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I. Jogszabályi háttér 
 

A 2017/2018-as tanévre vonatkozó munkaterv többek között az alábbi jogszabályi előírások 

alapján készült: 

- A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 

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

végrehajtásáról 

- 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 

- 9/2017. (V.19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

- a KPSZTI ide vonatkozó rendelkezései az egyházi iskolák működéséről 

- érvényben lévő tantervek 

- az iskola Pedagógiai programja, Házirendje, SZMSZ-e 

II. A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai 
 

 A katolikus értékrend, erkölcs erősítése, hitbéli ismeretek bővítése, mélyítése 

hittanórákon, iskolai és évfolyammiséken, lelki napokon. 

 A tanulás, mint érték, az érvényesülés útja, a siker titka, a munka becsülete elvének 

érvényesítése, erősítése a mindennapok során. 

 Tanulási motiváció növelése: A tanulás-tanítási folyamat motivációjának erősítése. A 

kölcsönhatás rendszeres és következetes biztosítása. 

 Az OKÉV mérések eredményei alapján a különböző kiemelt kompetenciaterületek 

fejlesztése tanórákon és felzárkóztató foglalkozásokon egyaránt. 

 Belső kompetenciamérési rendszer működtetése: évente négy alkalommal szövegértés, 

matematikai alapműveletek és gondolkodási műveletek területén. 

 A tehetséggondozás minél több formában történő alkalmazása. 

 Magatartási devianciák kezelése. Ennek érdekében szoros együttműködés a szülőkkel, 

a Gyermekjóléti Szolgálattal. Családlátogatás minden tanulónál az 1. és 5. évfolyamon 

az első félévben, a többi tanulónál szükség esetén. 

 Új programok, jó gyakorlatok, módszerek bevezetése, fejlesztése (pl. kooperatív 

technikák, Smart School) 

 Arizóna program bevezetése 4. osztálytól. 

 A 2017/2018 tanév mottója: „Áldott légy!” Felhívjuk tanulóink figyelmét a teremtett 

világ védelméről, a technikai vívmányokban bővelkedő korunk emberének 

felelősségéről.  

 

III. Pedagógusok megbízása a 2017/2018.  tanévben 
 

Igazgató:    Lovászné Török Magdolna 

 

Igazgatóhelyettesek:   Kovács Lászlóné, Czeglédi Dóra 

 



Munkaközösség vezetők megbízása: 

 alsós – fejlesztő munkaközösség: Ézsiásné Róka Mária 

 reál munkaközösség: Tóth Sándorné 

 humán munkaközösség: Nagy Józsefné 

 osztályfőnöki munkaközösség: Kotánné Kovács Timea 

 művészeti munkaközösség: Dr. Kocsisné Horti Monika 

 

Osztályfőnökök megbízása  

 

1. a Penczner Sándorné, helyettes: Erdősné Dudás Krisztina 

1. b Szász Anita, helyettes: Takács Katalin 

2. a Fáczán Izabella, helyettes: Hortiné Tóth Éva 

2. b Lajkóné Tanczikó Tünde, helyettes: Maksa Szabina 

3. a Ézsiásné Róka Mária, helyettes: Kovács Tímea 

3. b Tóthné Takács Ilona, helyettes: Sugár Judit 

3. c Pálné Pádár Anikó, helyettes: Zsadányiné Zombori Tímea 

4. a Jáger Jánosné, helyettes: Jáger Imréné 

4. b Jáger Adrienn, helyettes: Kriston István 

5. a Dr. Kocsisné Horti Monika 

5. b Palotainé Jánosi Krisztina 

5. c Halmainé Hegedűs Mária 

5. évfolyam helyettes: Balogh Zsuzsanna 

6. a Kotánné Kovács Tímea 

6. b Gulyás Imre 

6. c Nagy Józsefné 

6. évfolyam helyettes: Bugyi István 

7. a Mészárosné Dobák Ildikó 

7. b Polatschekné Rimóczi Melinda 

7. c Tóth Sándorné 

7. évfolyam helyettes: Sándorné Tóth Éva 

8. a Vargáné Dobák Tünde 



8. b Matécsa László 

8. c Botkáné Sárközi Ildikó 

8. évfolyam helyettes: Palásthy Pál 

 

Felelősök megbízása 

 

 Kompetenciamérésért felelős pedagógus: Palotainé Jánosi Krisztina 

 A diákönkormányzat felnőtt segítője: Kotánné Kovács Tímea 

 A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: Matécsa 

László Csaba 

 Pályaválasztási felelős: a 8. évfolyamos osztályfőnökök 

 DIFER felelőse: Tóthné Takács Ilona 

 Rendezvény-szervező: Kovács Tímea 

 Rendezvények, ünnepi alkalmak arculati felelőse: Bugyi István József 

 Tankönyvfelelős: Bója - Kovács Andrea 

 Az iskola honlapjának felelőse: Polatschekné Rimóczi Melinda 

 Arizona csoport vezetése: Halmainé Hegedűs Mária 

IV. A tanév helyi rendjének meghatározása 

 

A tanév rendjét az érvényben lévő iskolai dokumentumok, illetve jogszabályok, rendeletek 

határozzák meg. A 2017/2018. tanév rendjét a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet szabályozza. 

1. Első, utolsó tanítási nap 

 A tanév 2017. szeptember 1-jén (péntek) kezdődik és 2017. június 15-ig (péntek) tart. 

 Tanítási napok száma: 180 nap 

 Az első félév 2017. január 19-ig tart,  az iskola 2018. január 26-ig értesíti a tanulókat 

és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

 A második félév vége 2017. június 15. 

 

2. Tanítási szünetek 
 

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 

november 6. (hétfő). 

 A  téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A  szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 

3. (szerda). 

 A  tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A  szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. 

(szerda). 



 

3. Mérések, ellenőrzési feladatok 

 

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

meghatározott országos kompetencia méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben 

a Hivatal szervezi meg 2018. május 23. napjára. A mérés napja tanítási napnak 

minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további 

kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem 

szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a 

Hivatal részére 2017. november 24-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

  A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni 

hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és 

kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2017. október 13-ig felmérik azon 

első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta 

szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a 

későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai 

tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 

Az igazgatók 2017. október 27-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a 

Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat 

az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-ig kell elvégezniük. 

 Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen 

nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen 

nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló 

mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án 

végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. A 

méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 

2017. november 24-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 

2018. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések 

eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja 

meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján 

teszi közzé 2018. június 15-ig. 

  A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – 

az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. 

április 27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-

oktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

 2018. január 20.  Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és 

az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett 

intézményekben. 

4. A témahetek megszervezése 

 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  7. § (4) bekezdése szerinti 

projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter 

az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2018. március 5. és 2018. március 9. 

között, 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid256
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid71680


b)  digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között, 

c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között lesz. 

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával 

összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

 

5. Tanítás nélküli munkanapok 

 

5 tanítás nélküli munkanap kerül elosztásra az alábbiak szerint: 

  2 nap lelki nap 

  1 nap diákönkormányzat döntése szerint: IV. Béla - nap 

  1 nap osztálykirándulás 

   1 szakmai nap a tantestület számára 

6. Munkanap áthelyezések 

 

A 9/2017. (V.19.) NGM rendelet alapján a következő munkanap áthelyezések lesznek a 

2017/2018. tanévben:  

 

 2018. március 10. szombat – munkanap 

 2018. március 16. péntek – pihenőnap 

 2018. április 21. szombat – munkanap 

 2018. április 30. hétfő - pihenőnap 

V. Nevelőtestületi értekezletek 

 

1. Alakuló értekezlet 

Időpont: 2017. augusztus 22.  

Téma: Tájékoztató a nyáron végzett munkáról, a tanév tervezése, személyi változások 

Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek 

2. Tanévnyitó értekezlet 

Időpont: 2017. augusztus 25. 

Téma: Fő nevelési irányok, az új tanév feladatainak megbeszélése, munkaterv összeállítása 

Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek 

3. Félévi osztályozó értekezlet 

Időpont:2018. január 22. 

Téma: A tanulók első féléves munkájának értékelése 



Felelős: Igazgatóhelyettesek 

4. Félévi nevelési értekezlet 

Időpont: 2018. február 1.  

Téma: Az első félélves pedagógiai munka értékelése, a második félév legfontosabb 

eseményeinek megbeszélése 

Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek 

5. Tanév végi osztályozó értekezlet 

Időpont: 2018. június 11. 

Téma: A tanulók 2017/2018. tanévi munkájának értékelése 

Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek 

6. Tanévzáró értekezlet 

Időpont: 2018. június 18. 

Téma: A 2017/2018. tanév II. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése. A 

munkaközösségek beszámolói a tanévben végzett munkáról, versenyeredményekről 

Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 

VI. Önértékelés  
 

A 2017/2018. tanévben az ötéves Önértékelési programnak megfelelően folytatódik az 

önértékelés folyamata, melynek lebonyolítását 2017. október-november hónapokra tervezzük. 

Az önértékelési munkacsoport tagjai: 

Kovács Lászlóné 

Fáczán Izabella 

Jáger Jánosné 

Mészárosné Dobák Ildikó 

Nagy Józsefné 

Ebben a tanévben is munkaközösségenként arányosan kerültek beosztásra a pedagógusok. 

Az önértékelését végzi: 

 Botkáné Sárközi Ildikó 

 Hortiné Tóth Éva 

 Jáger Adrienn 



 Kriston István 

 Palotainé Jánosi Krisztina 

 Péter Szilárd 

 Tóth Sándorné 

 Vargáné Dobák Tünde 

 Zsadányiné Zombori Tímea 

 

VII. Rendezvények, ünnepek 

Augusztus 

időpont esemény felelős 

22. Alakuló értekezlet igazgató, helyettesek 

24. Egyházmegyei Pedagógus Tanévnyitó igazgató, helyettesek 

25.  Osztályozó- és pótvizsga osztályfőnökök 

25.  Tanévnyitó értekezlet igazgató, helyettesek 

28-31. Tantestületi kirándulás Zaklicynbe igazgató, gazd. igazgató 

 

Szeptember 

1. Veni Sancte – Tanévnyitó szentmise  

Első tanítási nap 

Hornyák Péterné 

8-os osztályfőnökök 

4-7. Szülői értekezletek 1. és 5. évfolyamokon osztályfőnökök 

8. Szülő-pedagógus találkozó  

11-15. Szülői értekezletek a 2-4, 6-8. 

évfolyamokon 

osztályfőnökök 

19. Rendhagyó osztályfőnöki óra a 7. évfolyam 

számára: Drogprevenció 

Művelődési ház 

23. Nyitott templomok napja – Szent Gellért 

nap 

hitoktatók 

30. Tantárgyi, napközis és osztályfőnöki 

tanmenetek leadási határideje 

minden pedagógus 



  Iskolánk udvarának és környékének 

szépítése, virágok ültetése 

Reál mk. 

 A Népmese napja könyvtár 

 

Október 

4. „A fizika napja” Művelődési ház 

6-7. Őszi hulladékgyűjtés DÖK 

6. Megemlékezés az aradi vértanúkról az 

iskolarádióban 

Humán mk. 

24. Iskolarádiós műsor október 23. emlékére Humán mk. 

 Kapcsolódás az Iskolai Könyvtárak 

Nemzetközi Hónapja programjaiba 

könyvtár 

 Önértékelés indítása Önértékelési csoport 

 Zenei világnap Humán mk. 

 Megemlékezés az első világháború 

áldozataira a városi emlékműnél 

Humán mk. 

 

November 

9. Pályaválasztási fórum 8. oszt. főnökök 

16. Ifjúsági hangverseny Művelődési ház 

22. Drámafoglalkozás a 6. évfolyam számára Művelődési ház 

24. Ki mit tud? DÖK 

 Házi matematika verseny szervezése 

 

Reál mk. 

 Adventi gondolatok minden reggel az 

iskolarádióban 

Humán mk. 

 



December 

1. A Nektár Színház műsora Mikulás 

alkalmából 

Művelődési ház 

1. Adventi koszorúkötés hitoktatók 

21. Ifjúsági hangverseny Művelődési ház 

21. Tantestületi karácsonyi ünnepség  

22. Adventi lelki nap hitoktatók 

31. Hálaadási mise  

 Ajándékkészítés karácsonyra az időseknek 

 

Reál mk. 

 Adventi lelki nap a könyvtárban könyvtár 

 Christmas-projekt angolból Humán mk. 

 

Január 

1. Újévi mise  

18. Szent Margit napja DÖK 

20. III. Liliom bál minden pedagógus 

22. Félévi osztályozó értekezlet ig. hely. 

 TITOK háziverseny angolból Humán mk. 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny helyi 

fordulójának 

Humán mk. 

 Megemlékezés a doni áttörés évfordulóján a 

városi emlékműnél 

 

Humán mk. 

 

Február 

1. Félévi nevelési értekezlet igazgató 

5-9. Szülői értekezletek osztályfőnökök 



9. Alsós farsangi bál Alsós-fejlesztő mk. 

 Zrínyi matematika verseny szaktanárok, osztályfőnökök 

 Játékos foglalkozás a napközis 

csoportoknak. 

könyvtár 

 TITOK angol verseny 5-8. évfolyam Humán mk. 

 Szövegértési verseny évfolyamonként Humán mk. 

 

Március 

5-9. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete szaktanárok, osztályfőnökök 

6. Nyílt tanítási nap az alsó tagozaton minden pedagógus 

7. Nyílt tanítási nap a felső tagozaton minden pedagógus 

10. Munkanap  

14. „Bogárháton” – interaktív oktató játék 

kisiskolásoknak 

Művelődési ház 

22. Drámafoglalkozás az 5. évfolyam számára Művelődési ház 

25. Teremtésvédelmi nap osztályfőnökök 

28. Nagyböjti lelki nap hitoktatók 

  Iskolánk udvarának és környékének 

ápolása, virágok ültetése 

 

Reál mk. 

 Internet Fiesta könyvtár 

 Megemlékezés a pesti forradalomról az 

iskolarádióban 

Humán mk. 

 Angol verseny a 4. évfolyam részére Humán mk. 

 

Április 

3. „Én és a kedvencem” fotópályázat  Alsós-fejlesztő mk. 

9-13. Digitális témahét szaktanárok, osztályfőnökök 



19. Ifjúsági hangverseny Művelődési ház 

20-21.  Tavaszi hulladékgyűjtés DÖK 

21. Munkanap  

23-27. Fenntarthatósági témahét szaktanárok, osztályfőnökök 

27. Komplex tanulmányi verseny az alsó tagozat 

számára 

Alsós-fejlesztő mk. 

 Környezet- és természetismereti háziverseny 

(A víz világnapja, a Föld napja és a Madarak 

és fák napjához kapcsolódóan) 

 

Reál mk. 

 Versmondó verseny teremtésvédelem 

témában 

Humán mk. 

 Közös versmondás a költészet napja 

alkalmából 

Humán mk. 

 Easter-project angolból Humán mk. 

 Megemlékezés a holokauszt magyarországi 

áldozatairól 

Humán mk. 

 

Május 

16. Országos célnyelvi mérés 6. és 8. 

évfolyamon 

nyelvtanárok 

17. Rendhagyó történelemóra a 8. évfolyam 

számára 

Művelődési ház 

23. Kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon Palotainé Jánosi Krisztina 

26. Városi gyermeknap Művelődési ház 

 Madarak és fák napja alkalmából fa ültetése 

az iskolánkban, az iskolánk környékének 

virágosítása 

 

Reál mk. 

 Anyák napi ünnepségek  osztályfőnökök 



 Megemlékezés a Redemptióról az 

iskolarádióban 

Humán mk. 

 

Június 

11. Osztályozó értekezlet ig. helyettesek 

13. Jó tanulók fogadása Polgármesteri Hivatal, 1. 

évfolyam pedagógusai 

14. IV. Béla - nap  

16. Ballagás 7. oszt. osztályfőnökök 

18. Tanévzáró értekezlet ig., ig. helyettesek 

19. Te Deum - Tanévzáró szentmise 

Bizonyítványosztás 

Hitoktatók 

20. Jó tanulók kirándulása – alsó tagozat Ézsiásné Róka Mária 

21-22-23. Jó tanulók kirándulása – felső tagozat munkaközösség-vezetők 

 Napközis tábor Ézsiásné Róka Mária 

 Jász Világtalálkozó osztályfőnökök 

 

Július 

 Virgonc tábor szervezőcsoport 

Hittanos tábor Sándorné Tóth Éva 

 

Augusztus 

 Napközis hittanos tábor Hornyák Péterné 

 

 

Dátum nélkül: 

- Kéthavonta évfolyam misék 

- Évente két alkalommal testvérosztály rendezvény 

 


