 
Aleva Tünde (szakos tanár, mestertanár, megbízott vezetőtanár) 

Borbélyné Vasas Csilla (szakos tanár) 
Pénzes Fülöp Ildikó (szakos tanár) 

Tóthné Kőrösi Gabriella (szakos tanár) 

Szakkörök 

név időpont elnevezés, specifikáció 

Aleva Tünde egyeztetés alatt verseny előkészítő (online is) 

Tóthné Kőrösi Gabriella egyeztetés alatt Francia tanulmányi verseny 
előkészítő (online is) 

Dr. Borbélyné Vasas Csilla egyeztetés alatt versenyelőkészítő (online) 

Intézményi programjavaslathoz kapcsolódva 

Külső és belső kapcsolatok építése 

Közös szakmai program:  
szakmai programokban együttműködés egyéb munkaközösségekkel (ld közös programok) 

kollégák számára: Módszertani délután (személyesen vagy online) 
 
Külső kapcsolatok:  

1. Julie Douillet francia önkéntessel tartunk együtt órát 2021. novemberétől (KÖZ-Pont 
Ifjúsági Egyesület Debrecen) 

2. Francia-Magyar Ifjúsági Alapítványtól érkezett Lise GUIET, aki heti 5 órában tart órát 
iskolánkban (9.ny, 9.e, 10.e, 11.abe fakt., 12.abe fakt.) 

3. Debreceni Egyetem Francia Tanszékével, Kutatók éjszakáján Dr. Szilágyi Ildikó és Dr. 
Nagy Andrea tartanak előadást; témája a gasztronómia megjelenése az irodalomban. 

4. Alliance Francaise Kulturális Egyesületével, francia gasztronómia Institut Francais de 
Budapest 

5. Cserekapcsolat Bretagne-al 

Versenyek  

 országos szintű központilag meghatározott versenyek (pl. OKTV) 

 Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny (Nyíregyháza) 

 a francia nyelvet érintő egyéb, menet közben kiírásra kerülő városi, megyei, országos 
versenyek, amelyeket online tartanak vagy pályamunkát kérnek. 

Házi versenyek 

 házi verseny, civilizációs verseny 

A tehetségnap programjában részvétel 

 program ismeretében kidolgozandó 



Munkaterv a gimnáziumi olasz (GO) szakcsoport részére 

Szakcsoport tagjai: 

Borbélyné Vasas Csilla (szakos tanár) 
Balda László (szakos tanár)2 

Szakkörök 

név időpont elnevezés, specifikáció 

Borbélyné Vasas Csilla egyeztetés alatt verseny előkészítő (online is) 

 

Intézményi programjavaslathoz kapcsolódva 

Kossuth-hét 
Kossuth születésnapjáról megemlékezés (rádiós műsor) 
Olasz maffia története előadás (Dr. Pete László Olasz Tanszék)  
 

Külső és belső kapcsolatok építése 

Közös szakmai program:  
Szakmai programokban együttműködés egyéb munkaközösségekkel (ld. közös programok) 
 
Külső kapcsolatok:  

1. Debreceni Egyetem Olasz Tanszékével 
2. Studio Italia- Budapest 
3. Istituto Italiano di Cultura Budapest 

Versenyek  

 országos szintű központilag meghatározott versenyek (pl. OKTV) 

 Országos Festival d’Italiano Tanulmányi Verseny (Pécs/online?) 

 az olasz nyelvet érintő egyéb, menet közben kiírásra kerülő városi, megyei, országos 
versenyek, amelyeket online tartanak vagy pályamunkát kérnek. 

Házi versenyek 

 házi verseny, civilizációs verseny 

A tehetségnap programjában részvétel 

 program ismeretében kidolgozandó 

                                                           
2 Nem a munkaközösség tagja, de szakmai kérdésekben együttműködő partner. 



Munkaterv a gimnáziumi orosz, spanyol szakcsoport részére (GOS) 

Szakcsoport tagjai: 

Miklós Júlia (orosz, spanyol, angol szakos tanár, oroszból vezetőtanár) 

Pál Anita (szakos tanár) 

Orosz nyelvoktatására vonatkozó elképzelések 

A 2021/22-es tanévben szeretnénk egyre több, az orosz nyelvvel kapcsolatos programot 

biztosítani, mind iskolán belül, iskolán kívül – tanóra keretein belül, és azokon kívül is.  

Kossuth-hét 

Szeptemberben a Kossuth-hét keretein belül célunk, hogy olyan előadókat hívjunk, akik 

valamilyen formában kötődnek az orosz nyelv múltjához és/vagy a valamikori Kossuth-

laktanya emlékeihez. A tervezés, valamint a kiválasztott előadókkal a kapcsolatfelvétel 

folyamatban van.  

Nyílt nap 

A nyílt napi vállalás egyeztetés alatt, kérésnek megfelelően: a kijelölt nyelvi tájékoztatók és 

bemutató órák tartása.  

 

Ismét cél, ahogy az a korábbi években is teljesült, hogy a diákok ellátogathassanak a özelben 

lévő ortodox templomba, és megtapasztalják az alapvető különbségeket egy átlagos magyar 

és egy ortodox templom között. Ezeket a látogatásokat igyekszünk egybevontan megszervezni 

(a különböző évfolyamokat egyszerre vinnénk el). Ahogy az eddigiekben is Pál Anita 

tanárnőnél, legalább két felkészítő óra előzi meg az eseményt, amikor is a felszíneket érintve 

ugyan, de tisztázzuk az alapvető tudnivalókat az ortodox templomról és a vallásról 

(ikonosztázia, kereszt stb). Sipos Barnabás, az ortodox templom „gazdája” előre egyeztetett 

(Pál Anita) időpontban fogad minket, és az ő hitelességében számol be a templom és a vallása 

részleteiről.  

Ebben az évben, amennyiben a vírus nem szól közbe, szeretnénk elvinni a diákjainkat vagy az 

ortodox karácsonyi vagy az ortodox húsvéti liturgiára, természetesen önkéntes alapon. A cél 

mindösszesen az, hogy átélhessenek egy jelentős ortodox esemény templomi megünneplését, 

és az is, hogy kapcsolatokat építhessenek. A templomi ünnepségek után lehetőségük lehet 

ugyanis a diákoknak kérdezni, érdeklődni, ismeretségeket kötni az ott megjelenő közösség 

tagjaival.  

 

Az Apolló mozi Royal Opera House programjaira a továbbiakban is igyekeznénk sort keríteni. 

Továbbra is cél, hogy amennyiben vetítenek orosz balettet (vagy bármilyen balettet), 

lehetőséget biztosítanánk a diákoknak arra, hogy együtt mehessünk el, és ebbe a műfajba is 



betekintést nyerjenek, érzékenyülhessenek a műfaj irányába. Kedvezményes jegyárat nem 

sikerült még elérni, viszont a két évvel ezelőtt jelentkező diákoknak nem jelentett problémát 

a diákjegy kifizetése. 

8) Ebben az évben is megemlékezünk az órák keretein belül az ünnepekről (januári ünnepek, 

régi-új év, vízkereszt, február 23: férfi nap, farsang (масленица), március 8: nőnap – 

munkaszüneti nap, ortodox karácsony, húsvét, május 9 (Győzelem napja), június 6 – az orosz 

nyelv napja stb.. Egyelőre nem tervezünk ezekkel kapcsolatban projekt hetet erre a tanévre, 

viszont a következő tanévre már ezt is felvennénk a munkatervi pontok közé.  

Házi verseny 

Idén szeretnénk orosz háziversenyt indítani. Mivel második idegen nyelvként tanulják a  

diákok, és kevés létszámban, bízunk benne, hogy azért évfolyamonként legalább egy  

jelentkezőre számíthatunk. 

Vállalás a nyílt napon:  

Kérésnek megfelelően, a kijelölt nyelvi tájékoztatók és bemutató órák tartása (Pál Anita, 

Miklós Júlia) 

Erasmus + program 

Az Erasmus programban való részvétel. (Pál Anita) 

Közös kapcsolatok 

 Debreceni Egyetem Szlavisztika Intézete, orosz módszertan tanítása (óraadó) (Pál 

Anita) és Miklós Júlia orosz beszédgyakorlatok kezdő és haladó csoportban heti két 

alkalommal. 

 

Közös szakmai program: 

szakmai programokban együttműködés egyéb munkaközösségekkel (közös programok)  

Külső kapcsolatok: 

  Debreceni Egyetem Szlavisztika Intézete 

Spanyol nyelv 

1) Szeptemberben a Kossuth-hét keretében olyan előadókat hívnék, akik kint voltak 

Spanyolországban (akár volt diákunk). A tervezés, valamint a kiválasztott előadókkal a 

kapcsolatfelvétel folyamatban van. 

2) A nyílt napi vállalás egyeztetés alatt, kérésnek megfelelően, a kijelölt nyelvi 

tájékoztatók és bemutató órák tartása. 



3) A Népek karácsonyára is hasonlóan az előző évekhez, a diákokkal együtt a kiadott 

helyiséget feldíszítjük, előkészítünk egy produkciót, és lehetőség szerint, ha a helyzet 

megengedi, spanyol különlegességekkel is készülnénk. 

4) Ebben az évben is megemlékezünk az órák keretein belül az ünnepekről (november1. 

„Todos los Santos”, december 25. „Navidad”, január 6. „Día de Los Reyes, Epifania”, április 

Húsvétvasárnap „Día de Pascua”, Pünkösdvasárnap „Día de Pentecostés”). 

 

  



2021/2022-es tanévre a Kossuth utcai feladatellátási helyen (KN) 

Szakcsoport tagjai: 
 Szakcsoportunk idén négy főből áll: 

 Szemerédy-Mályusz Enikő: a német mellett elsős tanító és prevenciós foglalkozást 
tart. 

 Nagyné Hurják Beáta: GYED-ről visszatérve német és angol nyelvet tanít felső 
tagozaton, félállásban.  

 Érckövi Katalin: óraadó, orosz és német nyelv. 

 Harman László: a német mellett biológia és osztályfőnöki órákat tart. 

  

Szakcsoportunk heti óraszámai (csak idegen nyelv): 

  

Név Alsó Felső Szakkör Összes 

Érckövi K. - 4 orosz, 2 német - 6 

Harman L. - 12 német 1 13 

Nagyné H. B. - 5 - 5 

Sz-Mályusz E. 5 4 2 11 

 

Terveink, feladataink a tanévre: 

 

 Reméljük, nem kerül sor online oktatásra, de felkészültünk rá. Az e-sulis csoportokat 
már létrehozták. 

 Egyelőre úgy látjuk, a korábban megszokott külsős programok szervezői (németes 
bábszínház, játszóház az elsősöknek a Kulturforum bevonásával, stb.) a járványügyi 
helyzet bizonytalansága miatt kivárnak, reméljük, sor kerülhet az év során a programok 
legalább egy részére. 

 

 A Novemberfest dátumában megállapodtunk, november 25. Az elmúlt években 
megszokott szervezésben tervezzük és mindhárom feladatellátási hely tanulóira 
számítunk. 

 5-6. évfolyam szervezői: Arany János téri szakcsoport 

 7-8. évfolyam: Kossuth utcai szakcsoport 

Versenyek: 

 Az OÁTV mellett részt veszünk a Hebe Kft. levelező versenyén és lehetőség szerint 
személyes jelenlétet igénylő tanulmányi versenyeken is. 

Kapcsolatok 

 A cserekapcsolataink idén sajnos még szünetelnek. A terv szerint a következő finn 
kapcsolatban Szemerédy-Mályusz Enikő lesz az egyik szervező. A dortmundi 
kapcsolatról még nincs döntés. 

Szakkörök 

 Szemerédy-Mályusz Enikő a másodikosok számára tart német szakkört. 



 

 Harman László a munkaközösség helyi szakmai koordinátora, nyolcadikos 
osztályfőnökök továbbtanulási koordinátora és az iskolai honlap szerkesztésében 
kapott feladatokat. Vezetőtanári feladatokat lát el és továbbra is részt vesz az EFOP 
továbbképzések tartásában. A szakköri igények felmérése folyamatban van, ha nem 
indul felvételi előkészítő, akkor az 5-6. évfolyamnak szervezünk német szakkört. 

 

 A szokásos iskolai tevékenységekben továbbra is aktívan veszünk részt (pl. Kossuth 
nap, ötödikesek csapatépítő napja, Aprók Hete, Karácsonyi vásár, Pályaorientációs 
nap, témahetek, stb.) Ezek programja folyamatosan alakul. 

Belső kompetenciamérés  
 

Kapcsolat az egyetemmel 
A gyakorlóiskolai jellegből következően a kapcsolattartás színtere a 
tanárképzés.  
Felelős: Harman László 

  



Munkaterv a német szakcsoport számára a 2021/2022. tanévre 
Arany János téri feladatellátási helyen 

A szakcsoport tagjai: 

Gaál Krisztina   orosz - német szakos nyelvtanár 
Dr. Mezőné Monoki Sophia német szakos nyelvtanár - tanító 

 
Készítette:  

Gaál Krisztina 
szakcsoportvezető 

 

 
Oktatási , nevelési céljaink, terveink 
 
 
Nevelési céljaink: 
 
A tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazokat a szaktudományos, művészeti, 
kommunikációs és mentális ismereteket, melyek a gyermeki személyiségfejlődés alapját 
jelentik. Segítjük abban, hogy 
 - becsülje önmaga és mások munkáját 
 - megismerje a tudás, tanulás értékét 
 - megtalálja helyét a családon kívül eső környezetben is 
 - megismerje önmagát, képes legyen céljait megvalósítani önállóan, anélkül, hogy társai 
hasonló törekvéseit gátolná  

 - kialakítsa saját értékrendjét, s megértse és elfogadja mások értékrendjét is 
 - olyan viselkedéskultúrára, konfliktustűrő és megoldó képességre tegyen szert, amely  
megkönnyíti számára a közösséggel való együttműködést 
- interkulturális szemlélet alakuljon ki az egyénekben, s érdeklődéssel forduljon más 

népek kulturális értékei ,nemzeti sajátosságai iránt 
 
Iskolánk nevelő-oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete a 
lelkiismereti szabadság, interkulturális szemlélet, tolerancia, szolidaritás szellemiségének 
kialakítása fontos szerepet tölt be.  
 
 

Oktatási céljaink:  
 
Oktatási céljaink megfelelnek a 2020-ban érvénybe lépő NAT, és az adott évfolyamok számára 
elfogadott tankönyvek követelményeinek, illetve a tanmenetekben található elvárásoknak. 
Legfontosabb célunk, hogy tanulóinknál kialakítsuk a hatékony idegen nyelv –tanuláshoz 
szükséges alapvető készségeket: 
 
Szókincsfejlesztés 
 - mikor tudunk egy szót/ jelentés, a felidézés képessége,kiejtés, helyesírás, nyelvtani   
jellemzők , kollokációk, konnotáció/ 



 - aktív és passzív szókészletünk 
 - szótanulás módszerei 
 - az új szavak feljegyzésének különféle módszerei / szótárfüzet vezetése / 
 - a megtanult szavak rendszerezésének, ismétlésének,gyakorlásának módszerei 
 - az önellenőrzés módszerei 
 - nyomtatott szótár használata / kétnyelvű, egynyelvű, szinonimaszótár/ 
 -on-line szótárak 
 
Nyelvtan 
 
- a nyelvtan funkciója 
- a nyelvtanulás módszerei 
- az új anyag feljegyzésének különféle módszerei /nyelvtanfüzet vezetése/ 
- a megtanult anyag rendszerezésének, ismétlésének, gyakorlásának módszerei 
- az önellenőrzés módszerei 
- a nyelvtankönyvek, nyelvtani gyakorlókönyvek használata 
- az Internet nyújtotta lehetőségek- feladatsorok , tesztek 

 
Hallás utáni megértés 
 

a hallott szöveg megértésének stratégiai 
- a hallás utáni megértés fejlesztésének különféle lehetőségei, módszerei, feladattípusok 
- kompenzációs stratégiák / nehézségek leküzdése, áthidalása / 

 
Beszédkészség 
 
- a beszélt nyelv sajátosságai 
- a beszédkészség fejlesztésének különféle lehetőségei, módszerei, feladattípusok  
- kompenzációs stratégiák / nehézségek leküzdése, áthidalása / 

 
Olvasásértés 
 
- az olvasásértés fejlesztésének különféle lehetőségei, módszerei, feladattípusok  
- a szövegfeldolgozás módszerei /jóslás, kikövetkeztetés/ 
- kompenzációs stratégiák / intelligens találgatás, az ismeretlen szavakkal való bánásmód, 

  / nehézségek leküzdése, áthidalása / 
 
Íráskészség 
 
- az írott szöveg fajtái, jellegzetességei 
- vázlatkészítési technikák 
- az íráskészség fejlesztésének különféle lehetőségei, módszerei, feladattípusok 
- kompenzációs stratégiák / nehézségek leküzdése, áthidalása / 
 

 
 
 



Kiejtés 
 
- a kiejtés, intonáció sajátosságai a német nyelvben /hangrendszer, szóhangsúly, 

intonáció/ 
- a kiejtés fejlesztésének különféle lehetőségei, módszerei, feladattípusok 
 

 
 
Terveink 

 
- nemzetközi kapcsolatok fenntartása, ápolása 
- nyitottak vagyunk a feladatellátási helyekkel való együttműködésre, közös programokra 
- belső továbbképzésen fejlesztjük ismereteinket 

 
 
 
 
A szakcsoport tagjai 
 
Szakcsoport vezető: Gaál Krisztina 
  
Német nyelvet tanítók: 
 
Végzettségük szerint: 
 
Gaál Krisztina   orosz- német szakos nyelvtanár 
 
Dr. Mezőné Monoki Sophia német szakos nyelvtanár-tanító 
 
Feladatkörök szerint: 
 

Tanár neve 
 

Tantárgy/ osztály Kiegészítő 
tevékenységek 

Egyéb feladatkör 

 
Gaál Krisztina 

 
Német: 3.n 
    4.n 
    5.n 
    6.n 
- felvételi előkészítő 8. 
évfolyamon 
 

 (össz: 16 óra) 
 
 

 
felzárkóztatás, 
tehetséggondozás 

 

 
Vezetőtanári 
feladatok ellátása 
 
 
versenyek 
koordinálása 
 
tehetséggondozás 

Dr. Mezőné 
Monoki Sophia 
 

Német: 1.n (szakkör) 
    2.n (szakkör) 
    3.n 

- felső tagozaton 
tehetséggondozás 
- felzárkóztatás 

 
 



 
 
 
 

    4.n 
    5.n 
    6.n 
    8.n 
 
 
  (össz: 25 óra) 

 

 célnyelvi országok 
kulturájának 

országismereti 
ápolása 

 
külföldi kapcsolatok  

 
 
 
VERSENYEK, EGYÉB RENDEZVÉNYEK:  
 
Országos : 
 
- OÁTV 7.-8. osztályosok számára 
- TITOK levelező német verseny 

 
 
 
Megyei és városi versenyek:  
 
A vastagon szedett versenyek kiemelt versenyek, melyeken iskolánk tanulói 
hagyományosan évek óta részt vesznek. A megyei/ városi szintű versenyek kínálatából 
válogatunk, ha már rendelkezünk több információval, szeptember-október hónapban a 
tanulók érdeklődésének megfelelően nevezzük be diákjainkat a versenyekre, az idei tanévben 
is természetesen az aktuális járványügy helyzetet figyelembe véve. 
 
Az elmúlt tanévben tanulóinknak a pandémia miatt sajnos csak nagyon kevés lehetősége volt 
arra, hogy versenyeken is próbára tegyék tudásukat. A legtöbb verseny az előző tanévben csak 
online, vagy levelező formában került megrendezésre. Azért így is született néhány szép 
eredményünk. 
 
- DSZC Irinyi J. Szakgimnázium megyei német versenye 1. hely,  
- TITOK levelező verseny. 
- Országos német verseny megyei 1. és 2. hely 

 
Amennyiben lehetőségünk lesz rá (a szervező iskolák meghirdetik, és meg tudjuk szervezni a 
tanulók kíséretét, felügyeletét), az idei tanévben a következő versenyeken is szeretnénk még 
részt venni:  
 

 
- Csapókerti Ált. Isk. által szervezett megyei vers- és prózamondó verseny 
- Megyei rejtvényfejtő verseny (Fazekas Mihály Általános Iskola,  
- Dózsa György Ált. Isk. által szervezett játékos országismereti csapatverseny 

 
 



Házi versenyek , rendezvények:  
 
- szept. 24. az egészségtudatos gondolkodás és az iskolai mozgástevékenységek 

témanapja alkalmából flashmob-ot tervezünk iskolánk németet tanuló osztályai 
számára, melyet optimális esetben az udvaron szeretnénk megtartani. (Ha a járványügyi 
helyzet ezt nem teszi lehetővé, akkor osztályszinten, esetlegesen csak a tanteremben.) 

 
- Martinswoche (több évfolyamra tervezett, vagy osztályszintű országismereti programok- 

pl. lampionos felvonulás, vetélkedő, jelenet előadása) 
 
- Novemberfest vetélkedő ( a három feladatellátási hely közös rendezvénye) 

 
- Rund um die Adventszeit – léleksimogató programok az advent jegyében, 

jókívánság/szeretetdoboz osztályszinten, tantermi keretek között 
 

- „Arany Napok”- részvétel a szervezésben, versenyekben, március (GK,MMS) 
 

- Bekapcsolódás a témahetek programjaiba tanórai tevékenységekkel 
 
április 19- 23. Fenntarthatósági témahét 
 

- Május 2: az alsó tagozat májusfa állításához kapcsolódóan májusfa-tánc az iskolaudvaron 
 

 
- „ Madarak és fák” napjának akadályversenyéhez környezetvédelemmel, a természettel 

foglalkozó feladatokat állítunk össze- május (GK,MMS) 
 

- „Mini” nyelvvizsga – 5.-8. osztály részvételével-május hónapban (GK,MMS) 
 
 
Felzárkóztatás, tehetséggondozás, versenyfelkészítés 
 
Az idei tanévben felső tagozaton csak igény szerint, és alkalomszerűen tartunk felzárkóztató 
és tehetséggondozó foglalkozásokat.  
 
A versenyfelkészítés a tanítási órákon és a kiegészítő foglalkozásokon történik.  
 
A felvételi előkészítés a meghirdetett felvételi előkészítő foglalkozáson történik. 
 
 
Nyílt nap 
 
A leendő első osztályosok és szüleik számára igény esetén kiállítást rendezünk (GK,MMS) 
 
Bemutató óra 
A leendő első osztályosok szülei számára a nyílt napon igény esetén bemutató órát tartunk 1. 
vagy 2. évfolyamon (MMS) 



 
Az 1. és 2. osztályos tanulók szülei számára év végén lehetőség szerint bemutató foglalkozást 
tartunk. (MMS) 
 
 
Közös belső rendezvények 
 
-A Novemberfest rendezvényének /Kossuth utca/ szervezésébe, lebonyolításába 
bekapcsolódunk , mi állítjuk össze az 5-6. évfolyam feladatait. s természetesen tanulóink 
részvételét is biztosítjuk. 
 
- A belső továbbképzéseken részt veszünk 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Munkaterv havi lebontásban a 2021/2022-es tanévre 
 
 
I.félév: 
 

Hónap Feladatok , programok Felelősök Megjegyzés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeptember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szept. 15. 
 

 
 
Az új szakcsoport 
megalakulása 
 
Munkaterv 
megbeszélése, 
javaslatok beépítése 
 
 
Témafelelősök 
kiválasztása 
 
 
 
 
A tanév munkájának 
beindítása 
 
 
Szülők tájékoztatása 
elvárásokról, 
követelményekről  
 
 
 
 
 
 
 
Korrepetálások 
beindítása  
 
 
 
Tanmenetek, 
munkatervek leadása 
 
 
 

 
 
Szakcsoportvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
GK 
 
 
 
 
GK, MMS 
 
 
 
GK, MMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GK, MMS 
 
 
 
 
 
GK 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A szakmai 
kommunikáció, 
tapasztalatcsere 
folyamatos. 
 
A dokumentumok 
továbbítása a 
munkaközösségveze-
tőnek. 
 
 
 
 
 
 
Az új osztályokban a 
szülői értekezleten. 
(Járványügyi 
szigorítások esetén 
a szülői értekezletek 
helyett a szülőket 
írásban, vagy az 
osztályfőnök 
közvetítésével 
tájékoztatjuk.) 
 
 
 
 
A dokumentumok 
továbbítása a 
munkaközösségveze-
tőnek. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Szeptember 24. 

Versenyek 
meghirdetése, 
beindítása 
 
 
Az egészségtudatos 
gondolkodás és az 
iskolai 
mozgástevékenységek 
témanapja alkalmából 
mini flashmob  
 
 
Az év eleji ismétlések 
után ellenőrzést 
végzünk , az 
eredményeket 
kiértékeljük, s 
tapasztalatainkat  
megbeszéljük a 
szakcsoporton belül. 
Törekszünk a 
hiányosságok 
pótlására. 
 
Jelentkezés a TITOK 
német levelező 
versenyre 
 

GK, MMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GK, MMS 

 
 
 
 
 
udvaron. v. 
tanteremben, iskolai, 
v. osztályszinten 

 
 
Október 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okt. 18-21. 
 

 
Tanulmányi munka 
folyamatos szinten 
tartása, fejlesztése 
 
 
Felkészülés a csapókerti 
vers és 
prózamondóversenyre, 
Martinswoche-ra, 
Novemberfestre 
 
Felkészülés a 
novemberi decemberi 
nyelvi versenyekre 
 
Martinswoche (Márton 
napi programhét) 

 
GK, MMS 
 
 
 
 
GK, MMS 
 
 
 
 
 
GK, MMS 
 
 
 
GK, MMS 

 
Folyamatos 
megvalósítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alsó tagozaton 
lampionos felvonulás, 



4. évfolyam Márton 
napi jelenete 
Felső tagozaton 
Márton napi 
vetélkedő  

 
 
November 15-16. 
 
November 
 
 
 
 
 
 
 
November 25.  
 
 
 

 
 
Fogadóódra 
 
Részvétel a Csapókerti 
vers-és prózamondó 
versenyen 
 
Bemutató órák a nyílt 
napon (igény és 
lehetőség szerint) 
 
Részvétel a 
Novemberfest 
programban: 
feladatkészítés, 
versenyzők 
beszervezése 5-8. 
osztályos korosztály  
 

  
 
szaktanárok 
 
 
GK, MMS 
 
 
 
MMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Több évfolyamra 
tervezett, vagy 
osztályszintű 
országismereti 
programok  

 
 
 
 
 
December 

Benevezés az OÁTV 
német versenyeire 7-
8.osztály 
 
Részvétel a Fazekas 
Mihály Általános Iskola 
Megyei rejtvényfejtő 
versenyén 
 
Rund um die 
Adventszeit – 
léleksimogató 
programok az advent 
jegyében 
 

 
GK 
 
 
GK/ MMS 
 
 
 
 
 
GK, MMS 

 
 
 
 
 
 
 



 
Január 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.félév kezdete 
 

 
Osztályozó értekezlet 
 
Félévi értekezlet: 
 
Az I.félév lezárása, 
értékelése 
 
 
OÁTV német iskolai 
forduló /I./  
  /7.-8. osztályok/ 
 
 
 
A 8.osztályosok 
felkészítése a felvételi 
vizsgára folyamatos 
 
 
féléves 
munkaközösségi 
megbeszélés 
 
 
Idegen nyelvi részvétel 
az első osztályosok 
beiskolázást segítő 
„Iskola hívogató” 
programon 

 
 GK, MMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GK, MMS 
 
 
 
 
GK, MMS 
 
 
 
MMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igény esetén, 
amennyiben a 
járványügyi helyzet 
lehetővé teszi 

 
 
 
 
 
Február 
 
 

 
 
 
Tanulmányi munka 
folyamatos szinten 
tartása, fejlesztése 
 
 
 

 
 
 
 
 GK, MMS 
 
 
 

 
 
 
A megvalósítás 
folyamatos 
 
 
 
 

 
Március 2-11. 
 
 
Márc. ? 
 
 
 

 
Arany-Napok –a 
hagyományok jegyében 
 
OÁTV német megyei 
forduló 
 

 
GK, MMS 
 
 
MMS, GK 
 
  

 
Szoros 
együttműködés a 
többi 
munkaközösséggel. 
 
 



Ápr. 8-9. 
 
Április 25- 29. 
 

Fogadóóra 
 
Bekapcsolódás a 
fenntarthatósági 
témahét programjaiba 
tanórai 
tevékenységekkel 
 

Szaktanárok  

Május 2.  
 
 
 
 
Máj. ? 
 
 
 
 
 
Máj. 10. 
 
 

 
 

 
Máj. 19-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máj. 25. 

Májusfa-tánc a májusfa 
állításhoz 
kapcsolódóan 
 
 
 
Részvétel a Dózsa 
György Ált.Iskola 
német versenyén  
 
 
 
Madarak és fák napja: 
német nyelvű 
feladatokkal készülünk 
az akadályversenyre 
 
 
„Mini” nyelvvizsga 5.-
8.o. 
 
 
A 6. és 8. évfolyamok 
tanulóival készülés az 
idegennyelvi 
kompetencia mérésre 
 
Idegennyelvi 
kompetenciamérés 
6.és 8. osztályokban 
 

GK, MMS 
 
 
 
 
GK, MMS 
 
 
 
 
 
GK, MMS 
 
 
 
 
 
 
GK, MMS 
 
 
GK, MMS 

 
 
 
 
 

 
 
Június 
 
 
 
 
 

Bemutató foglalkozás 
az 1. és 2. osztályban 
tanuló gyerekek szülei 
számára 
 
Osztályozó 
értekezletek 
Ballagás 

 
MMS 
 
 
 
 
GK, MMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Közös tanévzáró 
értekezlet  
Értekezletek -
feladatellátási helyeken 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Évfolyam Tankönyvek Munkafüzet Egyéb eszközök 

 
     1.-2. 

 
Hallo Anna 2  

 
Hallo Anna 2 

Papíralapú egyéb 
kiegészítő anyagok 
(könyvek, 
feladatlapok) 
, IKT eszközök , 
Internetes portálok 

 
3. 

 
 

Die Deutschprofis A1 
Kursbuch  

Die Deutschprofis A1 
Übungsbuch 

Papíralapú egyéb 
kiegészítő anyagok 
(könyvek, 
feladatlapok) 
, IKT eszközök, 
Internetes portálok 
 

 
     4. 
 
 

Die Deutschprofis A1 
Kursbuch 
 

Die Deutschprofis A1 
Übungsbuch 

Papíralapú egyéb 
kiegészítő anyagok 
(könyvek, 
feladatlapok) 
, IKT eszközök, 
Internetes portálok 
 

 
     5. 
 

 
Das neue Deutschmobil 
I. Tankönyv 
 
Die Deutschprofis A2 
Kursbuch 
 

 
Das neue 
Deutschmobil I. 
Munkafüzet  
 
Die Deutschprofis A2 
Übungsbuch         

 
Papíralapú egyéb 
kiegészítő anyagok 
(könyvek, 
feladatlapok) 
, IKT eszközök, 
Internetes portálok 
 

 
 
6. 

 
 
Die Deutschprofis A2 
Kursbuch 
 

 
 
Die Deutschprofis A2 
Übungsbuch         

Papíralapú egyéb 
kiegészítő anyagok 
(könyvek, 
feladatlapok) 
, IKT eszközök, 
Internetes portálok 
 

 
 
 
 
7. 

 
 
Das neue Deutschmobil 
II. Tankönyv  

 
 
Das neue 
Deutschmobil II. 
Munkafüzet          
 

 
Papíralapú egyéb 
kiegészítő anyagok 
(könyvek, 
feladatlapok), IKT 



eszközök, Internetes 
portálok 

 
 
 
8. 

Das neue Deutschmobil 
II. Tankönyv  
 
 

Das neue 
Deutschmobil II. 
Munkafüzet  
         
 

Papíralapú egyéb 
kiegészítő anyagok 
(könyvek, 
feladatlapok) 
, IKT eszközök, 
Internetes portálok 

 
 
 
Debrecen, 2021. szeptember 15. 

 

Gombos Eszter 



1 
 

Magyar munkaközösség munkaterve a 2020/21-es tanévre 

 

I. Tanév rendjéhez igazodó tevékenységeink  

Szeptember 

13.: B típusú gyakorlatra érkező tanárjelöltek fogadása, a gyakorlat időtartama: szeptember 13-

november 12. 

Felvételi előkészítők indítása  

 a Kossuth utcán (8.a, 8. b , 8.c )  

 az Arany téren (8.k: Vajdics Krisztina, 8.m: Kondorosi Gabriella, 8.n: Jónásné Visnyai 

Ágnes) 

13-17.: Kossuth-hét 

 14.: Erősségeink – önismereti mesefoglalkozás Czimer Györgyi vezetésével 

15.: Tanmenetek, munkaközösségek éves munkatervének leadása; szaktanárok, Kádár-Gergely 

Márta 

16.: „Belsős” nyolcadikosok fogadása, Miklósvölgyi Miklós 

17.: OKTV-jelentkezés határideje; gimnáziumi szaktanárok 

21.: „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny – megyei rendezvényszervezőként a Csengő 

utcai feladatellátási hely, Kádár-Gergely Márta 

24.: Kutatók éjszakája 

30.: Mester- és kutatótanárok programjának rövid összegzése, eredmények elküldése, érintett 

kollégák 

30.: Házi mesemondó verseny az 5-6. évfolyam számára a Kossuth utcán, Paczné Iván Edit 

 

Október 

5.: pályaorientációs nap a gimnáziumi továbbhaladásról, Miklósvölgyi Miklós 

6.: Megemlékezés az aradi vértanúkról az Arany János téren, Vajdics Krisztina 

11.: Szabó Magda novellaíró pályázat meghirdetése, Vajdics Krisztina 

13. Szitakötő program indítása, belső továbbképzés a Kossuth utcán, Dusa Diána 

18.: Arany János városi szavalóverseny felhívásának elküldése, Jónásné Visnyai Ánes 
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20.: Megemlékezés okt. 23-ról:  

 7-8. évf. mozilátogatása az Arany János téren (Szabadság, szerelem c. film megtekintése), 

Jónásné Visnyai Ágnes 

 gimnázium évfolyamonkénti bontásban: osztályfőnökök  

 

November 

3.: nyíltnap a gimnáziumban a 8. osztályosok számára; szaktanárok, Kádár-Gergely Márta 

4.: nyíltnap a gimnáziumban a 6. osztályosok számára; szaktanárok, Kádár-Gergely Márta 

12.: Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei forduló a 3-8. osztályosoknak 

10.: Magyar nyelv OKTV I. fordulója, érintett szaktanárok 

19.: Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei forduló a 9-12. osztályosoknak 

19.: B típusú tanítási gyakorlaton lévő tanárjelöltek munkájának adminisztratív zárása (értékelés, 

jegyzőkönyv leadása) 

29.: Magyar irodalom OKTV I. fordulója, érintett szaktanárok 

30.: A Szabó Magda novellaíró pályázatra beküldött pályamunkák beérkezési határideje, Vajdics 

Krisztina 

 

December 

4.: Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (országos döntő) 

15.: Szabó Magda novellaíró pályázat eredményhirdetése, Vajdics Krisztina 

 

Január 

10.: Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny, Kondorosi Gabriella, Vajdics Krisztina 

21.: A magyar kultúra napja – megemlékezés a feladatellátási helyeken 

22.: Központi írásbeli felvételi vizsga a 6. és a 8. osztályosok számára 

23.: Központi írásbeli felvételi dolgozatok javítása a Csengő utcán, szaktanárok 

27.: Betekintés a felvételi dolgozatokba (08.00-16.00), Kádár-Gergely Márta 
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Február 

22-25.: Szóbeli felvételi meghallgatások a középfokú beiskolázáshoz a Csengő utcán, szaktanárok 

 

Március 

2.: házi tanulmányi versenyek vége a Csengő utcán, Kádár-Gergely Márta 

2-11.: Arany – napok: 

 2.: Arany János városi szavalóverseny, Jónásné Visnyai Ágnes 

9.: „Álljunk meg egy versre!” Csapatverseny az 5-7. évfolyamnak, Hevessyné Husi Angéla 

10.: Megemlékezés az 1848-as magyar forradalomról és szabadságharcról, magyar munkaközösség 

Április 

11.: Megemlékezés a költészet napjáról  

 az Arany János téren, „Posztolj egy verset az iskolában”, Kondorosi Gabriella; 

 a Kossuth utcán, Máténé Porcsalmy Magdolna 

Toldi verseny a Kossuth utcai feladatellátási helyen a 6. évfolyamosok számára, Tóvizi Erika 

 

Május 

2.: Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból 

írásbeli érettségi dolgozatok javítása; Kádár-Gergely Márta, Miklósvölgyi Miklós, Szakály Árpád 

10.: Arany János tér: „Madarak és fák napja” Komplex tantárgyi verseny a természet jegyében 

(szellemi akadályverseny humán műveltségi állomásokkal), szaktanárok 

24.: Tehetségnap 

 

Június 

1.: Betekintés az írásbeli érettségi dolgozatokba; Kádár-Gergely Márta, Miklósvölgyi Miklós, 

Szakály Árpád  

13-22.: Szóbeli érettségi vizsgák közép szinten; Kádár-Gergely Márta, Miklósvölgyi Miklós, Szakály 

Árpád 
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II. Időhöz nem rendelt tevékenységeink: 

Tehetséggondozás - Tanulói érdeklődés alapján, felkészítés az alábbi versenyekre: 

 Arany János Irodalmi Verseny 

 „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati  

 „Szép Magyar Beszéd” verseny 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

 Bendegúz nyelvÉSZ verseny 

 Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 

Szakmai fejlődés támogatása: Továbbra is elkötelezettek vagyunk a folyamatos szakmai 

megújulás iránt, nyitottak vagyunk a tanév közben meghirdetett konferenciákon, szakmai 

továbbfejlődést segítő alkalmakon való részvételre, a tudásmegosztásra; projektekhez, 

pályázatokhoz való kapcsolódásra; publikálásra. 

A tanárképzés intézményi háttereként vezető- és nem vezetőtanár kollégáink sokrétűen 

bekapcsolódnak a gyakorlóiskolai tevékenységek széles skálájába (gyakoroltatás, mentorálás, 

szemináriumok és előadások vezetése, vizsgáztatás) a tanév teljes időtartamában. 

 

Debrecen, 2021. szeptember 15. 

         Kádár-Gergely Márta 



 

 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 

Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 

 

 

Matematika munkaközösség munkaterve 

 2021/2022. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. A munkaközösség tagjai, feladataik 

Arany János téri feladatellátási hely 

NÉV tantárgy/osztály szakkör egyéb feladat 

Kovács Andrea 

(mestertanár) 

matematika: 6.n/ 2.cs. 

fizika: 6.n, 6.k, 8.k 

tehetséggondozó 

foglalkozás 6.n 

(heti 1 óra) 

intézményvezető-

helyettes 

Majoros Lívia 

matematika: 5.m/1.cs, 6.m/1.cs., 7.n, 

8.n 

tehetséggondozó 

foglalkozás 5. évfolyam 

(heti 1 óra) 

felvételi előkészítő 

8.n (heti 1 óra) 

osztályfőnök (7.n); 

adatvédelmi felelős; 

tankönyvfelelős 

szakcsoportvezető 

Dr. Szabóné 

Zavaczki Andrea 

matematika: 5.k, 6.m/2.cs, 6.n/1.cs, 

8.k, 8.m/2.cs 

felvételi előkészítő 

8.m/2. csop. (heti 1 óra) 

8.k (heti 1 óra) 

osztályfőnök (5.k); 

képzésszerkezet és arculat 

munkacsoport tagja 

Szanics Anikó 

matematika: 7.k 

kémia: 7.k, 7.n, 8.k, 8.m, 8.n 

felvételi előkészítő 7.k  

heti 1 óra - 2. félévtől 

osztályfőnök (7.k); 

vezetőtanár (matematika-

kémia); 

osztályfőnököket segítő 

munkacsoport tagja 

Dr. Tóth Ágostonné 

matematika: 5.m/2.cs, 5.n/1.cs, 6.k, 

7.m, 8.m/1.cs 

kémia: 7.m 

felvételi előkészítő 

8.m/1. csop. (heti 1 óra) 

 

osztályfőnök (6.k); 

biológia-kémia-földrajz 

szakcsoportvezető 

Bellonné Gedeon 

Zsuzsanna 

matematika: 5.n/2.cs 

technika: 5.k, 5.m, 5.n, 6.k, 6.m, 6.n, 

7.k, 7.m, 7.n 

 
 

  



Kossuth utcai feladatellátási hely 

NÉV tantárgy/osztály szakkör egyéb feladat 

Fodor László 

(mestertanár) 

matematika: 6.b, 8.c 

testnevelés: 5.b-c, 7.c-d, 8.a-b-c 

 
 

Dr. Kovácsné 

Pető Andrea 

(mestertanár) 

matematika: 6.c, 8.b szakkör: 6. évfolyam 

előkészítő: 8.b (heti 2 óra) 

osztályfőnök (6.c); 

vezetőtanár (matematika); 

mat. szakcsoportvezető; 

Bolyai, Zrínyi, Medve és 

AMV felelőse; 

vezetőtanári 

szakcsoportvezető  

Mezőné 

Sivadó Andrea 

matematika: 6.a, 7.a, 7.d szakkör: 7. évfolyam vezetőtanár (matematika); 

Nyelvi mérés, Országos 

Kompetenciamérés helyi 

felelőse; 

Megyei Matematika-

verseny Hajdú-Bihar 

megyei felelőse 

mat. munkaközösség-

vezető 

Tóth Hajnalka 
matematika: 7.c; 8.a; 8.b 

ének: 6.a,b,c; 7.a,b,c,d; 8.a,b,c 

előkészítő: 8.a; 8.b osztályfőnök (7.c) 

 

Hammersberg 

Ganczstuckhné Dr. Rácz 

Judit 

matematika: 5.b; 5.c; 6.b 

fizika: 7.a 

szakkör: 5. évfolyam  

Szabóné Kocsis Ibolya 

Krisztina 

matematika: 5.a, 7.b 

informatika:5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 

6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d 

  

  



Csengő utcai feladatellátási hely 

NÉV tantárgy/osztály szakkör egyéb feladat 

Bessenyei Dorottya 
7.g; 10.c; 12.d 

  

Brósch Zoltán 
7.f; 10.e; 11.c; 12.b; 12.d 

11.ab;  

 DÖK vezető 

Dienes Ágota 8.g; 10.d; 12.c; 12.e  szakértő (matematika) 

Dr. Jakabné 

Fekete Edit 

(mestertanár) 

9.b; 9.c; 9.d; 9.e; 11.b  osztályfőnök (9.b); 

szakértő (matematika); 

osztályfőnöki 

munkacsoport vezetője; 

Kovács Gábor 

(mestertanár) 

7.g; 10.c; 12.c; 12.b  osztályfőnök (10.c) 

vezetőtanár (matematika); 

szakértő (matematika); 

Márkus Imre 
 8.g; 11.c; 11.d; 12.a 

 
osztályfőnök (12.a) 

szakértő(matematika) 

Szabó József 
10.a; 10.b; 10.c; 11.e; 12.a,e;  osztályfőnök (11.e); 

 

Titkó Judit 

9.a; 9.c; 9.d; 9.ny; 11.a  osztályfőnök (9.a); 

vezetőtanár (matematika); 

mat. szakcsoportvezető 

Iszály Zsófia 7.f; 8.f   

 

 

 

  



II. Versenyeken való részvétel, versenyszervezés 

     A járványhelyzet miatt az alábbiakban feltüntetett versenyek közül csak azokon vesznek   

     részt tanulóink, amely az intézmény által engedélyezett. 

VERSENY NEVE 

Arany János 

téri 

feladatellátási 

hely 

Kossuth utcai 

feladatellátási 

hely 

Csengő utcai 

feladatellátási 

hely 

FELELŐS NEVE 

Alapműveleti 

Matematikaverseny ??? 
 

x 

versenyhelyszín, 

javítás 

 

● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

 

Arany Dániel Matematikai 

Tanulóverseny 
  x 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

Bolyai Matematika 

Csapatverseny 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

● Dr. Szabóné Zavaczki 

Andrea  

● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

● Brósch Zoltán 

Medve Szabadtéri 

Matekverseny 
x x X 

● Dr. Szabóné Zavaczki 

Andrea 

● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

Megyei Matematikaverseny  

x 

versenyhelyszín, 

javítás 

X 

 

● Mezőné Sivadó 

Andrea 

● Kovács Gábor 

Nemzetközi Kenguru 

Matematikaverseny 

x 

versenyhelyszín 

x 

versenyhelyszín 
 

● Szanics Anikó 

● Fodor László 

OKTV   x 
● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

Varga Tamás Országos 

Matematikaverseny 
 x x 

● minden szaktanár 

(Kossuth utcai f.h.) 

● minden szaktanár  

(Csengő utcai f.h.) 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 
x 

x 

versenyhelyszín 
x 

● Dr. Tóth Ágostonné 

● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

● Brósch Zoltán 

 

  



III. A munkaközösség tagjait érintő, illetve általuk szervezett programok 

HÓNAP NAP 

PROGRAM, FELADAT 

FELELŐS NEVE 
Arany János 

téri 

feladatellátási 

hely 

Kossuth utcai 

feladatellátási hely 

Csengő utcai 

feladatellátási hely 

AUGUSZTUS 24. Szakcsoportok gyűlése ● Majoros Lívia 

● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

● Titkó Judit 

 25.  Munkaközösségi értekezlet 

Téma:  

- munkaközösség-vezető, szakcsoportvezetők 

személyére ajánlás 

- a tanév feladatainak áttekintése 

- munkaterv előkészítése 

● Dr. Szabóné 

Zavaczki Andrea 

  Tanév munkájának előkészítése adminisztrációs szempontból ● minden szaktanár 

SZEPTEMBER  Szakkörök, felvételi előkészítők szervezése ● minden szaktanár 

 7. Műveleti 

sebesség teszt 

megíratása (5. és 

6. évfolyam) 

 ● 5. és 6. 

évfolyamon tanítók 

(Arany János téri 

f.h.) 

 13.  Kossuth-hét ● Titkó Judit 

 15.  A munkaközösség éves munkatervének leadása ● Mezőné Sivadó 

Andrea 

 15. Tanmenetek elkészítésének határideje, leadása ● Mezőné Sivadó 

Andrea 

 17.  OKTV - jelentkezési 

határidő 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

 18.  Bolyai Matematika Csapatverseny – nevezési határidő ● Dr. Szabóné 

Zavaczki Andrea 

● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

● Brósch Zoltán 

 24.-

25. 

Kutatók éjszakája ●  

 30. A beszámolók online elküldésének határideje. 

Kutatótanárok éves beszámolója (Dr. Kirsch Éva) 

Mestertanárok éves beszámolója (Kovács Andrea, Kovács 

Gábor, Dr. Kovácsné Pető Andrea) 

 

OKTÓBER 15.  Bolyai Matematika Csapatverseny – megyei forduló ● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

 19. Zrínyi Ilona Matematikaverseny – nevezési határidő ● Dr. Tóth 

Ágostonné 

● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

● Brósch Zoltán 

 26.  Varga Tamás Országos 

Matematikaverseny – nevezési határidő 

● minden szaktanár 

(kis Kossuth) 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

November    ●  

 9.   OKTV 1. forduló (I. 

és II. kategória) 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

 19. Nemzetközi Kenguru 

Matematikaverseny – nevezési 

határidő 

 ● Szanics Anikó 

● Fodor László 



 25.  OKTV 1. forduló 

(III. kategória) 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

 27.  Bolyai Matematika Csapatverseny – Országos döntő  

 29. Zrínyi Ilona Matematikaverseny – iskolai forduló ● Dr. Tóth 

Ágostonné 

● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

● Brósch Zoltán 

 30.  Arany Dániel 

Matematikai 

Tanulóverseny – 

nevezési határidő 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

DECEMBER 6. Iskolai Mikulás ünnepség ● Fodor László 

 7.  Varga Tamás Országos 

Matematikaverseny 1. forduló 

● minden szaktanár 

(Kossuth utcai f.h.) 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

  Műveleti 

sebesség teszt 

(II.) megíratása 

(5. és 6. 

évfolyam 

 ● 5. és 6. 

évfolyamon tanítók 

(Arany János téri 

f.h.) 

 2.   Arany Dániel 

Matematikai 

Tanulóverseny – 1. 

forduló (Kezdők és 

Haladók I. és II. 

kategória) 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

JANUÁR 10-

20. 

 Az egyéni 

munkarendben 

tanulók osztályozó 

vizsgái 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

 17-

19. 

Osztályozó értekezletek  

 21. 1. félév vége  

 22. Központi írásbeli felvételi vizsga (6. és 8. évfolyam) 

helyszín a Csengő utcai feladatellátási hely 

 

 25.  Varga Tamás Országos 

Matematikaverseny 2. forduló 

● minden szaktanár 

(kis Kossuth) 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

 27.  OKTV II. forduló (I. 

és II. kategória) 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

 27. Pótló központi írásbeli felvételi vizsga (6. és 8. évfolyam) 

helyszín a Csengő utcai feladatellátási hely 

 

FEBRUÁR 10.  Arany Dániel 

Matematika 

Tanulóverseny 

II. forduló (kezdők 

és haladók I. és II. 

kategória) 

I. forduló (kezdők és 

haladók III.  

kategória) 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

 22.-

26- 

 Szóbeli felvételi 

vizsga (8. évfolyam) 

 

 23.  OKTV döntő (III: 

kategória) 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

MÁRCIUS 2.  Házi tanulmányi 

versenyek vége 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 



 2. Arany Napok 

keretében 

megrendezett TE-

VE vetélkedő 

 ● minden szaktanár 

(Arany János téri 

f.h.) 

 4. Zrínyi Ilona Matematikaverseny – megyei forduló ● Dr. Tóth 

Ágostonné 

● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

● Brósch Zoltán 

 7.  „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét ● Kovács Andrea, 

Lajtos Ágnes 

● Kálmánchelyi 

Papp Hajnalka, 

Csomorné Albert 

Tímea 

●  

 8.  Varga Tamás Országos 

Matematikaverseny országos döntő 

 

 11. Munkaközösségi megbeszélés  

 17. Nemzetközi Kenguru 

Matematikaverseny 

 ● Szanics Anikó 

● Fodor László 

ÁPRILIS 4. Digitális témahét ● Kovács Andrea, 

Lajtos Ágnes 

● Kálmánchelyi 

Papp Hajnalka, 

Csomorné Albert 

Tímea 

●  

 12-

13. 

 Az egyéni 

munkarendben 

tanuló 12. évfolyam 

osztályozó vizsgái 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

 13.  DÖK-nap Brósch Zoltán 

 21.  Kompetenciamérés a 

10. évfolyam 

számára 

 

 21.  Arany Dániel 

Matematika 

Tanulóverseny 

III. forduló (kezdők 

és haladók I. és II. 

kategória) 

II. forduló (kezdők 

és haladók III. 

kategória) 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

 22-

24. 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő  

  Műveleti 

sebesség teszt 

(III.) megíratása 

(5. és 6. 

évfolyam) 

 ● 5. és 6. 

évfolyamon 

matematikát 

tanítók (Arany 

János téri f.h.) 

 25. Fenntarthatósági témahét ● Kovács Andrea, 

Lajtos Ágnes 

● Kálmánchelyi 

Papp Hajnalka, 

Csomorné Albert 

Tímea 

●  



 25.  12. évfolyam 

osztályozó 

konferenciák 

● minden szaktanár 

(Csengő utcai f.h.) 

MÁJUS 4 1.mérés  

Kompetenciamérés 8. évfolyam 

 ● Szotákné Hoppál 

Ibolya 

● Mezőné Sivadó 

Andrea 

  Medve Szabadtéri Matekverseny ● Dr. Szabóné 

Zavaczki Andrea 

● Dr. Kovácsné Pető 

Andrea 

● Brósch Zoltán 

 3.  Matematika írásbeli 

érettségi vizsga 

 

 7. Madarak és Fák 

Napja 

 ● matematika 

szakcsoport 

minden tagja 

(Arany János téri 

f.h.) 

 9. 1.mérés 

Kompetenciamé

rés a 8. 

évfolyam 

számára 

 ● Új Imre 

 11. 2.mérés 

Idegen nyelvi és természettudományi 

mérés 8. évfolyam 

Idegen nyelvi mérés 

a 8. évfolyam 

számára 

● Szotákné 

Hoppál Ibolya 

● Mezőné Sivadó 

Andrea 

● Gombos Eszter, 

Balda László 

 18. 1.mérés  

Kompetenciamérés 6. évfolyam 

 ● Szotákné Hoppál 

Ibolya 

● Mezőné Sivadó 

Andrea 

 24. Tehetségnap  

 25. 2.mérés 

Idegen nyelvi és természettudományi 

mérés 6. évfolyam 

 ● Szotákné Hoppál 

Ibolya 

● Mezőné Sivadó 

Andrea 

JÚNIUS  Medve Szabadtéri Matematikaverseny országos döntő  

 7-9.  Emelt szintű szóbeli 

érettségi vizsgák 

 

 9-10.  Osztályozó 

konferenciák 

 

 13-  Középszintű szóbeli 

érettségi vizsgák 

 

 15. II. félév vége; annak lezárása ● minden szaktanár 

  Munkaközösségi értekezlet 

téma: A tanévben végzett munka értékelése 

● Mezőné Sivadó 

Andrea 

 

 

IV. Minősítések, továbbképzések 

● Tóth Hajnalka - Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő eljárás (ének)  



V. Kiemelt feladataink 

● Tanmenetek elkészítése a helyi tantervek alapján. 

● A pedagógiai programnak és a helyi tantervnek megfelelő tananyagfeldolgozás. 

● Egyéni fejlesztés – tehetséggondozás - differenciálás a tanításban. 

● Tanulmányi versenyekre, felvételire való felkészítés. 

● A digitális tanári kompetencia fejlesztése, tantermen kívüli digitális munkarend esetén a megszerzzett ismeretek 

alkalmazása. 

● IKT eszközök lehetőség szerinti alkalmazása.  

● Szakmai rendezvényeken (továbbképzéseken, konferenciákon) való részvétel. 

● Témahetek szervezése, szervezett programokba való bekapcsolódás. 

● Ökoiskolai feladatok: 

Az Arany János téri feladatellátási helyen osztályonként 2-2 fő „zöldőr” választása, akik az ökoiskolai 

programokat, feladatokat, kommunikálják, szervezik.                                      

● A munkaközösség tagjai között folyamatos szakmai kapcsolat fenntartása; együttműködési lehetőségek 

keresése; munkaközösség egységességének mélyítése. 

● Szakcsoportjaink szakmai és pedagógiai együttműködésének megerősítése. 

● A munkatervben megadott feladatok ellátása. 

● A matematika háziverseny kiterjesztése a régió összes 8. évfolyamosa számára. A verseny előkészítése, a 

részletek megbeszélése, a következő tanévben történő megvalósítás kidolgozása.  

 

 

Debrecen, 2021. szeptember 15.      

 Mezőné Sivadó Andrea 

 munkaközösség-vezető 

 



Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános 

Iskolája 

 

Testnevelés munkaközösség munkaterve 

a testnevelés és egészségfejlesztés tantárgyra vonatkozóan 

2021/22-es tanév 

A munkaközösség tagjai: 

FELADATELLÁTÁSI HELY 

Kossuth utcai 
”kiskossuth” 

Arany János téri Csengő utcai 
 „nagykossuth” 

 
1. Bocz Anna 

 

2. Puskásné Korom 

Erika 

 

3. Fodor László 

 

4. Varga Katalin 

 

5. Ökrös Tamás János 

 
1. Rácz Irén 

 

2. Rácz Anikó 

 

3. Harcsa Csaba 

 

4. Koi Attila Ferenc 

 

5. Szabó László 

 
1. Asbóth Endre 

 

2. Barna Éva 

 

3. Pintér Judit 

 

4. Rinyuné Ökrös Mónika 

 

5. Szentirmai Zoltán 

 

6. Szilágyiné Papp Szilvia 

 

 

Szakcsoport vezetők 

 
 

Bocz Anna: 1-4. osztály 

Fodor László: 5-8. osztály 

 
Rácz Irén: 1-8. osztály 

 

 

 
Rinyuné Ökrös Mónika: 7-12. 

osztály 

 

A közoktatás tantervi tantárgya, a NAT (2020) egyik műveltségterülete a testnevelés és 

egészségfejlesztés (testnevelés). Az általános iskolában ez a műveltségterület különös 
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jelentőséggel bír, hiszen az ebben az életkorban szerzett ismeretek, értékek adják azt a mintát, 

amely meghatározza a tanulók felnőttkori életvitelét.  

Munkaközösségünk célja (a testnevelés tantárgy műveltségtartalmából eredeztethető):  

- a tanulók testi, lelki, szellemi egészségének fejlesztése, megőrzése 

- a test edzése, kondicionális és szellemi teljesítőképesség fokozása, felhasználva 

műveltségtartalmát és a természet erőit 

- az egészséges életmódra nevelés, a cselekvő, tevékeny, testileg is harmonikus életvitel 

- a fizikailag aktív és élethosszig tartó fizikai aktivitás (szokásrendszer) kialakítása, a 

fogyatékkal élőkkel szembeni tolerancia, a káros szenvedélyek elleni harc 

Munkaközösségünk feladatai: 

- együttműködés a DE Sporttudományi Oktató Központtal 

- együttműködés a DE Sportigazgatósággal 

- a testnevelő tanárképzés elősegítése, hallgatók mentorálása 

- tanórán kívül iskolai testnevelés és sport megszervezése 

- a digitális oktatás megszervezése és alkalmazása 

- a kevésbé motivált tanulók segítése, felzárkóztatása 

- a tanulók fizikai állapotának felmérése /Netfit/, az eredmények feltöltése, kiértékelése 

- tehetséges tanulók kiválasztása /1-4. évfolyam/ és elsődlegesen az egyetemi 

sportegyesületbe /DEAC/ irányítása 

- az iskolai válogatott kialakítása (egyéni és csapatsportok) 

- részvétel a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által rendezett versenyeken 

(Diákolimpia) 

- az elsősegélynyújtás ismereteinek újbóli felelevenítése, elsajátítása, megszervezése a 

tanórán 

- továbbképzések szervezése (bázisiskolai feladatok), részvétel a továbbképzéseken 

- bemutató órák tartása 

- az iskola hagyományainak ápolása 
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A feladatellátási helyek vállalásai, feladatai 

Csengő utcai feladatellátási hely 

Személyi feltételek: 

Munkacsoportunkban több irányú változás történt. Nyugdíjba vonuló kollégánk (Asztalos 

József) helyére új testnevelő kolléga, Szentirmai Zoltán érkezett.  Barna Éva és Rinyuné 

Ökrös Mónika ebben a tanévben mentortanári feladatok ellátására kaptak megbízást. Ennek 

folyamán/okaként egy női testnevelő, Szilágyiné Papp Szilvia kollégával nőtt a munkacsoport 

létszáma, aki gyógytestnevelő végzettséggel is rendelkezik. 

Tárgyi feltételek: 

 1 tornacsarnok (3 részre osztható) 

 3 tornaterem / tornaszoba 

 1 szabadtéri kosárlabda pálya (bitumenes)  

 1 műfüves futballpálya 

 1 mini kondipark 

 salakos futókör 

 1 távolugró hely 

 

A testnevelés érettségihez szükséges szerek, eszközök beszerzése megtörtént, azok 

rendelkezésre állnak a sikeres érettségihez. A Csengő utcai feladatellátási helyen az úszás 

kivételével minden érettségi vizsgafeladatot meg tudunk oldani. 

Szabadtéri bitumenes kézilabda/futballpályánk 2020/21-es tanévben műfüves borítást kapott. 

Az építkezés utáni tereprendezés nem történt meg. Ennek ügyintézése folyamatban van. A 

szabadtéri kosárlabda pályáink továbbra is felújításra szorulnak.  

A tanításhoz szükséges eszközök, sportszerek beszerzése az elmúlt tanévben folyamatos volt, 

köszönhetően Asztalos József (nyugdíjba vonult) kollégánknak. Ebben a tanévben minimális 

eszközfejlesztésre lesz szükségünk, amihez társulnia szükséges a digitális tanításhoz 

szükséges eszközök beszerzésének is. 

A pandémia miatt a célok és feladatok meghatározásakor/megvalósításakor az EMMI, a 

Debreceni Egyetem és az iskola vezetése által meghatározott járványügyi 

ajánlásokat/szabályokat figyelembe kell venni. 

A bevezetésre került Nat 2020 felmenő rendszerben határozza meg a testnevelés és 

egészségfejlesztés tantárgy tartalmi végrehajtását.  

A munkaközösség felkészült a digitális oktatásra való átállásra. 
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Vállalások, feladatok 

 

 

felelősök 

sz
ep

te
m

b
e
r
 

Tűz- és balesetvédelmi oktatás az első órákon 

Diákolimpiai nevezések elkészítése 

Tanulói igazolások leadása a délutáni (+2 óra) 

testnevelés órákról, határidő: szeptember 17. 

Tanmenetek feltöltése, határidő: szeptember 15. 

Összevont szülői értekezlet: szeptember 9. 

Délutáni szakkörök, DSE foglalkozások elindítása 

határidő: szeptember 20. (covid-19 függvényében) 

Az iskolánkba járó, versenyszerűen sportoló gyerekek, 

kiemelkedő versenyeredmények összeírása 

Tehetségnap a mozgás jegyében, megbeszélés 

Szeptember 24. – A magyar Sport Napja, 

megbeszélés, tervezés, megvalósítás 

Iskolai sítábor meghirdetése (covid-19 függvényében) 

Nevezés az egyéni sportágakban 

Labdarúgás, kosárlabda, röplabda csapatok, iskolai 

válogatott keretének kialakítása 

Egyetemi hallgatók fogadása, mentorálás 

Gyógytestnevelési foglalkozások beindítása 

 

testnevelők 

testnevelők 

 

Barna Éva 

 

testnevelők 

 

testnevelők 

 

Barna Éva, testnevelők 

 

testnevelők 

 

 

testnevelők 

 

testnevelők 

 

Barna Éva, testnevelők 

 

 

Barna Éva 

 

Pintér Judit 

 

munkaközösség tagjai 

 

Barna Éva 

Rinyuné Ökrös Mónika 

 

Szilágyiné Papp Szilvia 
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o
k

tó
b

er
 

A diákolimpiai csapat és egyéni sportágakban a 

versenyeztetés kezdete (covid-19 függvényében) 

 

Iskolai túrák, kirándulások (covid-19 függvényében) 

 

Belső továbbképzés, bemutató órák kezdete  

 

 

Egyéni sportágakban a versenyzők segítése 

 

NETFIT felmérések kezdete 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepségének, az osztályok közötti 1956 m-es 

váltófutás megszervezése, lebonyolítása 

Rinyuné Ökrös Mónika 

Pintér Judit 

 

Asbóth Endre 

 

 

Barna Éva 

Rinyuné Ökrös Mónika 

Szilágyiné Papp Szilvia 

 

Pintár Judit 

 

testnevelők 

 

 

Pintér Judit, Barna Éva, 

testnevelők 

n
o
v
em

b
er

 

Belső továbbképzések, bemutató órák 

 

Iskolai túrák, kirándulások (covid-19 függvényében) 

 

Futsal házibajnokság (covid-19 függvényében) 

 

Röplabda házibajnokság (covid-19 függvényében) 

 

 

Kosárlabda házibajnokság (covid-19 függvényében) 

 

Nyílt nap, terem berendezése  

Csengő utca (covid-19 függvényében) 

 

NETFIT felmérések 

 

testnevelés tantárgyat választó, érettségiző tanulók 

felkészítése 

 

testnevelők 

 

Asbóth Endre 

 

Asbóth Endre 

 

Pintér Judit  

Szentirmai Zoltán 

 

Asbóth Endre 

 

 

Barna Éva, testnevelők 

 

testnevelők 

 

érettségiztető testnevelő, 

testnevelők 

d
ec

em
b

er
 

Iskolai túrák, kirándulások (covid-19 függvényében) 

 

Kossuth Kupa amatőr kosárlabda V-VI. kcs . 

 

Torna meghívott csapatokkal (covid-19 

függvényében) 

 

NETFIT felmérések 

 

testnevelés tantárgyat választó, érettségiző tanulók 

felkészítése 

Asbóth Endre 

 

Asbóth Endre 

 

felkérés alatt 

 

 

testnevelők 

 

érettségiztető testnevelő, 

testnevelők 
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ja
n

u
á
r 

Iskolai sítábor /Csengő u./ 

 

Iskolai túrák, kirándulások (covid-19 függvényében) 

Osztályozó értekezletek 

NETFIT felmérések befejezése, eredmények feltöltése 

 

testnevelés tantárgyat választó, érettségiző tanulók 

felkészítése 

Barna Éva 

 

Asbóth Endre 

 

 

testnevelők 

 

 

érettségiztető testnevelő, 

testnevelők 

fe
b

ru
á
r
 

NETFIT felmérések befejezése, eredmények feltöltése 

 

Iskolai túrák, kirándulások (covid-19 függvényében) 

 

Futsal házibajnokság (covid-19 függvényében) 

 

Röplabda házibajnokság (covid-19 függvényében) 

 

testnevelés tantárgyat választó, érettségiző tanulók 

felkészítése 

testnevelők 

 

Asbóth Endre 

 

Asbóth Endre 

 

Rinyuné Ökrös Mónika, 

Szentirmai Zoltán 

érettségiztető testnevelő, 

testnevelők 

m
á
rc

iu
s 

Iskolai túrák, kirándulások (covid-19 függvényében) 

 

Futsal házibajnokság (covid-19 függvényében) 

 

Röplabda házibajnokság (covid-19 függvényében) 

 

testnevelés tantárgyat választó, érettségiző tanulók 

felkészítése 

Asbóth Endre 

 

Asbóth Endre 

 

Rinyuné Ökrös Mónika, 

Szentirmai Zoltán 

érettségiztető testnevelő, 

testnevelők 

á
p

ri
li

s 

Iskolai túrák, kirándulások (covid-19 függvényében) 

 

Futsal házibajnokság (covid-19 függvényében) 

 

Röplabda házibajnokság (covid-19 függvényében) 

 

testnevelés tantárgyat választó, érettségiző tanulók 

felkészítése 

Asbóth Endre 

 

Asbóth Endre 

 

Rinyuné Ökrös Mónika, 

Szentirmai Zoltán 

érettségiztető testnevelő, 

testnevelők 

m
á
ju

s 

Labdarúgó villámtorna (covid-19 függvényében) 

 

Tehetség nap 

 

Részvétel a ballagás lebonyolításában 

 

testnevelés tantárgyat választó, érettségiző tanulók 

felkészítése 

 

Vízitáborok meghirdetése (covid-19 függvényében) 

Asbóth Endre 

 

Barna Éva, testnevelők 

 

testnevelők 

 

érettségiztető testnevelő, 

testnevelők 

 

Asbóth Endre 
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Arany János téri feladatellátási hely 

A testnevelés munkatervet, programokat, feladatokat közösen megbeszéltük. A vírus miatti 

rendelkezésekhez folyamatosan alkalmazkodunk. A tavalyi év intézkedései megfelelőek 

voltak, ha ismét bevezetésre kerül, hasonlóan tudunk intézkedni. A járványügyi helyzetre való 

tekintettel a tervezett iskolai programok megvalósítása az aktuális törvénymódosításoktól 

függ. 

 feladatok, programok felelősök megjegyzés 

szeptember Testnevelők  

Szakcsoportvezető: Rácz 

Irén 

Szabó László, Koi 

Attila, 

Rácz Irén, Harcsa 

Csaba, Rácz Anikó 

Feladatok: 

Éves munkaterv 

elkészítése 

Tanterv, tanmenetek, 

naplók rendbetétele. 

Szertár rendezése, 

sportcsoportok 

szervezése, beindítása. 

Felmérőlapok, 

szórólapok készítése. 

Mindennapos 

testnevelés szervezése, 

felmentések begyűjtése, 

javítások összeírása. 

Továbbképzéseken való 

részvétel: Magyar 

Röplabda szövetség éves 

edzői továbbképzés. 

Nevezések előkészítése. 

Öltözőrend, 

aulabeosztás 

előkészítése. 

Felsős-alsós 

szülőértekezleteken a 

testnevelők részvétele. 

Balesetvédelem, 

tűzvédelem, testnevelés 

órák rendjének 

megismertetése a 

tanulókkal az első 

tanítási órán. 

Iskolai csapatok 

Testnevelés 

munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testnevelők 

 

 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

 

 

 

Testnevelők 

  

 

 

Testnevelők 

 

 

 

 

 

 

Koi Attila 

 

Koi Attila 

 

Harcsa Csaba 

 

Szabó László, Koi 

Attila 
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kialakítása, névsorok 

elkészítése a 

nevezésekhez. 

Labdarugó Diákolimpia 

I. II. III. IV. kcs. fiúk 

Bozsik program 

versenyeire több csapat 

nevezése. 

Lány labdarúgás  

diákolimpia 2 csapat 

Röplabda Diákolimpia 4 

csapat: 

III. kcs. fiú, lány. IV. 

kcs. fiú, lány. 

Labdarugó Házi 

Bajnokság beindítása. 

Villámtorna 

 

Kossuth váltóverseny a 

1-2. oszt.  

 

„Kölyökatlétika” 

népszerűsítése, 

bevezetése 1-2. 

évfolyamon. 

Tehetséggondozó 

csoport beindítása 1-2. 

évfolyamon. 

 

Szakvizsga képzés 2-év. 

 

Őszi motorikus 

képességek felmérése. 

Netfitt felmérések 

 

 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

 

Harcsa Csaba 

 

Harcsa Csaba 

 

 

 

 

Rácz Irén 

 

Testnevelők 

október Városi versenyek 

egyeztető megbeszélése 

az önkormányzatnál. 

Nemzeti ünnepre 

teremberendezés és 

pakolás. 

Foci: diákolimpia: I. II. 

III. iV. kcs. 4 csapattal. 

Lány foci 2 csapattal 

Bozsik program I. II. III. 

IV. kcs.  

Asztalitenisz évfolyam 

bajnokság 

 

Őszi motorikus 

képességek felmérése. 

Testnevelők 

 

 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

Koi Attila 

 

Harcsa Csaba 

Koi Attila 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

Testnevelés 
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Netfitt felmérések  

november Röplabda Diákolimpia 

III. IV. kcs. fiú, lány 4 

csapat felmenő 

rendszerben. 

Folytatódnak a röplabda 

OGYB és OMB hétvégi 

versenyei két 

korosztályban szereplő 

négy csapattal.  

Foci: diákolimpia: II. III. 

Iv. kcs. 

Bozsik program I. II. III. 

IV. kcs.  

Lányfoci diákolimpia 2 

csapattal 

Fogadó óra 

Teremlabdarúgó 

diákolimpia IV.kcs fiúk 

Szabó László 

 

 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

 

 

Koi Attila 

 

Harcsa Csaba 

Testnevelők 

Koi Attila 

 

december Röplabda: diákolimpia 

III. IV. kcs. fiú, lány 4 

csapattal, a röplabda 

OGYB és OMB hétvégi 

versenyei 4 csapattal 

Karácsonyi Asztalitenisz 

Házi verseny felső 

tagozat. 

Bozsik program I. II. III. 

IV. kcs.  

Terem-labdarugó 

Diákolimpia IV.kcs. 

Szabó László 

 

Szabó László 

 

Szabó László 

 

 

Koi Attila 

 

 

január Az új órarend alapján 

aulabeosztás, öltöző 

beosztás elkészítése. 

Röplabda diákolimpia 

III. IV. kcs. fiú, lány 4 

csapattal. 

A röplabda OGYB és 

OMB hétvégi versenyei 

4 csapattal. 

Foci: Bozsik program I. 

II. III. IV. kcs. hétvégi 

teremlabdarúgó fordulói. 

Teremlabdarúgó 

bajnokság IV.kcs.  

Félév zárása, értékelése. 

Intézményi szinten 

június 30-ig. 

Harcsa Csaba 

 

 

Szabó László 

 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

Koi Attila 

 

 

 

 

Testnevelők 

 

február Farsangi váltó 1-2. 

évfolyam. 

Harcsa Csaba 

Koi Attila, Harcsa 
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Farsangi váltó 3-4. 

évfolyam. 

Foci: Bozsik kupa I. II. 

III. IV.kcs. 

Röplabda OMB és 

OGYB hétvégi 

versenyei 4 csapattal. 

Röplabda diákolimpia 

III. IV. kcs fiú, lány 4 

csapattal. 

 

Csaba 

Koi Attila 

 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

Szabó László 

 

 

március Arany-napok felsős és 

alsós Kapitánylabda 

bajnokság 

Foci: diákolimpia I. II. 

III. IV.kcs. 

Bozsik program I. II. III. 

IV. kcs.  

Lány foci diákolimpia 2 

csapattal  

Röplabda diákolimpia 

III. IV. kcs. fiú, lány 4 

csapattal. 

Arany-napok 

teremberendezés, 

pakolás. 

Testnevelők 

Szabó László 

Koi Attila 

 

 

Harcsa Csaba 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

 

április Foci: diákolimpia I. II. 

III. IV.kcs. 

Bozsik program I. II. III. 

IV. kcs.  

Lány foci diákolimpia 2 

csapattal 

Röplabda diákolimpia 

III. IV. kcs. fiú, lány 4 

csapattal. 

Röplabda OMB és 

OGYB hétvégi 

versenyei 4 csapattal. 

Fogadó óra 

Őszi motorikus 

képességek felmérése. 

 

Iskolai tehetségnap 

programjába való 

bekapcsolódás gyerekek 

tornabemutatójával. 

Szintén tehetségnapba 

való bekapcsolódásként: 

röplabdaedzés bemutató 

IV.kcs. 

Koi Attila 

 

 

Harcsa Csaba 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

Testnevelők 

 

 

 

Rácz Irén 

 

 

Szabó László, Koi 

Attila 
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május Foci: diákolimpia I. II. 

III. IV.kcs. megyei 

döntői, országos döntők 

Bozsik program I. II. III. 

IV. kcs. záró fordulók. 

Lány foci diákolimpia 2 

csapattal 

Röplabda diákolimpia 

III. IV. kcs. fiú, lány 4 

csapattal, megyei 

döntők, és országos 

elődöntők. 

Felmérések összegzése, 

rögzítése, és értékelése. 

 ,,Három Tusa” Iskolai 

Atlétikai évfolyam 

bajnokság. 

Koi Attila 

 

 

 

 

Harcsa Csaba 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

 

Testnevelők 

 

 

Koi Attila 

 

 

június Röplabda diákolimpia 

országos döntők. 

Strandröplabda 

diákolimpia III. IV. kcs. 

fiú, lány 4 csapattal. 

Foci diákolimpia 

országos döntők 

Asztalitenisz villámtorna 

Terem és 

szertárrendezés, 

selejtezés. 

Szabó László, Koi 

Attila 

 

Szabó László 

 

Koi Attila 

Szabó László 

Testnevelők 

 

Debrecen, 2021.08.24.                                                                                                                                               

Rácz Irén testnevelő 

 

Kossuth utcai feladatellátási hely 

Készítette:  

 

Varga Katalin, Puskásné Korom Erika, Fodor László, Ökrös Tamás 

 

 
SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 

MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI: 

 

Varga Katalin 

Puskásné Korom Erika 

Bocz Anna 

Fodor László 

Ökrös Tamás 
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TÁRGYI FELTÉTELEK:      

      1 tornaterem 

      2 tornaszoba 

      1 műfüves labdarugó pálya 

      3 kézilabda pálya (bitumenes) 

      1 külső kondi-pálya 

      1 távolugró pálya 

 

Szerellátottságunk, a természetes elhasználódást is figyelembe véve jó, javíttatásuk, az 

elhasználódott szerek pótlása a DSE költségvetésből, a sport alapítvány támogatásával 

folyamatos. A lenti nagy tornaterem teljes felújítása a tavalyi szünetben megtörtént. (festés és 

a műanyag padlózat cseréje. Bitumenes és kinti pályáink felújításra szorulnak, a sportjátékok 

vonalainak újra festése szükséges lenne! Nagy segítség az elkészült műfüves labdarugó és 

távolugró pálya. 

 

Munkaközösség célja: 

 

A kerettantervet és helyi tantervet figyelembe véve az iskola oktató-nevelő munkájával 

összhangban a testnevelés célja, hogy sajátos eszközeivel segítse a társadalom számára 

hasznos cselekvőképes egészséges embertípus kialakítását. 

Sokoldalú, nyitott, érdeklődő és rugalmas személyiség kifejlesztése 

Az iskola hagyományainak ápolása. Kiemelt fontossággal az esetleges online oktatásra való 

felkészülés. 

 

Munkaközösség feladata: 

 

- Egészséges életmódra nevelés 

- A tanulók testi-lelki egészségfejlődésének biztosítása 

- Fokozza akaraterejüket, teherbíró képességüket 

- Tanórán kívül iskolai sport megszervezése, szakkörök, házi versenyek, sportvetélkedők, 

országos tornák, közösségépítő táborok előkészítése 

- Keltsen a tanulókban vonzódást és kedvet a minőségi sport iránt 

- Diákolimpiai versenyeken az előző évekhez hasonlóan jó eredményt elérni 

- Kiemelt feladatként kezeljük a gyógytestnevelést 

- Kiemelkedő tehetségek gondozása a gyengébbek felzárkóztatása 

- Tanulók fizikai állapotának felmérése tanév elején és tanév végén 

 
Munkaközösség programja: 

 

Augusztus: Munkaközösségi gyűlés 

Szeptember:  

 Tanmenetek, munkatervek, szakköri jelentkezések leadása 

 Eszközigények leadása 

 „Dobd be a kosárba” csapatok szervezése, (I-IV. osztályok) 

 Szertorna csapatok szervezése, (I-VIII. osztályok) 

 Igazolások felmérése a mindennapos testnevelés órákhoz 
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 NETFIT szervezése 

 Kossuth Nap szervezése, lebonyolítása 

 5. osztályok sport családi nap szervezése és lebonyolítása 

 Magyar Diáksport Szövetség Nap szervezése és rendezése 

Október:  

 Diákolimpiai versenynaptár megbeszélése 

 Felkészülési programterv kialakítása a Diákolimpiai versenyekre 

 NETFIT felmérések folytatása 

 Csapatok és versenyzők folyamatos benevezése 

 U9-es kosárlabda bajnokság 

 U11-es kosárlabda Kengurukupa 

November: 

 Folyamatos felkészülés a versenyekre 

 „Dobd be a kosárba” bajnokságok, (I-IV. osztályok) 

 NETFIT felmérések folytatása 

 U9-es kosárlabda bajnokság 

 U11-es kosárlabda Kengurukupa 

December: 

 Folyamatos felkészülés a versenyekre 

 NETFIT felmérések eredmények rögzítése 

 „Dobd be a kosárba” bajnokságok, (I-IV. osztályok) 

 U9-es kosárlabda bajnokság 

 U11-es kosárlabda Kengurukupa 

Január: 

 Városi, megyei diákolimpia tornaverseny, (I-IV. korcsoport) 

 Folyamatos felkészülés a versenyekre 

 U9-es kosárlabda bajnokság 

 U11-es kosárlabda Kengurukupa 

Február: 

 Csapatok és versenyzők folyamatos benevezése 

 U9-es kosárlabda bajnokság 

 U11-es kosárlabda Kengurukupa 

Március: 

 Diákolimpia országos döntő tornaverseny, (I-II-III-IV. korcsoport) 

 Folyamatos felkészülés a versenyekre 

 „Dobd be a kosárba” bajnokságok, (I-IV. osztályok) 
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 U9-es kosárlabda bajnokság 

 U11-es kosárlabda Kengurukupa 

Április: 

 Diákolimpia kosárlabda megyei mérkőzések 

 Diákolimpia kosárlabda országos selejtező 

 U9-es kosárlabda bajnokság 

 U11-es kosárlabda Kengurukupa 

Május: 

 Diákolimpia kosárlabda országos elődöntő 

 „Dobd be a kosárba” bajnokságok, (I-IV. osztályok) 

 U9-es kosárlabda bajnokság 

 U11-es kosárlabda Kengurukupa 

Június: 

 Diákolimpia kosárlabda országos döntő 

 8. évfolyam tanár-diák mérkőzések rendezése 

 Sportnap 

 Nyári torna és kosárlabda táborok szervezése, megrendezése 

 

A munkaközösség szakcsoportjainak munkatervét összeállította: 

 

 

Barna Éva 

munkaközösség-vezető 

 

Debrecen, 2021. szeptember 14. 
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Munkaterv megvalósulása havi lebontásban a 2021/2022-es tanévben  

–történelem – vizuális kultúra – ének - etika munkaközösség 

 

 

Hónap Feladatok, programok Felelősök Megjegyzés, 

kiegészítés, helyszín 

Augusztus Aug. 26. 

A munkaközösség évindító megbeszélése 

 munkaközösség-vezető megválasztása 

 munkaterv megbeszélése, javaslatok beépítésével 

 feladatok, programok megbeszélése 

A feladatellátási helyek szakcsoportjainak tevékenysége: 

 szakcsoportvezető választása 

 osztályozóvizsgák lebonyolítása 

 a szaktanterem beosztása 

 a szakszerű helyettesítés rendjének kialakítása 

 a folyosófelügyeleti rend javaslatának elkészítése 

 a szertár és a szaktanterem rendezése (térkép stb.) 

 

 

 

 

az összevont munkaközösség 

tagjai 

 

 

 

 

a munkaközösség tagjai 

 

 

 

 

 

Az összevont munkaközösség 

kicseréli tapasztalatait. 
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Szeptember A telephelyi szakcsoportok közös tevékenysége: 

 a helyi munkaterv előkészítése 

 tanmenetek elkészítése 

 szakkörök felmérése, hirdetése 

 az OKTV jelentkezések leadása, 2021. 09.18-ig 

 

Szeptember második hete: szülői értekezlet tartása 

Szept. 13. 

 Tanárjelöltek fogadása – a mentorálás, vizsgáztatás 

feladatainak ellátása – az év folyamán folyamatos 

 

Szept. 13.  

• Tanév eleji munkaközösségi értekezlet /opcionális/ 

 

 

Szept. 15. 

• Tanmenetek leadása. Éves program leadása. 

Szakköri jelentkezések véglegesítése 

 

Szept. 17. 

A Kossuth-hét alkalmából iskolánk is megemlékezik Kossuth 

Lajos születésnapjáról. 

 

a munkaközösség tagjai 

 

gimnáziumi szakcsoport 

 

a szakcsoport osztályfőnökei 

 

vezetőtanárok 

 

 

Kopjári István 

 

 

 

Kopjári István, szakcsoport 

vezetők 

 

 

Zöld Magdolna, ofők 

 

 

 

 

Gimnázium 

 

Arany 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

Az összevont munkaközösség 

kicseréli tapasztalatait az alakuló 

ülésen hallottakról 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

 

Arany 
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Szept. 13-17.  

Kossuth-hét - előadás 

 

Szeptember 17. 

Kossuth-nap 

 

Jelentkezés az OKTV-re 

 

Szept. 19. 

Részvétel a Kossuth –téri koszorúzáson, a Kossuth Társaság 

szervezésében. /A Kossuth Szövetség meghívása esetén/ 

Szept. 20. 

Jelentkezés a Titokonline országos történelem versenyre 

Szakkörök, felkészítők indítása. 

 

Nyitott bíróságok program – az év folyamán 

Szept. 21. 

Pályaválasztási kompetenciák vizsgálata a 8. évfolyamon 

 

Gimnáziumi szakcsoport tagjai 

 

 

Kossuth utcai szakcsoport 

 

 

szaktanárok 

 

 

Kormos Attila, Kopjári István 

 

 

munkaközösség tagjai 

 

 

Új Imre Attila 

Kálnai Zsolt 

 

Gimnázium 

 

 

Kossuth utca 

 

 

Gimnázium 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

 

 

 

 

Gimnázium 
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Október 

 

 

 

 

 

 

A tanulmányi munka folyamatos szinten tartása, fejlesztése, 

tehetséggondozás beindítása 

Okt.1.  

 A Zene Világnapja- megemlékezés osztályközösségekben 

Okt. 5. 

Pályaorientációs nap 

Képzőművészeti szakcsoport indítása 

 

Okt. 6. 

Aradi vértanúkról megemlékezés. Rádióműsor. Tablók. 

Batthyány – emlékmű koszorúzása 

 

 

Okt. 6. 

Az aradi vértanúk tiszteletére prezentáció bemutatása. 

Kiállítás /aula/ 

 

 

 

 

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról. 

 

Okt. 8. 

Történelem Intézményi verseny indítása /6. évfolyam/ 

/Aranybulla 800. évfordulóval/ 

 

 

 

Kádárné Tóth Anna 

 

Munkaközösség ofői 

Tarnóczi Tamás 

 

 

Kossuth utcai szakcsoport 

6. ofők 

 

Vajdics Krisztina 

Hegymegi Erika 

Osztályfőnökök 

 

dr. Buda Andrásné 

 

történelem tanárok, Kopjári I. 

A három feladatellátási hely 

 

 

Arany 

 

Arany, Kossuth utca 

Gimnázium 

 

 

Kossuth utca 

 

 

Arany 

 

 

 

Gimnázium-iskolarádió 

 

Mindhárom feladatellátási hely 
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Okt. 12. 

Szalagtűző ünnepély 

(nyitó fanfár, zeneszolgáltatás előkészítése, végzősök számára 

dal választás és betanítás) 

 

Okt. 13. 

Jelentkezés a 7-8. évfolyamosok országos történelem 

versenyére 

 

Okt. 12 - 16. 

Őszi pedagógiai napok (POK) keretében foglalkozások 

tartása. 

 

Okt.  

Kirándulás az országházba 

 

Okt. 22. 

Megemlékezés október 23-ról. 

 

Megemlékezés a nemzeti ünnep alkalmából 

 

Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról 

 

•Diákok alkotásaiból kiállítás rendezése az Aulában 

 

 

dr. Buda Andrásné 

 

 

történelem szaktanárok 

 

 

szaktanárok 

 

Kormos Attila 

 

 

szakcsoport osztályfőnök tagjai 

 

Jónásné Visnyai Ágnes 

 

szakcsoport osztályfőnök tagjai 

 

Tarnóczi Tamás 

 

Gimnázium 

 

 

Arany, Kossuth utca 

 

 

Kossuth utca, Gimnázium 

 

Gimnázium 

 

 

Kossuth utca  

 

Arany 

 

Gimnázium 

 

Gimnázium 
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Terror Háza megtekintése a 12. évfolyammal /tervek szerint/ Kormos Attila Gimnázium 

November Fogadóóra 

 

Nov. 2. 

Jelentkeztetés a Savaria országos történelem versenyre. 

 

 

Nov. 5., 12. szülői értekezletek, szaktanári fogadóórák 

 

 

A hónap folyamán: a tanítási gyakorlat lezárása 

 

Az OKTV első fordulója (iskolai forduló) 

Résztvevők felkészítése 

 

 

 

a szakcsoport tagjai  

 

 

szaktanárok 

 

 

a szakcsoport tagjai  

 

 

a szakcsoport vezetőtanárai 

 

a szakcsoport tagjai 

a szakcsoport tagjai 

Kormos Attila 

 

 

Arany, Kossuth utca 

 

 

 

 

Gimnázium 

 

 

 

 

Gimnázium 

 

 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

 

 

Gimnázium 
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Nov. 18. 

Művészettörténeti OKTV 

 

Nov. 19.  

Az országos méréshez adatok megküldése az OH-nak. 

 

Népek karácsonya műsor előkészítő feladatai, szükséges 

eszközök előállításának megkezdése, egyeztetés az érintett 

munkaközösségekkel 

 

Nov. 30. 

Munkaközösségi tudásmegosztás /Személyes találkozón vagy 

webináriumon./ 

/Az új NAT megvalósításának  tapasztalatai/ 

Tarnóczi Tamás 

 

 

 

Új Imre 

 

dr. Buda Andrásné 

 

 

 

Kopjári István 

Gimnázium 

 

 

 

 

 

Gimnázium 

 

 

 

Gimnázium 

 

 

 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

December A történelem háziverseny meghirdetése, a feladatok 

összeállítása 

 

Dec. 3. 

Savaria országos történelem verseny, 1. forduló 14-15:30 óra/ 

 

a szakcsoport tagjai 

 

 

 

a szakcsoport tagjai 

 

Gimnázium 

 

 

 

Gimnázium 
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Adventi gyertyagyújtás iskolánk aulájában, dekoráció 

kihelyezése 

 

Dec. 8. 

Történelem intézményi verseny második fordulójának 

kiosztása 

 

Iskolai forduló 

Országos Történelem Verseny 7-8.osztályosok számára. 

 

 

 

Népek karácsonya  

 

Téli hangulatú képek kiállításának rendezése a diákok 

munkáiból az aulában. 

 

Dec. 21. 

Tanári karácsony 

 

Kádárné Tóth Anna 

 

 

 

Szaktanárok, Kopjári István 

 

 

Szaktanárok 

Jónásné Visnyai Ágnes, 

Kopjári István, Németiné 

Vígvári Edit (szervezés) 

 

Dr. Buda Andrásné 

 

Tarnóczi Tamás 

 

 

Kálmánchelyi – Papp 

Hajnalka, Tóth Hajnalka 

Arany 

 

 

 

Arany, Kossuth utca 

 

 

Mindhárom fel. hely 

 

 

 

Gimnázium 

 

Gimnázium 

 

 

Kossuth utca 
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Január Jan. 13. 

Vizuális kultúra OKTV 

 

 

A félévi jegyek lezárása, értékelése. 

Osztályozó értekezletek /2022. 01. 17-19./ 

 

A háziverseny lebonyolítása 

 

 

OKTV második forduló /tervek szerint/ 

 

Tájékozódás a tankönyvpiacon, tankönyvek kiválasztása, 

igények felmérése, rendelés elindítása 

 

Munkaközösségi megbeszélés a félév értékeléséről, az új félév 

feladatairól. 

 

 

Tarnóczi Tamás 

 

 

szaktanárok 

szaktanárok 

 

a szakcsoport tagjai 

 

 

szaktanárok  

 

Vajdics Krisztina 

 

 

Kopjári István 

 

 

Gimnázium 

 

 

A három fel. hely 

 

 

Gimnázium 

 

 

Gimnázium 

 

Arany 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

 

Február A házi verseny lezárása – eredmények kihirdetése 

 

Feb. 8. 

Országos Történelem Verseny 7-8. 

Megyei forduló 

a szakcsoport tagjai 

 

 

Szaktanárok 

 

Gimnázium 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 
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SAVARIA Országos Történelem Verseny 

Megyei forduló 

 

A második félév i gyakoroltatás szervezése, lebonyolítása 

 

Együttműködés az egyetem Hajnal István Körével – szakmai 

előadás  

 

 

Feb. 25. 

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól – dekoráció 

 

 

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 

/Tabló,  PPT/ 

 

A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja 

 

 

Szaktanárok 

 

 

Vezetőtanárok 

 

Új Imre Attila 

 

 

 

 

a szakcsoport tagjai 

 

 

a szakcsoport tagjai 

 

 

Jónásné Visnyai Ágnes 

 

 

Gimnázium 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

Gimnázium 

 

 

 

 

Gimnázium 

 

 

Kossuth utca 

 

 

Arany 
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Kálti Márk történelem tesztverseny, első forduló szervezése, 

lebonyolítása 

/A rendkívüli veszélyhelyzet miatt módosulhat./ 

 

Jónásné Visnyai Ágnes, 

szaktanárok 

 

Arany 

 

Március Márc. 2. 

Házi tanulmányi versenyek vége, eredmények kihirdetése 

 

Arany napok 

Arany Galéria 

 

Márc. 4. 

Történelem intézményi verseny döntő 

 

Márc. 7. 

Pénz7 

 

Március 10.  

Megemlékezés az 1848-as magyar forradalomról és 

szabadságharcról 

/járványhelyzet függvényében/ 

 

szaktanárok 

 

Szaktanárok 

Hegymegi Erika 

 

Kopjári István 

történelem szaktanárok 

 

Munkaközösség tagjai 

 

 

 

dr. Buda Andrásné, Tarnóczi 

Tamás  

 

 

Gimnázium 

 

Arany 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

 

 

Gimnázium 
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Márc. 11. 

Az „Arany” napok lezárása   

 

Ballagási dalok ismétlése a 12 évfolyam osztályaiban 

 

Tavaszi kiállítás rendezése az aulában 

 

Márc. 23. 

Népdaléneklési háziverseny 

 

 

Kálti Márk történelem tesztverseny, második forduló 

szervezése, lebonyolítása. 

/A rendkívüli veszélyhelyzet miatt módosulhat./ 

 

Szakcsoport tagjai 

 

Dr. Buda Andrásné 

 

Tarnóczy Tamás 

 

 

Tóth Hajnalka, Kálmánchelyi- 

Papp hajnalka 

 

Jónásné Visnyai Ágnes, 

szaktanárok 

 

 

Arany 

 

Gimnázium 

 

Gimnázium 

 

 

Kossuth utca 

 

 

Arany, Kossuth utca 

Április Ápr. 4. 

Digitális témahét 

 

Ápr. 8., 15. szülői értekezletek, szaktanári fogadóórák 

 

 

Minősítő hangverseny az énekkarosokkal, amennyiben elérték a 

megfelelő felkészültségi szintet. 

 

 

Munkaközösség tagjai 

 

a szakcsoport tagjai 

 

Kádárné Tóth Anna 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

Gimnázium 

 

Arany 
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Ápr. 12. 

HOLOCAUST magyar áldozatainak emléknapja 
 

 

 

 

 

Ápr. 13. 

Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól 

(kijelölt szakcsoport segítése) 

Kossuth napok (segítségnyújtás járványhelyzet szerint) 

Ballagási műsor előkészítése 

Szerenád dalok kiválasztása, tanulása, hangszerkíséret 

gyakorlása (járványhelyzet figyelembevételével) 

 

OKTV döntő 

 

Ápr. 21. 

A 10. évfolyam kompetencia mérése 

 

Ápr. 25. 

Fenntarthatósági témahét 

 

Ballagási főpróba 

Ápr. 29. 

Ballagás (hangosítás kérdései, műsorszám a ballagásra) 

 

 

 

 

Szakcsoport tagjai 

 

Jónásné Visnyai Ágnes, dr. 

Hevessyné Husi Angéla 

 

Dr. Buda Andrásné 

 

 

 

szaktanárok 

 

Új Imre 

 

szaktanárok 

 

dr. Buda Andrásné 

 

Kossuth utca 

 

Arany 

 

 

Gimnázium 

 

 

 

Gimnázium 

 

Gimnázium 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

Gimnázium 
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Május Országos kompetencia-mérés magyar és matematika 

tantárgyakból. 

 

Az érettségi felkészítés lezárása – közép szintű érettségik 

(írásbeli) 

 

Máj. 4. 

 Közép- és emelt szintű történelem írásbeli érettségi vizsga 

Ének-zene érettségi írásbeli (eszköz ellenőrzés, javítás, 

betekintés előkészítése, amennyiben volt jelentkező) 

Vizuális kultúra érettségi írásbeli (eszköz ellenőrzés, javítás, 

betekintés előkészítése) 

Megbízás esetén részvétel az emelt szintű érettségiztetés és 

értékelés folyamatában (írásbeli) 

 

Országos Történelem Verseny döntő 

 

Kálti Márk történelem verseny III. forduló. 

 

Máj. 24. 

TEHETSÉGNAP részvétel. 

a szakcsoport érintett 

osztályfőnökei 

 

szaktanárok 

 

 

szaktanárok 

 

 

 

 

 

 

szaktanárok 

 

 

Jónásné Visnyai Ágnes, 

szaktanárok 

 

munkaközösség tagjai 

Arany, Kossuth utca 

 

 

Gimnázium 

 

 

Gimnázium 

 

 

 

 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

 

Arany, Kossuth utca 

 

Mindhárom feladatellátási hely 
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„Határtalanul! program” /Járványhelyzet függvényében/ 

 

 

Kormos Attila, Bényeiné 

Tolnai Zita 

 

Gimnázium, Erdély, Partium 

Június Jún. 1-10. 

Megbízás esetén részvétel az emelt szintű érettségiztetés és 

értékelés folyamatában (szóbeli) 

Emelt szintű érettségiztetés (szóbeli) 

 

Jún. 3. 

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról.  

/Járványhelyzet függvényében segítség a lebonyolításban/ 

 

Jún. 15. 

Sportnap, ballagási főpróba 

 

Tanévzáró munkaközösségi értekezlet 

 

 

Jún. 13-22. 

Középszintű érettségiztetés (szóbeli) 

 

szaktanárok 

 

 

 

 

Munkaközösség tagjai 

 

 

Szaktanárok 

 

 

Kopjári István, a 

munkaközösség tagjai 

 

Szaktanárok 

 

Gimnázium 

 

Vizsgahelyszínek 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

 

Kossuth utca 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

 

Gimnázium 
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Jún. 29. 

 Közös tanévzáró értekezlet  

 

Jún. 30. 

Feladatellátási helyek tanévzáró értekezletei 

 

 

Gimnázium 

 

 

Mindhárom feladatellátási hely 

 

Debrecen, 2021. szeptember 11. 

 

             Kopjári István Attila 

             munkaközösség vezető 



A DÖK PROGRAMTERVEZETE 2021 / 2022. TANÉV 

(Csengő utcai feladatellátási helyen) 

  

 

 

Szeptember: 

 

1. Dök – gyűlés 

Az első hónap teendőinek megbeszélése, a Fecske – héttel kapcsolatos információk átadása. 

 

6.-9. Fecske – hét 

A tavaly és az idén bejövő osztályok vetélkedésének megszervezése. 

 

13.-17. Kossuth - napok 

A Kossuth – napok lebonyolításában való segédkezés. 

 

 

Október: 

 

7. Dök – gyűlés 

A következő évi Dök – vezetők megválasztása, az éves munkaterv ismertetése. 

 

 

November: 

 

4.-5. Nyílt napok 

Az iskola iránt érdeklődő tanulók koordinálása, az iskolai diákéletről előadások tartása. 

 

25. Dök – gyűlés 

A karácsonyi programokkal kapcsolatos teendők megbeszélése. 

 

 

December: 

 

6. Mikulásnap 

A megválasztott Mikulás és a krampuszlányok minden osztályt felkeresnek, s közös 

éneklésekkel színesítik a napot. 

 

21. Iskolai karácsony 

A diákokkal közösen az iskola karácsonyfájának feldíszítése. 

 

 

Január: 

 

27. Dök - gyűlés 

A Valentin - nappal kapcsolatos teendők megbeszélése. 

 

 

 

 



Február: 

 

14. Valentin - nap 

A megválasztott Cupido és kísérői minden osztályt felkeresnek, s továbbítják a diákok és 

tanárok egymásnak szánt üzeneteit. 

 

 

Március: 
 

10. Dök – gyűlés 

A DÖK - nappal kapcsolatos teendők megbeszélése. 

 

 

Április: 
 

13. DÖK - nap 

Különböző programokkal várjuk az iskola tanulóit. 

 

 

Május 

 

24. Tehetségnap 

A Tehetségnap lebonyolításában való segédkezés. 

 

 

Június 

 

3. Pedagógusnap 

Köszöntjük a pedagógusokat. 

 

9. Dök - gyűlés 

Áttekintjük a tanév során megvalósított programokat, s megbeszéljük a következő évre 

vonatkozó terveket, teendőket.  

 

 

További egész éves programjaink: 

 

1. Kossuth – kupa: Kispályás foci házibajnokság és röplabdabajnokság az osztályok között, 

amely döntőjére a DÖK – napon kerül sor.  

 

2. Diákok számára bérelhető szekrények kezelése. 

 

3. Iskolarádiózás a nagyszünetekben. 

 

 

 

Debrecen, 2021. szeptember 10. 

 

Brósch Zoltán 

                                                                                                      DÖK segítő tanár 



A DÖK PROGRAMTERVEZETE 2021 / 2022. TANÉV 

(Arany János téri feladatellátási helyen) 

 

 

I. félév 

 

 

Szeptember 
 

 Tanévnyitó szervezése 

 

 Elsős köszöntő szervezése  

 

 Rövid műsor összeállítása / Reschovszky György / 

 

 DÖK gyűlés megtartása  

 Elnökválasztás a múlt félévben történt 

 Az éves program megtervezése 

 Diákok jogainak ismertetése 

 

 

Október  
 

 Október 12. Papírgyűjtés (alsó tagozat)  

 

 Október 13. Papírgyűjtés (felső tagozat) 

 

 DÖK gyűlés - eredményhirdetés / Papírgyűjtés eredménye 

 

 

November 

 

 November 22-től Kézműves hét, avagy speciális technika órák 

 

 November 22-26-ig Könyvbazár  

 

 November 26. Bazár - iskolai zsibvásár  

 

 

December 
 

 December 06. Mikulás (Részt vesz benne a DÖK) 

 

 December 26. Karácsonyi bazár 

 

 

 

 

 



II. félév 

 

Január - Február 
 

 DÖK gyűlés 

 

 Arany Napok előzetes feladatai 

 

 

Március 

 

 Az Arany Napok rendezvényeinek lebonyolítása 

 

 Március 02. Megnyitó - rövid ünnepség összeállítása 

 

 Március 11. - Záróünnepség megszervezése   

 

 

Április 

 

 DÖK gyűlés – Gyereknap előzetes feladatai 

 

 

Május 
 

 Május 10. Madarak és Fák Napja (DÖK nap) 

 

 Május 20. Gyereknap (alsó, felső tagozat) 

 

 Elnökválasztás 

 

 Diákközgyűlés - éves munka értékelése, jutalmak átadása  

 

 

Június 

 

 Június 21. Felső tagozat – Tanévzáró ünnepség megszervezése  

 

 Június 22. Alsó tagozat - Tanévzáró ünnepség megszervezése 

  

 

 A tanév során felmerülő új ötleteket, lehetőségeket adottságainktól függően igyekszünk 

megvalósítani. A megtervezett programokat a járványhelyzet felülírhatja. 

 

 

Debrecen, 2021. szeptember 10. 

 

Hamarné Kenéz Anikó, Baloghné Fancsali Ildikó 

                                                                                                      DÖK segítő tanárok 



A DÖK PROGRAMTERVEZETE 2021 / 2022. TANÉV 

(Kossuth utcai feladatellátási helyen) 

 

 

 

 szeptember 17.  

Kossuth-nap (DÖK nap, regimentválasztó akadályverseny, emlékváltó),  

esőnap szeptember 24.  

 

 

 október 11.  

papírgyűjtés (a pillanatnyi helyzet függvényében – esetleg a tavaszi félévre áthelyezve)  

 

 

 november 2. hete:  

diákközgyűlés  

 

 

 december 1. hete: 

Aprók Hete (Mikulásváró programkavalkád felsősöktől alsósoknak)  

 

 

 december 6.  

Mikulás ünnepség  

 

 

 december 13-16.  

Karácsonyi vásár  

 

 

 február 18.  

Farsangi jelmezverseny  

 

 

 május közepe:  

diákközgyűlés 

 

 

 
 

Debrecen, 2021. szeptember 10. 

 

Bikszády István 

                                                                                                      DÖK segítő tanárok 
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DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 

és Általános Iskolája 
OM azonosító: 031200 

 gimnáziumi feladatellátási hely   

 

Bázisintézményi munkaterv  

2021/2022. tanév 

 

Kelt: Debrecen, 2021. szeptember 14. 

 

  ........................................   ..........................................  

 intézményvezető ph intézményi koordinátor

   

 

 

Kelt: ………………….  

        …………………………….. 

 ph. …………… POK  

  főosztályvezető  

 

Készült: 3 példányban (1. intézményi, 2. POK példánya, 3. fenntartói)



DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ 

GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 
H-4029 DEBRECEN, CSENGŐ UTCA 4. 

TEL.: 52/518-670 

E-MAIL: TITKARSAG@KOSSUTH-GIMN.UNIDEB.HU 

 

 

FELADATELLÁTÁSI HELY: 
CSENGŐ UTCA 4. SZÁM ALATTI SZÉKHELYHELYE 

H-4029 DEBRECEN, CSENGŐ UTCA 4. 
TEL.: 52/518-670,  E-MAIL: TITKARSAG@KOSSUTH-GIMN.UNIDEB.HU 

 

1. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben  

időpont: 

Feladat 

a téma 

megjelölésével  

Felelős 
Intézményi 

munkatársak 
Munkaforma 

Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

Helyszín, 

max. létszám 
Célcsoport 

2021. 

november 

Peer Assersment - 

Idegen nyelvi és 

digitális kompetencia 

fejlesztése kooperatív 

technikákkal  

Dr. Kiss 

Gabriella, 

Szabó Gábor 

Dr. Fehérné dr. 

Kiss Ágota- Pál 

Anita 

bemutató óra, 

megbeszélés 

íróeszköz, 

jegyzetfüzet 

Csengő u. 4.  

D épület, 20 fő 

angol, ill. más 

idegen nyelv 

szakos tanárok 

2021. 

november 

Önismeret, jártasság 

az önismereti 

technikákban, 

csoportvizsgálat 

(szociometriai 

ismeretek, 

konfliktuskezelési 

metódusok, új, a 

kamaszok által is 

befogadható 

kommunikációs 

technikák) 

Dr. Kiss 

Gabriella, 

Szabó Gábor 

Kádár-Gergely 

Márta 

előadás, 

megbeszélés 

íróeszköz, 

jegyzetfüzet 

Csengő u. 4.  

D épület 

25 fő 

általános, ill. 

középiskolai 

tanárok, 

osztályfőnökök 

2022. 

március 

Nyelvi 

készségfejlesztés 

németórán 

Dr. Kiss 

Gabriella, 

Szabó Gábor 

Gombos Eszter  bemutató óra, 

megbeszélés 

íróeszköz, 

jegyzetfüzet 

Csengő u. 4.  

D épület 

25 fő 

német, ill. más 

idegen nyelv 

szakos általános 

iskolai, illetve 



DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ 

GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 
H-4029 DEBRECEN, CSENGŐ UTCA 4. 

TEL.: 52/518-670 

E-MAIL: TITKARSAG@KOSSUTH-GIMN.UNIDEB.HU 

 

 

FELADATELLÁTÁSI HELY: 
CSENGŐ UTCA 4. SZÁM ALATTI SZÉKHELYHELYE 

H-4029 DEBRECEN, CSENGŐ UTCA 4. 
TEL.: 52/518-670,  E-MAIL: TITKARSAG@KOSSUTH-GIMN.UNIDEB.HU 

középiskolai 

tanárok 

2022. 

április 

Digitális eszközök 

használata francia 

nyelvórákon 

Dr. Kiss 

Gabriella, 

Szabó Gábor 

Aleva Tünde bemutató óra, 

megbeszélés 

íróeszköz, 

jegyzetfüzet 

Csengő u. 4.  

D épület 

16 fő 

francia, ill. más 

idegen nyelv 

szakos tanárok 

 

 



 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános 

Iskolája  

OM azonosító 031200 

Kossuth utcai feladatellátási hely 
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Bázisintézményi munkaterv  

2021/2022 tanév 

 

 

 

Kelt: Debrecen, 2021. szept. 15. 

 

Denichné Hajdu Mónika Tímea                          Kálmánchelyi-Papp Hajnalka 

 intézményvezető ph intézményi koordinátor 

  

 

 

Kelt: ………………….  

        …………………………….. 

 ph. ……………………POK  

  főosztályvezető  

 

Készült: 2 példányban (aláírva nyomtatottan és szkennelve)
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1. A tervezett bázisintézményi feladatok időrendben  

 

Időpont Feladat/ 

téma* 

 

Felelős Intézményi 

munkatársa

k 

Munkaforma Szükséges 

eszközök, 

anyagok 

Helyszín, max. létszám Célcsoport 

2021. 

október 11. 

13.00-

14.00 

Készség és 

mozgáskoordiná

ció fejlesztés 

gyermekjógával 

Kálmánchelyi-

Papp Hajnalka 

Bocz Anna bemutató 

foglalkozás, 

megbeszélés 

jelenléti 

- 4024 Debrecen, Kossuth 

utca 33. Tornaterem 

Tanítók, testnevelő 

tanárok 30 fő 

2021. 

október 13. 

14.00-

15.00 

Ifjúságvédelmi 

prevenciós 

lehetőségek az 

iskolában 

Kálmánchelyi-

Papp Hajnalka 

Kopjári 

István 

előadás, 

megbeszélés 

online 

íróeszköz, 

jegyzetfüzet 

 

4024 Debrecen, Kossuth 

utca 33.  

Bármilyen szakos 

pedagógusok 40 fő 

2021. 

november 

10. 

Tanóra kutatás 

egy pedagógiai 

téma köré 

szervezve 

Kálmánchelyi-

Papp Hajnalka 

Sápiné dr. 

Bényei Rita 

bemutató óra, 

megbeszélés 

jelenléti, vagy 

online 

íróeszköz, 

jegyzetfüzet 

4024 Debrecen, Kossuth 

utca 33. 113-as terem 

magyar tanárok 

10 fő (online 30 fő) 
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2022. 

március  

Bűn és 

bűnhődés az 

irodalmi 

művekben 

Kálmánchelyi-

Papp Hajnalka 

Tóvizi Erika előadás, 

megbeszélés 

online 

íróeszköz, 

jegyzetfüzet 

4024 Debrecen, Kossuth 

utca 33.  

magyartanárok 

30 fő 

2022. 

április 

A taxonómikus 

gondolkodás 

fejlesztése 

matematika órán 

2. osztály 

Kálmánchelyi-

Papp Hajnalka 

Irinyiné 

Papp Ildikó 

bemutató óra, 

megbeszélés 

jelenléti 

íróeszköz, 

jegyzetfüzet 

4024 Debrecen, Kossuth 

utca 33. 113-as terem 

tanítók 10 fő 

2022. 

április 

Tavaszi Európa 

Nap, népek 

kavalkádja 

Kálmánchelyi-

Papp Hajnalka 

Farkasné 

Pécsi Éva 

előadás, online íróeszköz, 

jegyzetfüzet 

4024 Debrecen, Kossuth 

utca 33. 

Bármilyen szakos 

pedagógus 30 fő 

2022. 

április 

Versenyszervez

és és 

lebonyolítás a 

gyakorlatban 

Kálmánchelyi-

Papp Hajnalka 

Kopjári 

István 

előadás online íróeszköz, 

jegyzetfüzet 

4024 Debrecen, Kossuth 

utca 33. 

Bármilyen szakos 

pedagógus 30 fő 

 

*Amennyiben a bázisintézményi pályázatban szereplő jó gyakorlathoz képest módosított vagy új jó gyakorlat megosztását tervezi a 

bázisintézmény, a módosított vagy új jó gyakorlat dokumentációját jóváhagyásra a tanév kezdete előtt, legkésőbb augusztus 31-ig a 

bázisintézményi koordinátor – a pályázati sablon alapján – elkészíti és elektronikus vagy postai úton jóváhagyásra megküldi a POK vezető 

részére. A munkatervben csak a jóváhagyott jó gyakorlat szerepelhet. 
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A munkatervem kidolgozásánál a következő törvényeket vettem alapul. 

Törvényi háttér: 

  

-          A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

-          1997. XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

-          2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

-          11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-, oktatási intézmények 

működéséről 

-          A 2007 évi LXXXVII. Törvény (az 1993. évi törvény módosítása) 

-          2002. évi IX. törvény 

-          A szociális- és gyermekvédelmi törvény 2011. júliusi módosítása 

-          A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV törvény 

-          20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 

 

A tanév folyamán igyekszünk feladatainkat szorosan együttműködve végezni, a 

gimnáziumunk iskolaorvosával, pszichológusával, az iskolavédőnőjével, az 

osztályfőnökökkel, a szaktanárokkal, iskolánk vezetőivel, a gyermekjóléti szolgálat 

vezetőjével és a szakszolgálat munkatársaival. 

Minden gyermekvédelmi intézkedésünket az aktuális járványügyi intézkedési terv 

alapján tervezünk és végzünk el. 

A gyermekvédelmi felelős legfontosabb feladata egy jelzőrendszer tagjaként való működés, és 

folyamatos kapcsolattartás a jóléti szolgálat munkatársaival, ha ez szükséges. Ez többnyire 

prevenciós munka, mely szorosan kapcsolódik a szaktanárok, osztályfőnökök napi munkájához 

is. 

A segítségnyújtás leggyakrabban közös megbeszélés, tanácsadás, előadás, tájékoztatás 

formájában valósul meg. 

 

Céljaink:  

- A tanulók gondozásának, oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi 

fejlődésének előmozdítása, támogatása.  

- Ellátásuk, gondozásuk elősegítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme.  

- Jogaik érvényesülésének biztosítása.  

- Hátrányos helyzet felismerése.  

- A veszélyeztetettség felderítése, a veszélyeztető okok feltárása.  



3 
 

- A veszélyeztető körülmények felszámolása, csökkentése.  

- Az indokolatlanul mulasztók kiszűrése, az igazolatlan hiányzások megszüntetése. 

- A szülő tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszeréről, segítése a helyi 

támogatások rendszerében. 

 

Állandó feladataim: 

- Kapcsolattartás – napi, heti szinten – a pedagógusokkal, problémák megbeszélése a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal probléma esetén, de legalább havonta a gimnázium 

iskolaorvosával, pszichológusával, védőnőjével, az osztályfőnökökkel, szülőkkel, tanulókkal 

probléma esetén, illetve igény szerint. 

- Tájékoztatom a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban 

fordulhatnak segítségért, hozzám és az iskolán kívüli gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézményekhez. 

- Heti iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelősként szerdánként a 4. órában (10.35-11.20) 

tartok fogadóórát a „Tehetségszobában” (A épület). 

- Feladatom megismerkedni a tanulókkal, bizalmasan kezelni problémáikat, meghallgatni őket, 

tanácsot adni. 

- Tovább folytatom igény szerint a segítő beszélgetéseket. 

- Törekszem feltárni az indokolatlan iskolai hiányzások okait. 

- Igyekszem biztosítania a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását, ha szükséges 

korrepetálásokat szervezek. 

- Követem a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi előmenetelét, a tanórán kívüli viselkedését. 

- Pályázati lehetőségeket keresek diákok számára. 

- Figyelemmel kísérem az ifjúságvédelemhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket. 

- Figyelemmel kísérem a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos törvényi változásokat, és 

jelzem kollégáimnak. 

- Fontos feladat a tehetséggondozás biztosítása tanulóink számára (nagy hangsúlyt fektetve a 

hátrányos, ill. halmozottan hátrányos tanulóinkra). 

- Nyilvántartom a rendszeres gyermekvédelemi kedvezményben részesülő gyermekeket. 

- Folyamatosan figyelemmel kísérem a hátrányos, halmozottan hátrányos tanulók névsorának 

változását. 

- Dokumentációs feladatokat végzek. Jelzőrendszeri napló vezetek. 
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- A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, az általános prevenciót szolgáló szervezési 

és tájékoztatási feladatokat végzek az osztályfőnökök segítségével. 

- Együttműködési és jelzési kötelezettségem gyakorlom a gyermekjóléti-gyermekvédelem felé. 

Hatósági intézkedés kezdeményezésére irányuló kötelezettségem van.  

- Javaslatot teszek az alapellátás által biztosítható ellátásra, átmeneti gondozásra.  

- Feladatom a halmozottan hátrányos helyzetű családokkal való állandó és folyamatos törődés. 

Esettanulmány készítése szükség esetén. 

- A veszélyeztetett tanulók mentális és fizikai fejlődését nyomon követem.  

- Jelzőrendszeri megbeszélésen részt veszek. 

 

Havi ütemezés: 

 

Szeptember- október: 

- Év elején felmérjük a hátrányos, a halmozottan hátrányos és veszélyeztetett diákokat, és a 

továbbiakban folyamatosan figyelünk rájuk. Szükség esetén konkrét segítséget nyújtunk. 

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásának felülvizsgálata.  

- Megbeszélés az osztályfőnökökkel.  

- Az osztályismétlők beilleszkedésének figyelemmel kísérése. 

- Tájékoztatom a szülőket, gyerekeket, hogy problémáikkal milyen gyermekvédelmi feladatot 

ellátó intézményt kereshetnek fel. 

- Statisztikák, nyilvántartások elkészítése. 

- Gyermek-és ifjúságvédelmi munkaterv elkészítése. 

- Tájékozódni az osztályfőnököktől a veszélyeztetett tanulókról. 

 - Aktualitások. 

 

November-december: 

-Elégtelen osztályzatra álló tanulók számbavétele (okok részletes feltárása). 

-Hiányzások ellenőrzése, okainak feltárása. 

-Internetes zaklatás problémájának megbeszélése. Nagyobb hangsúlyt kap, mint tavaly és 

tavaly előtt. 

-Aktualitások.  
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Január-február: 

-Pályaválasztás segítése. Pályaorientációs nap: 2022. január 26. 

-Egészséges életmódra nevelés. 

-Nyilvántartások pontosítása. 

-Aktualitások.  

 

Március-április: 

-Káros szenvedélyek hatása az egészségre címmel ismeretterjesztés diákok  

körében (alkohol, dohányzás, drog…). 

-A fogyatékosság elfogadása, a fogyatékos emberek segítése. 

-Aktualitások.  

 

Május-Június: 

-A 9. évfolyamos tanulók középiskolai előmenetelének nyomonkövetése. 

-A kollégák tájékoztatása az évben végzett munkáról. 

–Aktualitások.  

 

A tantestület körében végzett feladatok: 

            - A gyermek- és ifjúságvédelmi munka koordinálása. 

            - Együttműködés, szemléletformálás. 

            - Tanácsadás, információk, nyomtatványok átadása. 

            - Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével. 

            - Szakirodalom ajánlása, tájékoztatás a változó törvényekről. 

            - Aktív együttműködés az egészségnap és a drog-prevenciós programokon. 

            - A hátrányos megkülönböztetés elkerülése. 

            - Szoros együttműködés az integrációs feladatok ellátásában az esélyegyenlőség 

megteremtése érdekében. 

 

Fontos e-mailcímek és telefonszámok: 

 

Dr. Kissné Kálmán Marianna pszichológus: kalman.marianna@kossuthgyakorlo.unideb.hu 

Aleva Tünde gyermek-és ifjúságvédelmi felelős: aleva.tunde@kossuth-gimn.unideb.hu 

 

mailto:kalman.marianna@kossuthgyakorlo.unideb.hu
mailto:aleva.tunde@kossuth-gimn.unideb.hu
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Továbbá iskolánkban kereshetjük: 

Kovácsné Ember Katalin szociális segítőt, Varga Andrásné védőnőt és Dr. Polonkai Edit 

iskolaorvost. 

 

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja 

Székhely 

Cím: 4026 Debrecen, Mester utca 1. szám 

Tel./fax: 06-52/411-133, 06-52/ 447-724, 06-30/338-77-28; 

Titkárság: 52/415-576 

Készenléti ügyelet telefonszáma: 06-52/447-724  

(ügyfélfogadási időn kívül) 

E-mail: csaladsegito@intezmeny.debrecen.hu, 

menta@t-online.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

4029 Debrecen, Monti Ezredes utca 7  

Telefonszám  

06 52 344 121  

Email  

hbmpedszaksz@gmail.com  

 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 

Drogambulancia Debrecen 

Cím: Debrecen, Varga u.1. 

Tel: 52/349-920 

Drogsegély: 80/505-088 

 

Gyermek- és ifjúságpszichiátria   Drogambulancia pszichológia 

hétfő - péntek 8-16 óra 

nem beutalóköteles, előjegyzés nem szükséges, 

Tel: 06-52/349-920 

 

 

 

mailto:csaladsegito@intezmeny.debrecen.hu
mailto:menta@t-online.hu
mailto:hbmpedszaksz@gmail.com


Munkaterv - Iskolapszichológusok tevékenysége 

2021/2022. tanév 

1. Bevezetés 

Feladatainkat az NKT. 2011. évi CXC. törvényben és a 20/2012-es (VIII.31) EMMI rendeletben 

meghatározottak szerint végezzük. Elsődleges cél a gyermekek, a tanulók 

személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának 

segítése. 

Feladataink a jogszabályi rendelkezések alapján: (20/2012-es (VIII.31) EMMI rendelet 132. §) 

1. Közvetlen segítséget nyújtunk a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához. 

2. Egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében, a szülők hozzájárulása esetén 

közvetlenül segítjük a gyermekek beilleszkedését és kezeljük az esetlegesen fellépő 

szorongásos tüneteket.  

3. Megszervezzük a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat: képességvizsgálatok (első, 

második, negyedik osztályosok körében) szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, 

tanulási motiváció vizsgálatok. Ezek a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek 

megelőzése érdekében szükségesek. 

4. Részt veszünk a mentálhigiénés preventív feladatok megvalósításában (pl. 

egészségfejlesztéssel, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi konfliktusok 

és az erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos előadások szervezése; ismeretterjesztő 

anyagok készítése, krízistanácsadás váratlan élethelyzetekben; terápiás vagy más kezelés 

szükségessége esetén szakellátást biztosító intézménnyel való kapcsolatfelvétel). 

5. Együttműködünk a pedagógusokkal a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 

azonosításában és gondozásában. 

6.  A szűrővizsgálatok eredménye alapján egyéni vagy csoportos, igény szerint akár online 

tanácsadást szervezünk tanulók, pedagógusok, továbbá szülők részére.   

2. Személyi feltételek 

A három feladatellátási helyen két pszichológus dolgozik. Kun Hajnalka elsősorban a két 

általános iskolai, Dr. Kissné Kálmán Marianna a Csengő utcai feladatellátási helyen látja el 

teendőit. Az általános iskolákban év elején és év végén végzett prevenciós szűrések, valamint a 

gimnáziumi bejövő osztályokban év elejére tervezett tehetségazonosítás mérések alkalmával 

közösen dolgozunk. A két általános iskolai feladatellátási helyen a fejlesztő pedagógusok is 

bekapcsolódnak a szűrésekbe. 



 

3. Tárgyi feltételek 

A Csengő utcai és a Kossuth utcai feladatellátási helyen megfelelő felszereltségű helyiségek 

állnak rendelkezésre. A szépen berendezett pszichológus szobákban nyugodt, meghitt 

környezetben folyik a munka. Az Arany János téri feladatellátási hely szobájában a bútorok 

cseréje időszerű lenne. A pandémiás időszak megmutatta, hogy a mindennapi munka 

elengedhetetlen munkaeszköze a számítógép, webkamera és a headset. Az általános iskolai 

feladatellátási helyeken ezek beszerzése is szükséges lenne. 

Valamennyi feladatellátási helyen szükségünk lenne játékokra, a korosztály jellemzőinek 

figyelembevételével. Az utóbbi években a pszichológiai tesztek megújultak, illetve újak jelentek 

meg, ezért lehetőség szerint szeretnénk az eszközparkunkat bővíteni (TAT, viselkedés kérdőívek 

- JEPQ, Big Five -, Világjáték stb.)  

4. Szakmai munka  

4.1. Legfontosabb célkitűzések 

1. Az első osztályos gyermekek esetében preventív szűréssel segíteni az egyéni 

különbségekből adódó nehézségek felismerését (képesség vizsgálatok). 

2. A második és negyedik osztályos gyermekek készségeinek, képességeinek felmérése, 

nyomon követése az osztályfokok közötti átmenet segítése.  

3. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók kiválasztásának segítése objektív 

mérőeljárások segítségével a gimnáziumba újonnan bejövő osztályokban, valamint 

közreműködni a kiválasztott tehetségígéretek gondozásában, együttműködni a 

tehetséggondozásba bekapcsolódó pedagógusokkal. 

4. Egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében segíteni a tanulók beilleszkedését, 

közreműködni a tanulók társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő 

intézkedésekben, kezelni a tanulók nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő 

személyközi kapcsolati kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos 

tüneteit. 

5. A tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése, valamint a pozitív társas klímát 

biztosító magatartásmódok kibontakozásának elősegítése egyéni foglalkozásokon és 

osztályfőnöki órákon. 

6. Pályaorientációs foglalkozásokon segíteni a tanulókat a képességeiknek, 

érdeklődésüknek megfelelő irány megtalálásában. 



7. Segíteni az érintett gyermekek, tanulók pedagógiai szakszolgálati ellátásba vételét, 

közreműködés a vizsgálati kérelmek elkészítésében. 

8. A tanárképzésben résztvevő hallgatók gyakorlatának segítése. 

 

 4.2. A 2021 – 2022 – es tanév tervezett munkarendje  

 

Hónap Csengő utcai feladatellátási 

hely 

Arany János téri 

feladatellátási hely 

Kossuth utcai 

feladatellátási hely 

 

Szeptember 

 

 

 

 

A tehetségazonosítás 

lebonyolítása 7. évfolyamon. 

Kapcsolattartás a 

pedagógusokkal, szükség 

esetén egyéni konzultációk a 

szülőknek. 

 

 

-Az első osztályos gyerekek iskolai 

beilleszkedésének nyomon követése 

-Kapcsolattartás a pedagógusokkal, szükség 

esetén egyéni konzultációk a szülőknek. 

-Az első osztályos gyerekek bemeneti mérése 

- A mérés előkészítése, szervezése 

- Az eredmények rögzítése 

(fejlesztőpedagógusok, pszichológusok) 

- Az eredmények egyeztetése és 

megbeszélése a pedagógusokkal, 

szülőkkel 

Pályaorientációs nap (tájékoztatás a 

továbbtanulási lehetőségekről, interaktív 

foglalkozás az együttműködés és a kapcsolatok 

alakításának elősegítésére igény szerint 

osztályonként) 

Október 

 

A tehetségazonosítás 

lebonyolítása 9. évfolyamon 

 

A vizsgálatok eredményeinek 

értékelése, egyeztetés az 

osztályfőnökökkel, 

szaktanárokkal.  

Igény szerint 

személyiségfejlesztő 

tehetségcsoport indítása. 

-A vizsgálat eredményeinek megfelelően 

prevenciós csoport, fejlesztések kijelölése. 

-A DIFER előkészítése 

(fejlesztőpedagógusok, pszichológusok) 

- Kapcsolatfelvétel az egyéni megsegítést 

igénylő gyermekek szüleivel,  

óralátogatás, konzultációk a 

pedagógusokkal. 

Kapcsolattartás a pedagógusokkal, szükség esetén 

a szülőkkel, gyerekekkel. 

November Októbertől a tanév végéig a 

szükség szerint 

kapcsolattartás a tanulókkal, 

szüleikkel, a 

pedagógusokkal. 

Októbertől a tanév végéig a szükség szerint 

kapcsolattartás a gyerekek szüleivel, a 

gyerekekkel és  

az őket tanító pedagógusokkal. 

December 

Január A pályaorientációs napon 

önismereti tesztek, játékok a 

10. osztályosok részére igény 

szerint osztályonként. 

Február 



Március  Fakultációválasztás segítése 

osztályfőnöki órán és egyéni 

foglalkozások keretében. 

Ismerkedés a leendő elsősökkel, segítségnyújtás a 

szülőknek. 

Április Osztályfőnökök segítése. A 

tanulók érzelmi 

intelligenciájának fejlesztése, 

valamint a pozitív társas 

klímát biztosító 

magatartásmódok 

kibontakozásának 

elősegítésére (Osztályfőnöki 

órák, konzultáció 

pedagógusokkal) 

A tanév végi mérések előkészítése 2. és 4. 

osztályban.  

 

Május - A mérések lebonyolítása, értékelése, szülők 

tájékoztatása 

Az osztályfokok közötti átmenet megkönnyítésére 

konzultáció a pedagógusokkal 

(fejlesztőpedagógusok, pszichológusok) 

-Az egyéni megsegítések folyamatának lezárása, 

konzultációk a szülőkkel és gyerekekkel, az 

esetleges nyári teendők megbeszélése. 

 

Június 

Amennyiben a járványhelyzet indokolja, az online térben folytatjuk munkánkat. A korábbi 

évekhez hasonlóan egyéni tanácsadást, pedagógus- és szülőkonzultációkat tartunk, diákoknak, 

szülőknek szóló ismeretterjesztő leveleket írunk, online végezhető felméréseket végzünk 

(szociometria, mentális állapotfelmérő kérdőívek stb.).  

5. Kapcsolattartás 

A munkánk során kapcsolatot tartunk a szülőkkel, pedagógusokkal, a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a Varga utcai Gyermekpszichiátriai Szakrendelővel, az iskolákban dolgozó 

iskolaorvosokkal és védőnőkkel, valamint az iskolai szociális segítővel. A Pedagógiai 

Szakszolgálat IP koordinátora heti rendszerességgel, csütörtökön délelőttönként szervezi a 

módszertani megbeszéléseket. Ezeken az alkalmakon a megjelenés kötelező, mert így 

biztosított számunkra a rendszeres szupervízió is.  

6. Közreműködés pályázatokban 

- EFOP-3.1.2-16 pályázat keretében pedagógus továbbképzésekben képzőként 

működünk közre. 

- A Nemzedék Tehetség Központ (EFOP-3.2.1.) kiemelt uniós fejlesztési 

projektjében mi is részt veszünk. (Woodcock-Johnson IV kognitív képességek 

tesztje) 

 

Debrecen, 2021. szeptember 3.    

                   Kun Hajnalka                                              Dr. Kissné Kálmán Marianna 

              iskolapszichológus,                                                iskolapszichológus 

     klinikai szakpszichológus                                        klinikai szakpszichológus 



Fejlesztő pedagógus éves munkaterve 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája  

Arany János téri feladatellátási hely 

 

 

Szeptember 

Az elsős tanulók DIFER-t megelőző képességmérése (grafomotorika, irányok, 

viszonyfogalmak, beszédhanghallás, elemi számolási készség, számfogalom, analitikus-

szintetikus gondolkodás) az iskolapszichológus kolleganőkkel.  

A diagnosztikus mérőlapok összeállítása, javítása, kiértékelése. 

Az osztályfőnökök, szaktanárok tájékoztatása az általuk tanított BTM-es tanulókról, tanulási 

nehézségeikről, fejlesztendő területeikről, kedvezményeikről és az ajánlott pedagógiai 

módszerekről. 

A Pedagógiai Szakszolgálat által javasolt mentességek biztosítását kérelmező valamint a 

fejlesztő foglalkozást kérő szülői nyilatkozatok összegyűjtése. 

 

A fejlesztendő csoportok kialakítása, lehetőség szerint a fejlesztendő képességek szerint.  

A fejlesztési naplók (egyéni) megnyitása. 

A szakértői bizottság által készítetett szakvélemény alapján egyéni fejlesztési tervek 

készítése. 

A tanév során folyamatosan a kollegák, szülők kérésére a lassan haladó, tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók képességmérése, tanácsadás, tanulásmegsegítés, szükség 

esetén a szakszolgálathoz való irányítás. 

A szülőkkel, kollegákkal való kapcsolattartás egész évben folyamatos. 

Az esedékes felülvizsgálati kérelmek dokumentumainak elkészítése a szaktanárokkal, 

osztályfőnökökkel való megbeszélés után. Pedagógiai, fejlesztőpedagógiai jellemzések 

elkészítése. 

 

Október 

A szülők és az első osztályban tanítók tájékoztatása a képességmérés eredményeiről az 

iskolapszichológus kolleganővel. 

A mérés eredményei alapján, a gyengén teljesített tanulóknál a DIFER felvétele. 

Azoknak a tanulóknak, akiknek fejlesztendő képességterületet állapítottunk meg, szükséges 

az alapképességük megerősítése prevenciós csoportok kialakítása. Ők a tanév folyamán 

rendszeres fejlesztést kapnak.  



Március  

A prevenciós foglalkozáson részt vevő tanulók fejlődésének megbeszélése a tanító 

kollegákkal. Szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgálattól további vizsgálat kérése, a 

szükséges fejlesztendő területek megállapítására. 

A leendő elsős diákok képességmérése. 

 

Május 

A 2. és 4. évfolyamos tanulók képességmérése az iskolapszichológus kolleganővel. 

2. osztályban helyesírás, beszédészlelés, fogalmi-nyelvi gondolkodás, emlékezet, figyelem, 

finommotorika, analitikus-szintetikus gondolkodás mérése.  

A 4. évfolyamos tanulók tehetségdiagnosztikai mérésében való segítés az 

iskolapszichológus kolleganővel (beszédészlelés, fogalmi-nyelvi gondolkodás, emlékezet, 

figyelem, analitikus-szintetikus gondolkodás, helyesírás, íráskészség, matematikai rutin 

mérése). 

A mérőlapok javítása, értékelése. 

 

Június 

A fejlesztő foglalkozásokon részt vevő tanulók egyéni fejlődésének szöveges értékelése. 

Szülőkkel való megbeszélés. 

  

 

BTMN-es tanulók száma: 42 fő  

SNI-s tanulók száma: 1 fő 

A prevenciós csoportokba (3 csop.) válogatott tanulók heti két alkalommal kapnak fejlesztést. 

Minden elsős osztályban egy csoportot alakítunk ki.   

 

 

Debrecen, 2021. szeptember 14. 

 

 Tamásné Kathi Edit, Tóth Tünde 

 fejlesztő pedagógus 

 Arany János téri feladatellátási hely 

 

 

 



ÖKOISKOLA 

MUNKACSOPORT 
 

munkaterve 
 

 2021/2022 tanév 
 
 

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság 

pedagógiájának törekvéseit. Minden munkaközösség munkaterve kapcsolódik az intézményi 

ökoiskolai munkatervhez. Kiemelten van jelen tevékenységünkben a fenntarthatóság és a globális 

nevelés pedagógiájának törekvései. Intézményi munkánkat a környezetbarát szemlélet, az 

egészséges életvitel, a tudatosságra való törekvés, és a fenntarthatóságra nevelés jellemzi, mely 

megjelenik az iskolai élet minden területén. 

 

 
Jeles napok 

 

Szeptember: Megemlékezés Kossuth Lajos születésnapjáról 

 
Papírgyűjtés 

 

Október: Október 4.-Állatok világnapja 
 

Központi téma a biodiverzitás, ennek megjelenítése különböző technikákkal 
 
Life project előadások 

 

November: Központban az egészség, főszereplő az alma 

Egészségnap a védőnő bevonásával 

Gyümölcssaláta készítése a tanulók aktív közreműködésével 
 

December:  Itthon  telelő  madarak  gondozása,  madárkalács  készítése,  madáretetők  rendszeres 

feltöltése madáreleséggel 

Január: Madarak 
 

Kapcsolat felvétele a Magyar Madártani Egyesülettel, előadások, bemutatók 
 

Március: Március 22. –A víz világnapja 
 

Fenntarthatósági  Témahét  programjába  való  bekapcsolódás,  melynek  fő  témái  az 

ENERGIA, a KLÍMAVÁLTOZÁS, és az EGÉSZSÉGNEVELÉS 

Április: Április 22.- A Föld napja 
 
 

Május: Méhek világnapja (méhészek munkája, mézkóstoló, bemutatók) 

Madarak és fák napja programjának megvalósítása minden évfolyamon 



Pedagógiai munkánk 
 

- a Világ Legnagyobb Tanórája kezdeményezéshez való csatlakozás 
 

- Boldogságóra tartása, a pozitív pszichológia megvalósítása 
 

- integrált projektek szervezése alsó tagozaton (hazánk különböző tájainak megismerése; az 

adott terület természeti és épített örökségei) 

- témahetek programjának összeállítása és megvalósítása (Fenntarthatósági Témahét, Pénz7) 
 

- terepgyakorlatok 
 

- kirándulások (Botanikus Kert, állatkert) 
 

- kerékpártúrák alsó tagozaton 
 

- sportprogramok (Kossuth regimentje, farsangi váltóverseny, Hangyafutás) 
 

- teremdíszítés, ajándéktárgyak készítése hulladékból tanórai keretek között 
 

- madáretetők kihelyezése, folyamatos figyelése 
 

- kertpedagógiai foglalkozáson való részvétel Pallagon 
 

- komposztáló kas beültetése, folyamatos gondozása 
 

- közösségi közlekedés interaktív óra a DKV közreműködésével 
 
 

Versenyek 
 

Debreceni ökoiskolák által szervezett versenyeken való részvétel 
 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által szervezett versenyeken (rajz, fogalmazás) való 

részvétel 

A tanév során folyamatosan végzett tevékenységek 
 

Használt elemgyűjtés – „Gazdálkodj akkusan!” az AKSD Kft által koordinált gyűjtés 
 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskola területén: műanyag, papír, egyéb hulladék elkülönített gyűjtése 

az iskola aulájában elhelyezett edényekbe 
 

Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a tantermekben: szelektív kukák (kék, sárga) kihelyezése, 

és rendszeres használata 
 

Kupakgyűjtés 
 

Elektronikai hulladék (elavult számítógép és tartozékainak, használt mobilok) hulladékudvarba 

történő elszállítása 



Kommunikáció 
 

Tevékenységek bemutatása, dokumentálása különböző felületeken: 
 

- öko-faliújság 
 

- a szülők tájékoztatása az ökoiskola működéséről, főbb programjairól az iskola honlapján 

 
- a megvalósult programokról készült hírek, felvételek megjelenítése a honlapon 

 
- az egyetem sajtóosztályának tájékoztatása a programokról 

 
 

Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programok 
 

A fenntarthatóságra nevelés megvalósításához szükséges módszertani kultúránkat folyamatosan 

fejlesztjük a különböző konferenciákon megszerzett ismeretek átadásával illetve a hálózatos tanulás 

által biztosított játékgyűjtemények, jó gyakorlatok megosztásával. 

Az OFI által kiírt pályázatokon és az ezekhez kapcsolódó képzéseken, konferenciákon való 

részvétel 
 

Az év közben elérhető továbbképzéseken való részvétel 
 
 
 

 
Együttműködések 

 

   Kapcsolattartás a debreceni ökoiskolákkal, egymás programjainak megismerése, részvétel a 

programokon 
 

Együttműködés a DÖK-kel, Zöldőrök választása 

Hallgatók bekapcsolása a programok szervezésébe 

További együttműködés, és az együttműködés körének bővítése a következő szervezetekkel: 

- Debreceni Egyetem intézetei 

- Debreceni Botanikus Kert 

- Nagyerdei Növény- és Állatkert 

- Hortobágyi Nemzeti Park 

- Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

- AKSD Kft. 

- DKV 

- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

A kapcsolatok ápolása, újabb együttműködők körének keresése. 

Debrecen, 2021. szeptember 18. 

Dr. Krakompergerné Aros Adrienn 
Ökoiskolai munkacsoport 



CSENGŐ UTCA SZERVEZŐK FELELŐS ARANY JÁNOS TÉR SZERVEZŐK FELELŐS KOSSUTH UTCA SZERVEZŐK FELELŐS

Első tanítási nap                       1. óra: 

tanévnyitó
Miklósvölgyi Miklós

Első tanítási nap,                      1-3. óra 

oszályfőnöki óra
osztályfőnökök 

Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes

Első tanítási nap,                   1-3. óra 

oszályfőnöki óra
osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

2-4. órák: osztályfőnöki órák, utána 

szakórák
osztályfőnökök        osztályfőnökök 

Tanévnyitó 2-8. évfolyam 7:45, 

elsősköszöntő  8:15
DÖK

Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes
5-es szülői értekezletek 17.00 osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

osztályfőnöki munkacsoport 

vezetője

osztályfőnöki 

munkacsoport vez., 

Miklósvölgyi Miklós

2 cs Felvételi előkészítő indítása Szotákné Hoppál Ibolya Szotákné Hoppál Ibolya

Szept 3 p

Szept 4 sz

Szept 5 v

Szept 6 h
Fecske-hét                HATÁRIDŐ: őszi 

érettségi jelentkezés

7., 8, 9.,10-es osztályfőnökök, 

DÖK-vezetők

Brósch Zoltán, Dr. Farkas 

Oszkár
5-es közösségépítő tábor 5.a 5.b 5.c

osztályfőnökök és osztályfőnök-

helyettesek

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Szept 7 k
14.30: Munkaközösség-vezetők és 

isk.vezetés megbeszélése

munkaközösség-vezetők, 

int.vezető-helyettesek
Denichné Hajdu M. Tímea 5-es közösségépítő tábor 5.a 5.b 5.c

osztályfőnökök és osztályfőnök-

helyettesek

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Szept 8 sz 5-es közösségépítő tábor 5.a 5.b 5.c
osztályfőnökök és osztályfőnök-

helyettesek

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Szept 9 cs

Fecske-hét zárónapja,     17.00: szülői 

értekezlet a 7. és 9. évfolyamos 

tanulók szüleinek (tornateremben)

belépő osztályok 

osztályfőnökei

Denichné Hajdu M. Tímea, 

Miklósvölgyi Miklós

Szept 10 p
Tantestületi továbbképzés (3 rövidített 

óra)
Dr.Pásztor István Miklósvölgyi Miklós

Szept 11 sz

Szept 12 v

Felvételi előkészítők beindítása 
 Vajdics Krisztina, Kondorosi 

Gabriella, Jónásné Visnyai Á. 

A Kossuth-hét két természettudományos 

programjának látogatása tanulókkal

biológia-kémia-földrajz 

szakcsoport
Alsós évfolyamok szülői értekezletei osztályfőnökök Csomorné Albert Tímea

Felsős szülői értekezlet 17:00 osztályfőnökök Kovács Andrea Alsós évfolyamok szülői értekezletei osztályfőnökök Csomorné Albert Tímea

Szept 14 k Alsós szülői értekezlet 17:00 osztályfőnökök Lajtos Ágnes Alsós évfolyamok szülői értekezletei 3-4. osztályfőnökök Csomorné Albert Tímea

tanmenetek, szakköri jelentkezések, 

munkaközösségek éves munkaterve        

munkaközösség- és 

szakcsoport-

vezetőkvezetők, Kovács 

A., Lajtos Á.

Megemlékezés Kossuth Lajos 

születésnapjáról
Zöld Magdolna osztályfőnökök 

Szept 16 cs
"Belsős" nyolcadikosok fogadása 

("KisKossuth, Arany")
DÖK, osztályfönökök

Miklósvölgyi M., Dr. 

Farkas Oszkár

Labdarúgó, röplabda diákolimpia 

versenyek
szaktanárok

Szabó lászló, Koi Attila, 

Harcsa Csaba

Megemlékezés Kossuth születésnapjáról
francia-olasz-spanyol 

szakcsoport

Miklósvölgyi M., 

szakcsoportvezető
Bozsik labdarúgó program Koi Attila Kossuth-nap, tanításmentes munkanap

DÖK, osztályfőnökök, 

Keneseiné Szabó Ildikó, 

Rózsáné Kicsiny Veronika

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

HATÁRIDŐ: OKTV-jelentkezés szaktanárok Dr. Kiss Gabriella
"Kossuth-váltó" 1-2.évfolyam 

Virágültetés 3-4. évfolyam

Harcsa Csaba                      

Kukk Ibolya            
Lajtos Ágnes

Szept 18. sz
Bolyai matematika csapatverseny - 

nevezési határidő
szaktanárok

dr. Szabóné Zavaczki 

Andrea, Lajtos Ágnes

Szept 19 v

Almaprogram hete Baloghné F.I., Ráczné K.A. Lajtos Ágnes

7. évfolyamosok beválogatása a 

természettudományos tehetséggondozó 

programba

biológia-kémia-földrajz 

szakcsoport

Szept 21 k

Pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálata a 8. osztályosok 

esetében

Kálnai Zsolt       

Szept 22 sz

Szept 23 cs

Ha nem kirándulunk, a Diáksport napja 

alkalmából németes flashmob az udvaron
Gaál K. Mezőné M.S.

"Kossuth-nap" a Bánki Tájháznál 

Aranyos Piknik
osztályfőnökök

Magyar Diáksport Napja Harcsa Cs., Koi A. Lajtos Ágnes

Kutatók éjszakája látogatás tanulókkal
biológia-kémia-földrajz 

szakcsoport

Szept 25 sz Ötödikes tanár-diák-szülő sportnap
osztályfőnökök, testnevelés 

szakos kollégák

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka 

Szept 26 v

17 p

1 sz

Szept

Szept 13 h Kossuth-hét szaktanárok
munka- és 

szakcsoportvezetők

Szept 15 sz

HATÁRIDŐ: tanmenetek, szakköri 

jelentkezések, munkaközösségek éves 

munkaterve - LEADÁS;  yoUDay 9-

12.évf.

munkaközösség- és 

szakcsoport-

vezetőkvezetők, M.M.

szaktanárok

munkaközösség, és 

szakcsoportvezetők, 

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Szept 20 h

Felvételi előkészítő, tehetséggondozó 

(szakkörök) és versenyfelkészítő 

foglalkozások indítása,       6. 7. 8. 

évfolyam szülői értekezletei

szaktanárok

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Szept 24 p
Magyar Diáksport Napja -  témanap;                                 

Kutatók éjszakája
szaktanárok

szakcsoport- és 

munkaközösség-vezetők, 

Fodor László

Magyar Diáksport Napja;                                 

Kutatók éjszakája,    Kossuth nap, 

tanításmentes munkanap- esőnap

szaktanárok,                  DÖK, 

osztályfőnökök, Keneseiné 

Szabó Ildikó, Rózsáné Kicsiny 

Veronika

tanmenetek, szakköri jelentkezések, 

munkaközösségek éves munkatervének 

leadása,                      

1. évfolyam bemeneti mérése

szaktanárok,                    

Kun Hajnalka, Bencze Enikő

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea
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1 sz

Szept 27 h Netfit mérések szaktanárok Barna Éva Netfit mérések szaktanárok
Rácz Irén, Szabó László, 

Koi Attila
Netfit mérések szaktanárok Fodor László

Szept 28 k

Szept 29 sz
A népmese világnapja alkalmából kiállítás                                                                                                                                                                              

1-4.évfolyam

Árnyasné Rizsák Orsolya 

Irinyiné Papp ildikó  Kovácsné 

Józsa Tünde                           

Tóth-Szilágyi Krisztina

Mester- és kutatótanári programok és 

eredmények elküldése az int.vezetőnek
szaktanárok Lajtos Ágnes

Mester- és kutatótanári programok és 

eredmények elküldése az int.vezetőnek
szaktanárok

A népmese világnapja Jószai Zoltán

Belső tobábbképzés Arany- Kiskossuth 1-

2. évf.  Mester- és kutatótanári 

programok és eredmények elküldése az 

int.vezetőnek

Jószai Zoltán       szaktanárok

Gergelyné Király Krisztina 

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Szept 30 cs

Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma: 22 Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma: 22 Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma: 21

Mester- és kutatótanári programok rövid 

összegzése és eredmények elküldése az 

int.vezetőnek

szaktanárok Dr. Farkas Oszkár
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1 sz

Okt 1 p BECS kezdete Dr. Farkas Oszkár

A zene világnapja Bolyai magyar 

tan.verseny nevezési határidő Aula 

díszítés 4.évf.

szaktanárok
Kádárné T.A., Hamarné K. 

A., Szarvas M.

Levelezős versenyek meghirdetése 

Tudásbajnokság meghirdetése,                    

Belső idegen nyelvi kompetencia mérés 6. 

és 8. évfolyamon

szakcsoport vezetők, Szendrei 

Zsoltné, tanítók,  

nyelvszakosok

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea, Farkasné 

Pécsi Éva, Harman László

2 sz

Bolyai Természettudományi 

Csapatverseny szervezésének elindítása; 

Curie levelező kémiaverseny

természettudományi 

szakcsoport
Bikszády István

3 v

4 h Netfit mérések szaktanárok
Rácz Irén, Szabó László, 

Koi Attila

Okt 5 k
KisKossuth + Arany pályaorientációs 

nap - gimn.tájékoztatók

szaktanárok, szakcsoport-

vezetők 

Miklósvölgyi Miklós, Dr. 

Farkas Oszkár

Tanításmentes munkanap, 

Pályaorientációs nap, Pályaválasztást 

megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. 

évfolyam

osztályfőnökök 
Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes

Tanításmentes munkanap, 

Pályaorientációs nap, Pályaválasztást 

megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. 

évfolyam

osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Okt 6 sz Megemlékezés az aradi vértanúkról matematika szakcsoport Dr. Farkas Oszkár Megemlékezés az aradi vértanúkról Hegymegi E., Vajdics K
Megemlékezés az aradi vértanúkról,          

Emlékfutás 3-4. évf.

Hatodikos osztályfőnökök, 

történelem tanárok,         Bocz 

Anna

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Okt 7 cs

Okt 8 p Intézményi történelem verseny 1. forduló történelem szaktanárok Kopjári István

Okt 9 sz Tantestületi kirándulás
Tóth-Szilágyi Krisztina és 

Bikszády István

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Okt 10 v

Okt 11 h
Szabó Magda  novellaíró pályázat 

meghirdetése 
Vajdics Krisztina Papírgyűjtés DÖK Csomorné Albert Tímea

Okt 12 k MTM workshop, Papírgyűjtés alsó DÖK Hamarné Kenéz Anikó
MTM workshop;                  5. 

évfolyamon tanítók megbeszélése
szaktanárok, osztályfőnökök Csomorné Albert Tímea

Okt 13 sz Szalagavató főpróba Titkó J., osztályfőnökök
Miklósvölgyi Miklós, Dr. 

Farkas Oszkár
Papígyűjtés felső DÖK Hamarné Kenéz Anikó

5. évfolyamon tanítók megbeszélése,        

Szitakötő oktatási program

osztályfőnökök,              Dusa 

Diána

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Okt 14 cs NETFIT mérés kezdete testnevelők Ökrös Tamás

Okt 15 p Őszi írásbeli érettségi vizsgák kezdete
Bolyai Matematika csapatverseny - Iskolai 

forduló
szaktanárok

dr. Szabóné Zavaczki 

Andrea  Lajtos Ágnes

Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 

fordulója
matematika szakcsoport Kovácsné Pető Andrea

Okt 16 sz 16.00 Szalagtűző ünnepség Titkó J., osztályfőnökök
Denichné H.M.T., M.M., 

F.O., K.G.

Okt 17 v

Okt 18 h
Arany János városi szavalóverseny 

felhívásának elküldése
Jónásné Visnyai Ágnes

Nyolcadikosok tájékoztatása a felvételi 

menetéről

továbbtanulásért felelős 8-os 

osztályfőnök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Okt 19 k
Tudós és iskola - tudósiskola, MTM 

workshop - online (délután)

Dr. Kiss Gabriella;   Dr. 

Krakomperger Zsolt

Zrínyi matematika verseny nevezési 

határidő
szaktanárok Lajtos Ágnes Zrínyi matematika  Nevezési határidő matematika szakcsoport Kovácsné Pető Andrea

Okt 20 sz
Felvételi tájékoztató nyilvánosságra 

hozása

Denichné Hajdu M. Tímea, 

Dr. Farkas Oszkár, 

Miklósvölgyi Miklós

Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

és szabadságharcról

osztályfőnökök, szaktanárok, 

Jónásné Visnyai Ágnes        

Kovács Andrea,  Lajtos 

Ágnes
Halloween 5-6. osztály angol szakcsoport Farkasné Pécsi Éva

OKTV-dolgozatok átvétele az OH-tól 

(10.20-21.)

Dr. Kiss Gabriella, 

Miklósvölgyi Miklós

Márton napi lampionos felvonulás az alsó 

tagozatnak
Gaál K. Mezőné M.S.

Asztaltenisz évfolyam bajnokság szaktanárok Szabó László

Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

és szabadságharcról
osztályfőnökök        

osztályfőnökök,        

Miklósvölgyi M.       

Márton napi vetélkedő a felső tagozatnak 

(tanítási órákon)
Gaál K. Mezőné M.S.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

és szabadságharcról
osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Okt 23 sz Nemzeti ünnep

Okt 24 v

Okt 25 h Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet

Okt 26 k Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet

Okt 27 sz Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet

Okt 28 cs Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet

Okt 29 p Őszi szünet Őszi szünet Őszi szünet

Okt 30 sz

Okt 31 v

22 pOkt

Munkanapok száma: 16, tanítási napok száma: 15Munkanapok és tanítási napok száma: 16 Munkanapok száma: 16, tanítási napok száma: 15

Okt 21 cs
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1 sz

Nov 1 h Mindenszentek

Az egészség hónapja
Dr. Krakomperger Zsolt, 

osztályfőnökök, védőnő
Dr. Krakomperger Zsolt Őszi szünet utáni 1. tanítási nap Őszi szünet utáni 1. tanítási nap

Őszi szünet utáni 1. tanítási nap
felső tagozatos természettudomány 

csapatverseny elindítása

természettudományi 

szakcsoport
Bikszády István

Történelem OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella

nyíltnap: 8. oszt.
szaktanárok, munkaközösség-

vezetők, szakcsoport-vezetők

Denichné Hajdu M. Tímea, 

Dr. Farkas Oszkár
Leendő 1. osztályok -   szülői tájékoztató 1-2. osztályfőnökök Csomorné Albert Tímea

Földrajz OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella

nyíltnap: 6. oszt.
szaktanárok, munkaközösség-

vezetők, szakcsoport-vezetők

Denichné Hajdu M. Tímea, 

Dr. Farkas Oszkár

Informatika II. OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella

Nov 5 p
Szülői értekezlet: a 10-12. évfolyamos 

tanulók szüleinek
szaktanárok, osztályfőnökök

Denichné Hajdu M. Tímea, 

Miklósvölgyi Miklós

Nov 6 sz

Nov 7 v

Nov 8 h Német nyelv OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella Alsós fogadó órák-             1. évfolyam 1. évfolyamos tanítók Csomorné Albert Tímea

Nov 9 k Matematika (I., II.) OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella Nyílt nap (leendő elsős szülőknek) tanítók Lajtos Ágnes
Nyílt nap leendő elsős gyerekek részére         

Alsós fogadó órák 3. 4.  évfolyam
3-4. évfolyamos tanítók Csomorné Albert Tímea

Nov 10 sz Magyar nyelv OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella Nyílt nap (leendő elsős szülőknek) tanítók Lajtos Ágnes Nyílt nap leendő elsős szülőknek tanítók Csomorné Albert Tímea

Nov 11 cs Fizika (I.,II.) OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 

forduló
Hevessyné Husi Angéla

Bolyai matematika verseny szaktanárok Lajtos Ágnes

Nov 13 sz

Nov 14 v

Nov 15 h Kémia (I., II.) OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella Fogadóóra felső 17:00 osztályfőnökök Kovács Andrea
Felsős fogadó órák,           Erasmus 

találkozó (Spanyolország)

szaktanárok,            Farkasné 

Pécsi Éva

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka, Farkasné Pécsi 

Éva

Nov 16 k Biológia (I., II.) OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella Fogadóóra alsó 17:00 osztályfőnökök Lajtos Ágnes
Alsós fogadóóra 2. évf, Erasmus 

találkozó (Spanyolország)

2. évfolyamon tanítók, 

Farkasné Pécsi Éva

Csomorné Albert Tímea, 

Farkasné Pécsi Éva

Nov 17 sz Informatika I. OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella Erasmus találkozó (Spanyolország) Farkasné Pécsi Éva        Farkasné Pécsi Éva

Nov 18 cs Művészettörténet OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella
Szövegértési verseny 3-4. évf.,                         

Erasmus találkozó (Spanyolország)??
Burai Éva, Vigh Ibolya

Burai Éva, Vigh Ibolya, 

Farkasné Pécsi Éva

Nov 19 p
Az országos mérésekhez adatok 

megküldése az OH-nak
Új Imre

Új Imre, Denichné Hajdu 

M. Tímea

Kenguru matematika verseny - nevezési 

határidő
szaktanárok

Szanics Anikó, Lajtos 

Ágnes

Nemzetközi Kenguru matematika 

Nevezési határidő:                        2021. 

november 19.

matematika szakcsoport Kovácsné Pető Andrea

Nov 20 sz

Nov 21 v

Nov 22 h Angol nyelv (I., II.) OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella Kézműves hét  Könyvbazár
Bartókné F.T., Mirczné K.I., 

Baloghné F.I., Gönczi Kata
Lajtos Ágnes

Nov 23 k Francia nyelv OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella

Nov 24 sz Spanyol nyelv OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella

Nov 25 cs Tudós és iskola - tudósiskola Dr. Kiss Gariella

Novemberfest vetélkedő a többi 

feladatellátási hellyel közösen (Időpont 

még nem fix)

Gaál K. Mezőné M.S. Novemberfest Harman László Harman László

Nov 26 p

Nov 27 sz
Bolyai Matematika Csapatverseny - 

országos döntő
szaktanárok

dr. Szabóné Zavaczki 

Andrea, Lajtos Ágnes

Nov 28 v

Nov 29 h Magyar irodalom OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella
Zrínyi matematika verseny - iskolai 

forduló
szaktanárok

dr. Tóth Ágostonné,            

Lajtos Ágnes

Zrínyi matematika 1. forduló (iskolai): 

14:00
Dr. Ilku Miklósné Csomorné Albert Tímea

Nov 30 k
A Szabó Magda novellaíró pályázat 

beérkezési határideje. 
Vajdics Krisztina

Nov 2 k

Nov

Nov 4 cs

3 sz

Munkanapok száma: 21, tanítási napok száma: 21 Munkanapok száma: 21, tanítási napok száma: 21

Nov 12 p
Szülői értekezlet: a 7-9. évfolyamos 

tanulók szüleinek
szaktanárok, osztályfőnökök

Denichné Hajdu M. Tímea, 

Miklósvölgyi Miklós

Folyamatos kapcsolatfelvétel a leendő 

elsősök óvodáival,       Bolyai Anyanyelvi 

Verseny 3-8. évf.

2. tanítók,                            Dr. 

Máténé Porcsalmy Magdolna, 

Burai Éva

Csomorné Albert Tímea,     

Dr. Máténé Porcsalmy 

Magdolna, Burai Éva

Munkanapok száma: 21, tanítási napok száma: 21
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1 sz

Dec 1 sz Olasz nyelv OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella Aula díszítése 3.évfolyam 3.évfolyam oszt.főnökei Baloghné F.I.
Diagnosztikus felmérés 1. osztály, Aprók 

hete

Kun Hajnalka, 

fejlesztőpedagógus, 

osztályfőnökök DÖK

Csomorné Albert Tímea

Dec 2 cs Jelentkezés az írásbeli felvételire Adventi gyertyagyújtás Aprók hete DÖK
Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Dec 3 p Iskolai Mikulás-ünnepségek tanítók. osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Dec 4 sz
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

(országos döntő)
érintett szaktanárok Lajtos Ágnes

Dec 5 v

Dec 6 h Iskolai Mikulás-ünnepség   Fodor László vezetőség Iskolai Mikulás-ünnepség   
Fodor László, Helyi szinten: B-

néFT, SzM, GKK.
vezetőség Iskolai Mikulás-ünnepség   Fodor László vezetőség

Dec 7 k Tudós és iskola - tudósiskola Dr. Kiss Gariella

Házi Matematika Verseny 3-4. évf.,                         

Varga Tamás Matematikaverseny iskolai 

fordulója

Dr. Ilku Miklósné, Szilágyi-

Márton Fruzsina,          

matematika szakcsoport

Dr. Ilku Miklósné, Szilágyi-

Márton Fruzsina,            

Kovácsné Pető Andrea

Dec 8 sz Adventi gyertyagyújtás Kádárné Tóth Anna Intézményi történelem verseny 2. forduló történelem szaktanárok Kopjári István

Dec 9 cs Adventi játszóház 2. évfolyamos tanítók Csomorné Albert Tímea

Dec 10 p Férfinap (rövidített tanórák) kolléganők kolléganők
Országos német verseny iskolai forduló 

(pontos dátum még nem ismert)
Gaál K. Mezőné M.S. Adventi játszóház 2. évfolyamos tanítók Csomorné Albert Tímea

Dec 11 sz
Tanítási nap  (dec. 24. áthelyezése; 

pénteki órarend)

Tanítási nap  (dec. 24. áthelyezése; 

pénteki órarend)

Tanítási nap  (dec. 24. áthelyezése; 

pénteki órarend)

Dec 12 v

Dec 13 h Népek karácsonya - angol angol szakcsoport Dr, Fehérné dr. Kiss Ágota Lucázás 2.k Jószai Z., Szanyi I. Lajtos Ágnes Karácsonyi vásár DÖK
Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Dec 14 k Népek karácsonya - német német szakcsoport Gombos Eszter Karácsonyi vásár DÖK Csomorné Albert Tímea

Dec 15 sz Népek karácsonya - francia francia szakcsoport
Aleva Tünde, Tóthné 

Kőrösi Gabriella

A Szabó Magda novellaíró pályázat

eredményhirdetése
Vajdics Krisztina Karácsonyi vásár DÖK

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Dec 16 cs Népek karácsonya- olasz olasz szakcsoport Dr. Borbélyné Vasas Csilla Adventi gyertyagyújtás Kádárné Tóth Anna Karácsonyi vásár DÖK Csomorné Albert Tímea

Dec 17 p Népek karácsonya - orosz, spanyol orosz-spanyol szakcsoport Miklós Júlia, Pál Anita Karácsonyi bazár Felsős napközi,        DÖK

Dec 18 sz

Dec 19 v

Dec 20 h Karácsonyi Asztalitenisz házibajnokság szaktanárok Szabó László

Dec 21 k Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap                                  

Karácsonyi műsor    Adventi 

gyertyagyújtás

matematika szakmacsoport,   

Kádárné Tóth Anna
dr. Tóth Ágostonné

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, 

Tanári Karácsony
Csomorné Albert Tímea Csomorné Albert Tímea

Dec 22 sz Téli szünet

Dec 23 cs Téli szünet

Dec 24 p Téli szünet

Dec 25 sz

Dec 26 v

Dec 27 h Téli szünet

Dec 28 k Téli szünet

Dec 29 sz Téli szünet

Dec 30 cs Téli szünet

Dec 31 p Téli szünet

Dec Munkanapok száma: 16, tanítási napok száma: 16 Munkanapok száma: 16, tanítási napok száma: 16Munkanapok száma: 16, tanítási napok száma: 16



CSENGŐ UTCA SZERVEZŐK FELELŐS ARANY JÁNOS TÉR SZERVEZŐK FELELŐS KOSSUTH UTCA SZERVEZŐK FELELŐS

1 sz

Jan 1 sz

2 v

3 h Téli szünet utáni 1. tanítási nap Téli szünet utáni 1. tanítási nap Téli szünet utáni 1. tanítási nap

Jan 4 k

Január:                          Teleki Pál 

földrajzverseny, Herman Ottó 

biológiaverseny, Hevesy kémiaverseny

természettudományi 

szakcsoport
Bikszády István

Jan 5 sz Tudós és iskola - tudósiskola Dr. Kiss Gabriella

Jan 6 cs

Jan 7 p Iskolába hívogató Jakab E.,leendő elsős tanítók Lajtos Á.,Gergelyné K. K.

Jan 8 sz

Jan 9 v

Az egyéni munkarendben tanulók  

osztályozóvizsgái: január 10- 20. 
szaktanárok Miklósvölgyi Miklós

január 10-február11. Kazinczy „Szép 

Magyar Beszéd” verseny

Kondorosi Gabriella, Vajdics 

Krisztina

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

OKTV
szaktanárok Dr. Kiss Gabriella

Jan 11 k

Jan 12 sz

Jan 13 cs Vizuális kultúra OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella

Jan 14 p NyelvÉsz iskolai forduló szaktanárok Ficzere T.

Tudásbajnokság  iskolai forduló-

Nyelvész   Tudásbajnokság  iskolai 

forduló- Matekász

tanítók Szendrei Zsoltné

Jan 15 sz

Jan 16 v

Jan 17 h Osztályozó értekezletek szaktanárok, osztályfőnökök
D.H.M.T., M. M., F. O., 

K.G. 
Osztályozó értekezlet felső 14:30 szaktanárok, osztályfőnökök Kovács Andrea Osztályozó értekezletek szaktanárok, osztályfőnökök Csomorné Albert Tímea

Jan 18 k Osztályozó értekezletek szaktanárok, osztályfőnökök
D.H.M.T., M. M., F. O., 

K.G. 
Osztályozó értekezlet alsó 17:00 tanítók, osztályfőnökök Lajtos Ágnes Osztályozó értekezletek szaktanárok, osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Jan 19 sz Osztályozó értekezletek szaktanárok, osztályfőnökök
D.H.M.T., M. M., F. O., 

K.G. 
Osztályozó értekezletek szaktanárok, osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Jan 20 cs Tudós és iskola - tudósiskola Dr. Kiss Gabriella

Megemlékezés a Magyar Kultúra 

Napjáról, Kazinczy verseny iskolai 

forduló

magyar szakcsoport
Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Tanításmentes munkanap,        I. félév 

vége
1. félév vége, tanításmentes munkanap

Elsős jelentkezési lapok leadásáa
Elsős jelentkezési lapok 

leadásáa
Elsős jelentkezési lapok leadásáa

Jan 22 sz

10.00: Magyar                 

11.00: Matematika -  Központi írásbeli 

felvételi vizsgák a 6. és 8. 

osztályosoknak

D.H.M.T., M. M., F. O., 

K.G. K.G.

Jan 23 v

OH-ellenőrzés: az egyéni munkarenddel 

rendelkező tanulók osztályozóvizsga-

kötelezettségének vizsgálata - kiválasztott 

intézményekben

OH
Miklósvölgyi Miklós, Dr. 

Kiss Gabriella, szaktanárok

Erasmus találkozó gyerekekkel 

Portugáliában
Farkasné Pécsi Éva Farkasné Pécsi Éva

Filozófia OKTV szaktanárok Dr. Kiss Gabriella

Jan 25 k
15.00: félévi értekezlet        

feladatellátási helyenként
Denichné Hajdú M. Tímea Denichné Hajdú M. Tímea Félévi értekezlet?

Házi Matematika Verseny 3-4. évf., 2. 

ford.

Dr Ilku Miklósné, Szilágyi-

Márton Fruzsina
Tikos Zsolt

Jan 26 sz
Pályaorientációs nap (tanításmentes 

munkanap)

osztályfőnökök,       

Dr. Farkas Oszkár        

osztályfőnökök,       

Dr. Farkas Oszkár        
Félévi értesítők kiosztása osztályfőnök, Tóth Tünde

Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes

Pótló felvételi vizsgák    

14.00: Magyar   15.00: Matematika
Dr. Farkas Oszkár

08.00-16.00 Betekintés a felvételi 

dolgozatokba

szaktanárok, munkaközösség-

vezetők, szakcsoport-vezetők

Dr. Farkas Oszkár, Dr. 

Kiss Gabriella

Jan szaktanárok, osztályfőnökök Miklósvölgyi Miklós Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Jan 29 sz

Jan 30 v

Jan 31 h
 Tanításmentes munkanap: Félévi 

értekezlet 09.00 óra;

Kálmánchelyi-Papp Hajnalka 

és Csomorné Albert Tímea

Kálmánchelyi-Papp Hajnalka 

és Csomorné Albert Tímea

Jan 27 cs

Jan 24 h

Jan 10 h

Tanításmentes munkanapTanításmentes munkanap

Munkanapok száma: 21, tanítási napok száma 19Munkanapok száma: 21, tanítási napok száma 19 Munkanapok száma: 21, tanítási napok száma 19

Jan p21
1. félév vége                    Megemlékezés 

a Magyar Kultúra Napjáról
FIT szakcsoportok Miklósvölgyi Miklós



CSENGŐ UTCA SZERVEZŐK FELELŐS ARANY JÁNOS TÉR SZERVEZŐK FELELŐS KOSSUTH UTCA SZERVEZŐK FELELŐS

1 sz

Feb 1 k
08.00-16.00 Betekintés a pótló írásbeli 

dolgozatokba

szaktanárok, munkaközösség-

vezetők, szakcsoport-vezetők
Dr. Farkas Oszkár

Döntés a leendő 1. osztályosok 

felvételéről

Kálmánchelyi-Papp Hajnalka 

és Csomorné Albert Tímea

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Feb 2 sz BECS Dr. Farkas Oszkár
Öveges József Kárpát-medencei 

Fizikaverseny
Varga Tamás Varga Tamás Alsós szülői értekezlet 1-2. osztály 1-2. osztályos tanítók Csomorné Albert Tímea

Feb 3 cs Tudós és iskola - tudósiskola Dr. Kiss Gabriella Alsós szülői értekezlet 3-4. osztály 3-4. osztályos tanítók Csomorné Albert Tímea

Feb 4 p Bolyai term.tud.verseny szaktanárok Lajtos Ágnes
Bolyai Természettudományos 

Csapatverseny

természettudományi 

szakcsoport
Bikszády István

Feb 5 sz

Feb 6 v

Feb 7 h
Tanulók értesítése a központi írásbeli 

felvételi dolgozatok eredményeiről
Szülői értekezlet felső 17:00 osztályfőnökök Kovács Andrea

Felsős szülői értekezletek, Tánctanfolyam 

kezdete a 8-nak
osztályfőnökök, Egyesület

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka, Csomorné Albert 

Tímea

Feb 8 k Szülői értekezlet alsó 17:00 osztályfőnökök Lajtos Ágnes

Feb 9 sz

Feb 10 cs

Feb 11 p Tantestületi farsang

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Feb 12 sz Öveges Fizikaverseny
H-Gné Rácz Jutit,         Varga 

Taqmás
Bikszády István

Feb 13 v

Feb 14 h
Osztályozóvizsgák az előrehozott 

érettségihez
szaktanárok Miklósvölgyi Miklós Pénz7 Kukk I., Ficzere T. Lajtos Ágnes Iskolai idegen nyelvi mesemondó-verseny angol szakcsoport Farkasné Pécsi Éva

Érettségi, felvételi jelentkezés érettségi jegyzők Dr. Farkas Oszkár
Hevesy György Kémiaverseny iskolai 

fordulójának lebonyolítása

Szanics Anikó, Dr. Tóth 

Ágostonné

Osztályozóvizsgák az előrehozott 

érettségihez
szaktanárok Miklósvölgyi Miklós

Feb 16 sz
Osztályozóvizsgák az előrehozott 

érettségihez
szaktanárok Miklósvölgyi Miklós

Feb 17 cs
Osztályozóvizsgák az előrehozott 

érettségihez
szaktanárok Miklósvölgyi Miklós

Feb 18 p
Osztályozóvizsgák az előrehozott 

érettségihez
szaktanárok Miklósvölgyi Miklós Farsang a felsősöknek Farsang DÖK, osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Feb 19 sz

Feb 20 v

Feb 21 h

13.30: Szóbeli felvételi vizsgák
szaktanárok, munka- és 

szakcsoport-vezetők
Dr. Farkas Oszkár Szilárd Leó Országos fizikaverseny Varga Tamás Varga Tamás

Házi megrendezésű fizikaverseny 

(mindhárom tagiskolából)
Varga Tamás Varga Tamás

Amennyiben megrendezik: Jedlik Fizika 

verseny
Varga Tamás Varga Tamás

Feb 23 sz 13.30: Szóbeli felvételi vizsgák
szaktanárok, munka- és 

szakcsoport-vezetők
Dr. Farkas Oszkár Munkaközösségi megbeszélések 1-2. évf. mk. vez., szakcsop.vezető Gergelyné Király K.

Munkaközösségi értekezlet (Kiskossuth-

Arany)
Tóth-Szilágyi Krisztina Gerelyné Király Krisztina

Feb 24 cs 13.30: Szóbeli felvételi vizsgák
szaktanárok, munka- és 

szakcsoport-vezetők
Dr. Farkas Oszkár

13.30: Szóbeli felvételi vizsgák
szaktanárok, munka- és 

szakcsoport-vezetők
Dr. Farkas Oszkár

A kommunizmus magyarországi 

áldozatainak emléknapja 

történelmet tanítók, 

oszt.főnökök,  K. A.,  Jónásné 

V. Á.

Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes

A kommunizmus magyarországi 

áldozatainak emléknapja

történelem szakcsoport 

vezetője
Miklósvölgyi Miklós

Farsangy alsó tagozat, farsangi 

váltóverseny
Harcsa Csaba

Feb 26 sz

Feb 27 v

Feb 28 h 13.30: Szóbeli felvételi vizsgák
szaktanárok, munka- és 

szakcsoport-vezetők
Dr. Farkas Oszkár Aula díszítése 2. évfolyam osztályfőnökök Gergelyné Király K.

25 p

Feb 15 k

Feb

Munkanapok és tanítási napok száma: 20Munkanapok és tanítási napok száma: 20 Munkanapok és tanítási napok száma: 20

Feb 22 k Szilárd Leó Fiziasverseny
H-Gné Rácz Jutit,         Varga 

Taqmás
Bikszády István

A kommunizmus magyarországi 

áldozatainak emléknapja
történelem szaktanárok

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka
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1 sz

Már 1 k 13.30: Szóbeli felvételi vizsgák
szaktanárok, munka- és 

szakcsoport-vezetők
Dr. Farkas Oszkár Fa dekorálása, faliújság    2. évfolyam 2. évf. tanítók Tóth-Szilágyi Krisztina

Arany Napok nyitó 10:00, Arany Galéria,  

szavalóverseny 14.00         Alsós Arany: 

Csukás István

Hamrné Kenéz Anikó, 

Hegymegi Erika,  Jónásné 

Visnyai Ágnes,                   

alsós magyarosok

Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes

Digitális témahét Környeiné Hermann Ágnes

Már 3 cs Kapitánylabda bajnokság szaktanárok Szabó László

Már 4 p
Zrínyi matematika verseny - megyei 

forduló
szaktanárok

Dr. Tóth Ágostonné, 

Lajtos Ágnes

Zrínyi matematika 2. forduló (megyei),               

Intézményi történelem verseny döntő                       

Dr. Ilku Miklósné, matematika 

szakcsoport történelem 

szaktanárok

Dr. Ilku Miklósné, 

Kovácsné Pető Andrea               

Kopjári István

Már 5 sz

Már 6 v

Már 7 h
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói 

témahét

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói 

témahét
matematika szakcsoport

Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói 

témahét
szervezők, osztályfőnök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Már 8 k Tudós és iskola - tudósiskola Dr. Kiss Gabriella Tánctanfolyam kezdete a 8-nak osztályfőnökök
Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Már 9 sz
„Álljunk meg egy versre!” Csapatverseny 

az 5., 6., 7., évfolyamnak
Hevessyné Husi Angéla

Már 10 cs
15.00 Megemlékezés az 1848-as magyar 

forradalomról és szabadságharcról

Magyar, ének, vizuális kultúra 

szakcsoportok

Munkaközösség-vezető, 

Miklósvölgyi Miklós

 Megemlékezés az 1848-as magyar 

forradalomról és szabadságharcról
Jószai Z., Barna Istvánné

Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes

Megemlékezés az 1848-as magyar 

forradalomról és szabadságharcról
gimnázium és alsósok

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnlaka és Csomorné 

Albert Tímea

Már 11 p Nőnap Arany záró

Már 12 sz Bolyai term.tud.verseny döntő szaktanárok Lajtos Ágnes

Már 13 v

Már 14 h Munkaszüneti nap

Már 15 k Nemzeti ünnep

Már 16 sz
Jelentkezők felvételi

jegyzéke nyilvános
Dr. Farkas Oszkár

Már 17 cs Kenguru matematikaverseny szaktanárok
Szanics Anikó, Lajtos 

Ágnes
Nemzetközi Kenguru matematikaverseny

Dr Ilku Miklósné,       Szilágyi-

Márton Fruzsina
Tikos Zsolt

Már 18 p

Már 19 sz

Már 20 v

Már 21 h
Leendő első osztályosok meghallgatása 

1.a

Kun Hajnalka és Bencze 

Enikő, leendő elsős tanítók 
Csomorné Albert Tímea

Már 22 k 15.00: Nevelési értekezlet Denichné Hajdu M. Tímea Víz világnapja Rácz Ildikó Lajtos Ágnes
Leendő első osztályosok meghallgatása 

1.b

Kun Hajnalka és Bencze 

Enikő, leendő elsős tanítók 
Csomorné Albert Tímea

Már 23 sz Ismerkedés a leendő elsősökkel tanítók,Tóth Tünde,Kun H. Lajtos Ágnes
Leendő első osztályosok meghallgatása 

1.c

Kun Hajnalka és Bencze 

Enikő, leendő elsős tanítók 
Csomorné Albert Tímea

Már 24 cs Ismerkedés a leendő elsősökkel tanítók,Tóth Tünde,Kun H. Lajtos Ágnes

Már 25 p

? Hevesy György  Kémiaverseny megyei 

forduló Ilyenkor szokott lenni, de még 

nincs versenykiírás)

Szanics Anikó, Dr. Tóth 

Ágostonné

Már 26 sz

Már 27 v

Már 28 h Alsós fogadó órák 1-2. évfolyam 1-2. évfolyaos tanítók Csomorné Albert Tímea

Már 29 k Alsós fogadó órák 3-4. évfolyam 3-4. évfolyamos tanítók Csomorné Albert Tímea

Már 30 sz

Már 31 cs

Már 2 sz

Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma 21 Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma 21

Házi tanulmányi versenyek vége, 

eredmények feltöltése a hálózatra

szaktanárok, munkaközösség-

vezetők

munkaközösség-vezetők, 

Miklósvölgyi Miklós

Rajzpályázat meghirdetése    (1-

4.évfolyam) (Kossuth u. és Arany J. téri 

fel.hely

tanítók Arany

Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma 21

Tanításmentes munkanap Tanításmentes munkanap Tanításmentes munkanap: nevelési értekezlet
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1 sz

Ápr 1 p
Lego Robot Szumó város verseny (saját 

szervezés + Kiskossuth)

Ardai Sándor     Bellonné 

Gedeon Zsuzsanna

Ardai Sándor                   

Bellonné Gedeon 

Zsuzsanna

Ápr 2 sz

Ápr 3 v

Ápr 4 h Digitális témahét 
Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes
Digitális Témahét szaktanárok, osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Ápr 5 k Helyesírási háziverseny 2-4. évf. Gönczi K., Fürtös E. Felsős fogadó órák osztályfőnökök
Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka 

Ápr 6 sz

Ápr 7 cs
Szülői értekezlet: a 10-12. évfolyamos 

tanulók szüleinek

Belső továbbképzés- Arany- Kiksossuth 

1-2. évf. 

Tóth-Szilágyi Krisztina,                   

Semerédy.- Mályusz Enikő
Gergelyné Király Krisztina

Ápr 8 p szaktanárok, osztályfőnökök
Denichné Hajdu M. Tímea, 

Miklósvölgyi Miklós

Ápr 9 sz Táncvizsga
8.-os osztályfőnökök, 

Egyesület
Csomorné Albert Tímea

Ápr 10 v

Ápr 11 h Megemlékezés a költészet napjáról angol szakcsoport
Dr. Fehérné dr. Kiss 

Ágota, Miklósvölgyi Miklós

Felsős fogadóóra 17:00, Megemlékezés a 

költészet napjáról

osztályfőnökök          

Kondorosi Gabriella
Kovács Andrea

Megemlékezés a költészet napjáról:              

Versmondó verseny 1-4. évf.   - Arany-

Kiksossuth 

magyar szakcsoport,     Burai 

Éva, Vigh Ibolya

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka, Csomorné Albert 

Tímea

Az egyéni munkarendben tanulók 12. 

évf. tanulók  oszt.vizsgái: 04.12- 04.13.,              
szaktanárok Miklósvölgyi Miklós

Alsós fogadóórat 17:00, megemlkezés a 

holokauszt magyarországi áldozatairól

osztályfőnökök,                         

történelmet tanítók

Lajtos Ágnes, Kovács 

Andrea

Megemlékezés a holokauszt 

magyarországi áldozatairól

osztályfőnökök, készség tárgyat 

tanítók,  történelem 

szaktanárok

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Megemlékezés a holokauszt 

magyarországi áldozatairól
Biológia szakcsoport

szakcsoportvezető, 

Miklósvölgyi Miklós
Tanításmentes munkanap

Tanításmentes munkanap: nevelési 

értekezlet

Kálmánchelyi-Papp Hajnalka, 

Csomorné Albert Tímea

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka, Csomorné Albert 

Tímea

Ápr 13 sz DÖK-nap (Tanítás nélküli munkanap) Varázsceruza Helyesírási Verseny

Ápr 14 cs Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet

Ápr 15 p Nagypéntek Nagypéntek Nagypéntek

Ápr 16 sz

Ápr 17 v húsvét húsvét húsvét

Ápr 18 h húsvét húsvét húsvét

Ápr 19 k Tavaszi szünet Tavaszi szünet Tavaszi szünet

Ápr 20 sz Tavaszi szünet utáni 1. tanítási nap
Tavaszi szünet utáni 1. tanítási nap                                                      

Belső továbbképzés
Jószai Zoltán

Tavaszi szünet utáni 1. tanítási nap Első 

osztályosok beiratkozása
Csomorné Albert Tímea

Ápr 21 cs

Kompetenciamérés a 10. évfolyam 

számára,                                  Szülői 

értekezlet: a 7-9. évfolyamos tanulók 

szüleinek

Új Imre               
Mechwart Lego Robot Kupa (tervezett 

időpont)
Ardai Sándor      Ardai Sándor                    Első osztályosok beiratkozása Csomorné Albert Tímea

Ápr 22 p szaktanárok, osztályfőnökök
Denichné Hajdu M. Tímea, 

Miklósvölgyi Miklós

Tudásbajnokság megyei döntő, Matekász, 

Zrínyi Matematikaverseny 3. forduló 

(döntő):             2022. április 22-24.

tanítók
Szendrei Zsoltné,                

Dr. Ilku Miklósné

Ápr 23 sz
Zrínyi matematika verseny - országos 

döntő (22-24.)
szaktanárok

Dr. Tóth Ágostonné, 

Lajtos Ágnes

Ápr 24 v

Fenntarthatósági Témahét        Szarvas M., alsós tanítók
Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes
Fenntarthatósági témahét szaktanárok, osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

12. évf.: osztályozó konferenciák osztályfőnökök        
Denichné Hajdu M. Tímea, 

Miklósvölgyi Miklós

Fenntarthatósági Témahét   , 

Bekapcsolódás a témahét programjába 

tanórai keretek között     

Gaál K. Mezőné M.S. Angolszász Ünnepek megyei versenye    angol szakcsoport Farkasné Pécsi Éva

Ápr 26 k Angol Mini nyelvvizsga (Írásbeli)     Angol szakcsoport Angol szakcsoport

Angol Mini nyelvvizsga (szóbeli) Angol szakcsoport Angol szakcsoport

Angol Mini nyelvvizsga (szóbeli) Angol szakcsoport Angol szakcsoport

Ápr 28 cs

1. óra: bolondballagás            2. óra: 

ballagási próba               3. óra: 

osztályfőnöki (12.-eseknek)

osztályfőnökök        

osztályfőnökök,        

Denichné Hajdu M. T., 

Miklósvölgyi M.

Helyi, komplex, természettudományos 

online csapatverseny

Szanics Anikó, Dr. Tóth 

Ágostonné

Felvételi eredmények nyilvánosak Dr. Farkas Oszkár Angol Mini nyelvvizsga (szóbeli) Angol szakcsoport Angol szakcsoport

12. évf.: utolsó tanítási nap       1-3. óra: 

osztályfőnöki órák
Osztályfőnökök Miklósvölgyi Miklós

17.00 Ballagás Osztályfőnökök Miklósvölgyi Miklós

Ápr 30 sz

12 k

Ápr 29 p

Ápr 25 h

Ápr 27 sz

Ápr

Munkanapok száma: 17, tanítási napok száma: 16Munkanapok száma: 17, tanítási napok száma: 16 Munkanapok száma: 17, tanítási napok száma: 16



CSENGŐ UTCA SZERVEZŐK FELELŐS ARANY JÁNOS TÉR SZERVEZŐK FELELŐS KOSSUTH UTCA SZERVEZŐK FELELŐS

1 sz

Máj 1 v

Írásbeli érettségi vizsgák                        

09.00 Magyar nyelv és irodalom  (K+E)

szaktanárok, jegyzők, 

Miklósvölgyi Miklós
Miklósvölgyi Miklós

A májusfa állításhoz kapcsolódóan 

májusfa-tánc bemutatása az udvaron
Gaál K. Mezőné M.S. 2. és 4. osztályos kimeneti mérések Csomorné Albert Tímea Csomorné Albert Tímea

Tanítási nap iskolán kívüli 

foglalkozásokkal
2. és 4. évfolyam kimeneti mérése

Kun H., Tóth T., Tamásné K. 

E.
Lajtos Ágnes NETFIT mérés vége testnevelők Ökrös Tamás

09.00 Matematika érettségi (K+E)

Tanításmentes munkanap

Máj 4 sz
09.00 Történelem érettségi (K+E) - 

délutáni tanítás
1. mérés (Kompetenciamérés) 8.évfolyam

8-os osztályfőnökök, Szotákné 

HI
Kovács Andrea

1. mérés (Kompetenciamérés) 

8.évfolyam,           Matematika házi 

verseny 1. évf.             

8-os osztályfőnökök, 

Keneseiné Szabó Ildikó, Simon 

Edit, Vargáné Keresztes Edina     

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka Csomorné Albert 

Tímea

Máj 5 cs 09.00 Angol nyelv érettségi (K+E)

Máj 6 p 09.00 Német nyelv érettségi (K+E)

Máj 7 sz

Máj 8 v  

Máj 9 h
Kompetenciamérés a 8. évfolyam 

számára
Új Imre Új Imre Szövegértési verseny        2. évf.

Tóth- Szilágyi Krisztina, 

Imetsné Kovács Klára, 

Árnyasné Rizsák Orsolya

Tóth- Szilágyi Krisztina 

Máj 10 k
08.00 Kémia  érettségi (K+E)                                 

14.00 Földrajz érettségi (K+E)

Tanításmentes munkanap, Madarak és 

fák napja DÖK nap
DÖK, osztályfőnökök

Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes

Máj 11 sz
Idegen nyelvi mérés a 8. osztályosok 

számára

2. mérés (term. tud., idegen nyelvi) 

8.évfolyam

8-os osztályfőnökök, Szotákné 

HI
Kovács Andrea

 2. mérés (term. tud., idegen nyelvi) 

8.évfolyam        Szülői érteketlet a leendő    

1. osztályosok szüleinek,     Szépolvasó 

verseny 1. évf. 

8-os osztályfőnökök,           1. 

osztályos tanítók, Szendrei 

Zsoltné, Balogh Ágnes  

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka, Csomorné Albert 

Tímea, Tóth-Szilágyi 

Krisztina

Máj 12 cs
08.00 Biológia  érettségi (K+E)                                 

14.00 Társadalomismeret (K)

Szövegértés 1. évf.,      Belső 

továbbképzés-Sport 3-4. évf.,                  

Erasmus   találkozó gyerekekkel 

Görögországban

Szendrei Zsoltné, Balogh 

Ágnes,                           Tikos 

Zsolt                      Farkasné 

Pécsi Éva

Tóth-Szilágyi Krisztina,  

Burai Éva                           

Farkasné Pécsi Éva

Máj 13 p

08.00 Informatika/Digitális kultúra  

érettségi (K)                                 14.00 

Ének-zene (K+E)

Fa dekorálása,          faliújság 1. évfolyam 1. évf. tanítók Tóth-Szilágyi Krisztina

Máj 14 sz

Máj 15 v

Máj 16 h
08.00 Informatika/Digitális kultúra  

érettségi (E)                                 

Máj 17 k  Házi matematika verseny 2. évfolyam
Arnóczkiné Barna Éva, 

Rózsáné Kicsiny Veronika
Tóth-Szilágyi Krisztina

Máj 18 sz
08.00 Francia nyelv érettségi (K+E)                                 

14.00 Filozófia (K+E)
1. mérés (Kompetenciamérés) 6.évfolyam

6-os osztályfőnökök, Szotákné 

HI
Kovács Andrea 1. mérés (Kompetenciamérés) 6.évfolyam 6-os osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Máj 19 cs
08.00 Spanyol nyelv érettségi (K+E)                                 

14.00 Mozgóképkultúra (K+E)
Német mini nyelvvizsga Gaál K. Mezőné M.S.

Máj 20 p
08.00 Orosz nyelv érettségi (K+E)                                   

14.00 Gazdasági ismeretek (K)
Német mini nyelvvizsga Gaál K. Mezőné M.S. Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Máj 21 sz

Máj 22 v

Máj 23 h 08.00 Olasz nyelv érettségi (K+E)
Nyelvi játékok - anyanyelvi verseny 2. 

évf.,          Népdal éneklési házverseny

Tóth- Szilágyi Krisztina, 

Imetsné Kovács Klára, 

Árnyasné Rizsák Orsolya, ének 

tanárok

Tóth- Szilágyi Krisztina, 

Tóth Hajnalka

Máj 24 k Tehetségnap
Kiskossuth                  3 

feladatellátási hely szaktanárai
Csomorné Albert Tímea Tehetségnap

Ficzere Tímea összekötő, 

Kukk Ibolya, szaktanárok

Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes
Tehetségnap

szaktanárok, Irinyiné Papp 

Ildikó, Nagy Balázsné

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Máj 25 sz
2. mérés (term. tud., idegen nyelvi) 

6.évfolyam

6-os osztályfőnökök, Szotákné 

HI
Kovács Andrea

2. mérés (term. tud., idegen nyelvi) 

6.évfolyam
6-os osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Máj 26 cs Robotolimpia Ardai Sándor      Ardai Sándor                    

Máj 27 p
Sportági bemutatók, Három Tusa 

atlétikai házibajnokság
szaktanárok

Rácz Irén, Szabó László, 

Koi Attila, Harcsa Csaba 

Máj 28 sz Tanulmányi kirándulás osztályfőnökök Lajtos Ágnes

Máj 29 v

Máj 30 h
Erdei iskola kezdete a 4. 

évfolyamosoknak (5 nap)
4- es tanítók Csomorné Albert Tímea

Máj 31 k
Az egyéni munkarendben tanulók  

osztályozóvizsgái: május 31- június 13.
szaktanárok Miklósvölgyi Miklós

Máj 2 h

Máj 3 k

Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma: 21 Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma: 22Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma: 21



CSENGŐ UTCA SZERVEZŐK FELELŐS ARANY JÁNOS TÉR SZERVEZŐK FELELŐS KOSSUTH UTCA SZERVEZŐK FELELŐS

1 sz

Betekintés az érettségi dolgozatokba Szaktanárok Miklósvölgyi Miklós Asztalitenisz villámtorna szaktanárok Szabó László

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál

Jún 2 cs Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák A nemzeti összetartozás napja
történelem, magyar 

szakcsoport

Kovács Andrea, Lajtos 

Ágnes
Nemzeti Összetartozás napja

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Nemzeti Összetartozás Napja Arany János feladatellátási hely Kovács Andrea

Jún 4 sz Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Jún 5 v Pünkösd Pünkösd

Jún 6 h Pünkösd Pünkösd

Jún 7 k Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Jún 8 sz Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

14.00-17.00 osztályozókonferenciák szaktanárok, osztályfőnökök
Miklósvölgyi Miklós, 

szaktanárok

Idegen nyelvi mérés eredményeit az OH-

nak megküldeni + honlapon 

megjelentetni

Gombos Eszter,  Balda László
Gombos Eszter,          

Balda László
Osztályozó értekezlet felső 14:30 osztályfőnökök Kovács Andrea

14.00-16.15 osztályozókonferenciák szaktanárok, osztályfőnökök
Miklósvölgyi Miklós, 

szaktanárok

Jún 11 sz

Jún 12 v

Jún 13 h
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák - 3 

tanítási óra
Osztályozó értekezlet alsó 17:00 osztályfőnökök Lajtos Ágnes 8-os osztályozó konferencia szaktanárok

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Alsó tagozat osztályozó konferencia alsós tanítók Csomorné Albert Tímea

Tanításmentes munkanap

Tanításmentes munkanap/ utolsó 

tanítási nap
Utolsó tanítási nap  

Utolsó tanítási nap  Ballagási főpróba   

Sportnap 6-7. évfolyam Alsó és felső 

tagozat osztályozó konferencia

osztályfőnökök, szaktanárok

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

NETFIT eredményeinek feltöltése a 

rendszerbe
testnevelők Barna Éva

Jún 16 cs Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Felső tagozat osztályozó konferencia szaktanárok
Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka

Jún 17 p Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Ballagás 7-es osztályfőnökök Kovács Andrea

Jún 18 sz Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Jún 19 v

Jún 20 h Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

Jún 21 k Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Tanévzáró felső osztályfőnökök Kovács Andrea Tanévzáró 5-es osztályfőnökök

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák

08-13.00: Beiratkozás                

Jún 23 cs 09.00: Tanévzáró ünnepség 

Ismerkedés a leendő elsősökkel 

Csibenapok 8-12.00-ig Ismerkedés, 

játékos feladatok

1. évf tanítók Csomorné Albert Tímea

Jún 24 p

Ismerkedés a leendő elsősökkel 

Csibenapok 8-12.00-ig Ismerkedés, 

játékos feladatok

1. évf tanítók Csomorné Albert Tímea

Jún 25 sz

Jún 26 v

Jún 27 h

Jún 28 k

Jún 29 sz 08.00: Év végi értekezlet (intézményi) Denichné Hajdu M. Tímea 08.00: Év végi értekezlet (intézményi) Denichné Hajdu M. Tímea

Jún 30 cs
10.00: Év végi értekezlet feladatellátási 

helyenként
Miklósvölgyi Miklós

08.00: Év végi értekezlet feladatellátási 

helyenként

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Jún 14 k

Jún 10

Jún 9

p

cs

Jún 3 p

Jún 1 sz

Jún 22 sz

Jún 15 sz

Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma: 10Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma: 10Munkanapok száma: 22, tanítási napok száma: 8

Tanévzáró alsó, 2.m 
osztályfőnökök, Gergelyné 

K.K., Szanyi I.
Lajtos Ágnes



CSENGŐ UTCA SZERVEZŐK FELELŐS ARANY JÁNOS TÉR SZERVEZŐK FELELŐS KOSSUTH UTCA SZERVEZŐK FELELŐS

1 sz

Júl 1 p

Júl 2 sz

Júl 3 v

Júl 4 h

Júl 5 k

Júl 6 sz

Jún 7 cs

Munkanapok száma: 

Aug. 1 h

Aug. 2 k

Aug. 3 sz

Aug. 4 cs

Aug. 5 p

Aug. 6 sz

Aug. 7 v

Aug. 8 h

Aug. 9 k

Aug. 10 sz

Aug. 11 cs

Aug. 12 p

Aug. 13 sz

Aug. 14 v

Aug. 15 h

Aug. 16 k

Aug. 17 sz

Aug. 18 cs

Aug. 19 p

Aug. 20 p
Augusztus 20-i nemzeti és állami 

ünnep

Augusztus 20-i nemzeti és állami 

ünnep

Augusztus 20-i nemzeti és állami 

ünnep

Aug. 21 v

09.00 Alakuló értekezlet Denichné Hajdu M. Tímea 09.00 Alakuló értekezlet

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Munkaközösségi gyűlések (08.22-08.26.) Munkaközösség-vezetők Munkaközösség-vezetők
Munkaközösségi értekezlet (Kiskossuth-

Arany)
Tóth-Szilágyi Krisztina Gergelyné Király Krisztina

Osztályozó vizsgák szaktanárok

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Fecske-nap Balda László Miklósvölgyi Miklós

Aug. 24 sz Osztályozóvizsgák szaktanárok Miklósvölgyi Miklós

Aug. 25 cs Osztályozóvizsgák szaktanárok Miklósvölgyi Miklós

Aug. 26 p Osztályozóvizsgák szaktanárok Miklósvölgyi Miklós

Aug. 27 sz

Aug. 28 v

Aug. 29 h Osztályozóvizsgák szaktanárok Miklósvölgyi Miklós

Aug. 30 k 08.00 Össztantestületi nyitóértekezlet Denichné Hajdu M. Tímea 08.00 Össztantestületi nyitóértekezlet Denichné Hajdu M. Tímea

Aug. 31 sz
09.00: Feladatellátási helyenként 

nyitóértekezlet
Miklósvölgyi Miklós 09.00 Nyitóértekezlet

Kálmánchelyi-Papp 

Hajnalka és Csomorné 

Albert Tímea

Aug. 23 k

Aug. 22 h

Munkanapok száma: 8 Munkanapok száma: 8Munkanapok száma: 8


