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1. Helyzetelemzés
1.1 Az általános iskola fenntartója: Egri Főegyházmegye
2022. szeptember elsejétől iskolánk tagintézményeként működik tovább Berzéki Angyalkert
Katolikus Tagóvoda. Nagy örömünkre szolgált ez a változás, hiszen általa fejlődött, bővült
intézményünk.
Bízom benne, hogy a két intézmény együttes munkája sikeres és hatékony lesz. Év elején
ezért az alakuló értekezletet közös szentmisével és az intézmények bemutatásával kezdtük,
valamint lelki napunkon, 2022. szeptember nyolcadikán együtt kirándultunk a Zemplénben.

Alapító okirat szerint

önálló intézmény

Elnevezése

Mátyás

Király

Katolikus

Általános Iskola és Óvoda
Alapító okirat kelte:

Eger, 2022. 05.30.

Működési terület

Hernádkak

Község

közigazgatási területe, Berzék
község közigazgatási területe
Az intézmény típusa

többcélú intézmény (óvoda és
általános iskola)

Az

intézmény

székhelye

Mátyás

Király

Katolikus

Általános Iskola,
3563 Hernádkak, Petőfi u. 16.

A székhely intézmény

nyolc évfolyam

évfolyamainak száma
Csoportok száma

kilenc csoport:
nyolc osztály
egy napközis csoport

Telephely,

Berzéki Angyalkert Katolikus

tagintézmény

Tagóvoda,
3575 Berzék, Rákóczi utca 71.
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A

tagintézmény

kettő

csoportjainak száma

1.2 Személyi feltételek
Iskolánk szakos ellátottsága nem megfelelő: a technika, rajz és földrajz órákat valamint az
informatika órák egy részét sem szakos kolléga látja el. Szerencsére egy nyugdíjas pedagógus
tanítja a matematikát, a fizikát és az informatika egy részét. A jövőben szeretnénk az ő
munkáját kiváltani egy tanító-matematika szakos pedagógus alkalmazásával. A magyar nyelv
és irodalom tantárgyat már másfél éve képesítés nélküli tanár oktatja: jelen pillanatban
Kozma-Simai Dalma már a harmadik kolléga, aki egyetemi tanulmányai mellett tanítja nálunk
ezt a tárgyat. Október 26-tól visszatér a GYES-ről magyar szakosunk, de Dalmát szeretnénk a
továbbiakban is alkalmazni részmunkaidős pedagógusként, ehhez a státuszbővítéssel is járó
engedélyt már beadtuk az EKIF felé. A lelkiismeretes fiatal kolléganőnek lenne bőven
feladata, ugyanis ellátná a többi kolléga által túlórában megtartott fejlesztő foglalkozásokat.
Iskolánkban nagy a fluktuáció: az elmúlt tanévet nálunk kezdő nyugdíjas kolléganő néhány
nap munka után távozott, illetve a képesítés nélküli magyarosunk is felmondott márciusban.
Szerencse, hogy egy fiatalabb kolléga, aki már régebben is dolgozott nálunk, újra vállalta a
munkát, és ő a jelenlegi hetedik osztály osztályfőnöke is lett.
A kinevezett pedagógusok száma11 fő. Határozatlan idejű kinevezéssel 8 pedagógust
alkalmazunk, határozott idejűvel pedig 3 kollégát.
Megbízatások, ellátott feladatok:

Sorszám

1.

Név

Ácsné Gábor Erika

Nevelésoktatás
-sal
lekötött
órák
száma

Állandó
megbízatása

osztályfőnök
(6. osztály),
felsős mk. vezető

29

4

Egyéb

2.

Ádám Istvánné

27

osztályfőnök
(3. osztály)
alsós mk. vezető

3.

Galuskáné Kobza Zita
Mariann

29

osztályfőnök

GYIV- felelős

(1. osztály)
DÖK segítő

4.

Juhászné Vaszil Ildikó

29

osztályfőnök
(8. osztály)
teremtésvédelmi
felelős

5.

Kozma-Simai Dalma

17

képesítés nélküli
magyar szakos
részmunkaidős
pedagógus
irodalmi szakkör

6.

Lukács Viktor Mátyás

28

7.

Oroszné Hajdú Marianna

8

osztályfőnök
(7. osztály)
igazgató

8.

Tóthné Zsoldos Éva

11

igazgatóhelyettes
osztályfőnök
(7. osztály)

9.

Ujváriné Antóny Anikó

27

osztályfőnök
(2. osztály)

10.

Vrazala Viktória

26

osztályfőnök
(4. osztály)

11.

Hengsperger Sándor

19

matematika,
fizika. informatika
részmunkaidős
pedagógus

12.

Gecsné Szűcs Mónika

gyógypedagógus,
logopédus

2
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önértékelési
csoport
vezetője
tankönyvfelelős

1.2.2 A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben
közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja

Sorszám Név

Szakterület

Szakértői nap

1.

tanító angol választott

kedd

Tóthné Zsoldos Éva

műveltségterülettel, technika

1.2.3 A 2022. évi minősítési eljárásra jelentkezett pedagógus:

Jelenleg nincs minősítésre jelentkezett pedagógusunk.
1.2.4 Nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársak:


1 fő rendszergazda (csatolt munkakör: gazdasági ügyintéző)



1 fő iskolatitkár (csatolt munkakör: gyógypedagógiai asszisztens)



1 fő gazdasági vezető



1 fő karbantartó



2 fő takarító

1.3 Az intézmény tanulói adatai
Évfolyam

Tanuló

ebből

létszám

egyéni

SNI tanuló

BTMN tanuló

Számított
létszám

tanrend
1.

15 fő

2.

14 fő

3.

13 fő

4.

18 fő

5.

17 fő

6.

15 fő

1 fő

15 fő
2 fő

14 fő

1 fő

16 fő

1 fő

18 fő

4 fő

1 fő

21 fő

1 fő

2 fő

16 fő

3 fő
1 fő

1 fő
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7.

11 fő

8.

12 fő

Összesen

115 fő

1.4

1 fő

1 fő

12 fő

1 fő

4 fő

1 fő

16 fő

4 fő

13 fő

4 fő

128 fő

Tárgyi feltételek:

Nyári felújítások, beszerzések:
Nyáron két tanterem, valamennyi mosdó, a tornaterem felé vezető átjáró, a teljes konyha és
két darab ajtót festése történt meg. E mellet még négy darab tanteremben történtek részleges
javítások, és a lemosható felületek is új festéket kaptak. Ezt a hatalmas munkát a
karbantartónk végezte. Az elvégzendő munkák kivitelezéséhez egy darab Makita fúrógépet
szerezhettünk be.
Szakemberek által sikerült laminált padlóval ellátni újabb két tantermet, illetve egy régi padló
cseréje történt meg.
Nagy örömünkre két helyiségbe légkondicionálót szereltethettünk fel. Nagy szükség volt rá,
mert a tanári szoba és az igazgatói iroda a nyári időszakban elviselhetetlenül meleg.
Fentiekhez a forrásokat az Egri Főegyházmegye biztosította az intézmény költségvetésében.
Nagyon hálásak vagyunk ezekért a fejlesztésekért, hiszen általuk tovább szépült,
korszerűsödött iskolánk.

2.

A tanév legfontosabb céljai, feladatai:

2.1.

Fenntartónk által megfogalmazott fő feladatok:

A 2022/2023-es tanévre Érsek Úr a következő mottót választotta:
„A szentmise a család erőforrása”
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Iskolánkban nagyon fontos feladat, hogy a családokhoz közel vigyük Isten igéjét. Krisztián
atyával együtt szeretnénk megvalósítani azt a tervünket, hogy havi rendszerességgel iskolánk
aulája adjon otthont szentmisének. Ezek az alkalmak minden hónap utolsó keddjén lennének,
mert a keddi napokon tartózkodik iskolánkban lelkipásztorunk. Ezekre a szentmisékre majd
hívjuk és várjuk a szülőket, tanítványaink hozzátartozóit is. Óvodánkban hétfőnként végzi
szolgálatát lelkészünk, akinek munkáját segíti és támogatja teljes tantestületünk, és
kiemelkedően iskolánk és óvodánk hitoktatója: Hollárné Orosz Petra.

2.2.

Kiemelt feladataink

2.2.1 Keresztény értékrend közvetítése

Legfontosabb feladatunk a keresztény értékrend közvetítése. Nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a gyermekek megismerjék a türelem, egymásra figyelés, szeretet fontosságát.
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megfelelő mintát közvetítsünk tanulóink
számára. Családjuk kevés segítséget tud nyújtani számukra, így csak magunkra számíthatunk.
A tanulás, a munka örömével és hasznosságával is meg kell ismertetnünk gyermekeinket,
mert fel kell, hogy fogják, ezek Istennek tetsző cselekedetek. Be kell, hogy lássák, az iskolai
feladatok elvégzése, a szorgalom meghozza gyümölcsét.
A keresztény értékrend közvetítése történik az egyházi év jeles napjain. Ilyenkor együtt
imádkozunk, alkotunk, fókuszba helyezve az adott nap tartalmát, mondanivalóját. Hitoktatónk
illetve a kijelölt tanár szemléletes bemutatókat készít ezekre az alkalmakra, amellyel a segítik
az adott ünnep lényegének megértést és a lelki elmélyülést is. Szorgalmazzuk, hogy a
gyermekeink részt vegyenek a szentmiséken. Igyekszünk jó példával járni előttük.
2.2.2 Lemorzsolódás csökkentése

Kollégáimmal

együtt

folyamatosan

nagy

erőfeszítéseket

teszünk

a lemorzsolódás

csökkentésére. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának változásában nem
történt pozitív elmozdulás, és a kompetenciamérés eredményei is gyengék. Gyermekeink
nehéz körülmények közül jönnek iskolába, ezért fejlődésüket is csak önmagukhoz képest,
körülményeik figyelembevételével értékelhetjük. Ha így tekintünk rájuk, akkor lehet csak
sikerélményünk.
Igyekszünk kibontakoztatni a tanulóinkban rejlő képességeket, az új módszerekkel,
lehetőségek alkalmazásával támogatjuk a sokoldalú személyiség fejlődést, mert mindez
elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkaerőpiacra ki tudjanak lépni a későbbiekben.
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-

Hiányzások visszaszorítása:

A lemorzsolódás csökkentése szempontjából a hiányzások visszaszorításáért nagyon sokat
teszünk. Folyamatos a családlátogatás, a kapcsolattartás, mert csak az iskolai jelenlét segítheti
a tanulókat a továbbhaladásban.
Ezt a munkát folyamatosan végezzük, felelősei az osztályfőnökök.
A hiányzások miatt fokozott figyelmet igénylő családokra külön figyelmet kell fordítanunk,
ezekben az esetekben segítséget kérünk a család- és gyermekjóléti szolgálattól is és a Promise
Egyesület munkatársaitól is.
Ezt a feladatot is folyamatosan végezzük, felelőse a gyermekvédelmi felelősünk.
-

Olvasás-szövegértés kompetencia fejlesztése

Az alapkompetenciák közül a legfontosabb az olvasás-szövegértés kompetencia, mert az
önálló tanuláshoz elengedhetetlen. Tanítványaink otthonaiban ritkán találkozhatunk
könyvekkel, így nekünk kell itt is jó példával elöl járnunk! Alsóban a magyar órák magas
száma a biztosíték arra, hogy mindennap olvassanak a gyermekek, felső tagozaton már
kevesebb idő jut olvasásra, így romlik az olvasási képességük. de fontos, hogy minden
lehetőséget megragadjunk az olvastatásra és a szövegek értelmezésére.
Ez a feladatunk is folyamatos, felelőse pedig valamennyi pedagógus kolléga.
Munkánk

hatékonyságát

segíti

komplex

feladatbankunk,

melyet

az

EFOP-3.1.7-

„Esélyteremtés a köznevelésben” című pályázat során hoztunk létre, és a komplex
Az olvasás-szövegértés kompetencia fejlesztése is folyamatos feladat valamennyi pedagógus
számára.
-

A tanórán kívüli foglalkozások

Nagyon fontosak ezek a foglalkozások a tanulók tudásának gyarapodásához. Ezeken az
alkalmakon tanulóink pozitív élményekkel gazdagodhatnak. A sikerek, a bővülő tudás
hozzájárul a lemorzsolódás veszélyének csökkenéséhez. Folyamatosan végezzük ezt a
munkát, melynek felelőse az igazgató. Működik irodalmi szakkör, énekkar, könyvtári
olvasókör, sportkör.
- Pedagógusok szakmai fejlődése, megújulása
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Fontos ennek a kompetenciaterületnek a folyamatos fejlesztése. Folyamatosan figyeljük a
Katolikus Pedagógiai Intézet által meghirdetett képzéseket és a miskolci POK által
meghirdetett képzéseket is.
Lemorzsolódás csökkentésével kapcsolatban a miskolci POK többféle lehetőséget kínál a
pedagógusok számára, ezeken az alkalmakon részt veszünk majd.
A továbbképzési terv megvalósításának felelőse az igazgató.
- „Útravaló”
Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóival ismét pályázunk az Útravaló Ösztöndíj programra. A
pályázatok beadási határideje: 2021. szeptember 23. A pályázat lebonyolításáért az
igazgatóhelyettes a felelős.
-

Táborok, kirándulások

Minden tanévben nagyon várják tanítványaink a táborokat, kirándulásokat. Ezek az
események motiválóak, és elősegítik a közösség fejlődését és a szociális kompetenciák
erősödését is. A pályázati lehetőségek véget értek, ezért másképpen kell majd
megszerveznünk ezeket a programokat. A kirándulások szervezésében jobban ki kell majd
használnunk a helyi lehetőségeket: a Hernád-part és Belegrád adottságait.
Fenntartónk jóvoltából az idei tanévben is lehetőségünk volt hittantábort szervezni Sarudra.
Ennek a programnak a megvalósítására már az előző tanév végén sor került. A programok,
lehetőségek feltérképezése folyamatos, felelőse az igazgató.
-

Két éve nyertük el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, amely kötelez

bennünket. Mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tevékenységünkben meg kell jelennie a
differenciálásnak és a tehetséggondozásnak.
-

Megemlékezések, ünnepségek

Iskolánkban szép hagyományai vannak a társadalmi és egyházi ünnepekről való
megemlékezéseknek. Az ezekre való felkészülés jó lehetőséget nyújt a tehetséggondozásra, de
a keresztény értékrend és a nemzeti identitás erősítésére is.
Ennek a feladatnak a végrehajtása is folyamatosan jel van egész tanévben. Felelősei a
szakkörvezetők: Galuskáné Kobza Zita és Kozma- Simai Dalma tanárnők.
10

-

Versenyek

„Az év madara: a zöld küllő” címmel körzeti rajzversenyt hirdetünk. A pályamunkák
beérkezésének határideje: 2022. szeptember 30. Az alkotásokból kiállítást rendezünk. Az
eredményhirdetésre október 4-én, az Állatok Világnapján kerül majd sor. A verseny felelőse:
Ácsné Gábor Erika
Házi versenyeket szervezünk énekből, olvasásból és mesemondásból szervezünk a tanév
folyamán. Ennek felelősei a munkaközösség-vezetők, szaktanárok.
Folyamatosan figyeljük mi is azokat a lehetőségeket, amelyek megfelelnek tanítványaink
érdeklődésének, ahol sikeresek lehetünk. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes.
A

Örökös Ökoiskola
Örökös

Ökoiskola

cím

birtokosaként

intézményünkben

kiemelt

feladat

a

környezettudatosság, a fenntarthatóság szemléletének fejlesztése. Településünk vízbázison
helyezkedik el, így nagy a szerepünk abban, hogy gyermekeink környezetüket óvó,
felelősségteljesen gondolkodó felnőttekké váljanak. A teremtésvédelmi programjainkkal
igyekszünk tanítványaink figyelmét ráirányítani a körülöttük lévő csodálatos élővilágra, de a
megjelenő problémákra, feladatokra is. Istenünk ránk bízta a minket körülvevő világot,
őriznünk kell ezt a kincset!
-

A teremtésvédelem:

Mottónk: „Halld meg a teremtés hangját”

Hónap
Földanya
hava
szeptember
15.

Feladat

Tevékenység

Felelős

Rajzpályázat
meghirdetése: „Az év
madara: a zöld küllő.”

Felhívás, plakát készítése.

osztályfőnökök
iskola tanulói

Gyalogosközlekedés,
kerékpáros közlekedés
támogatása.
Levegőminőséget mérő

Oroszné H. Marianna
Juhászné V. Ildikó
osztályfőnökök

Autómentes Nap
22.

11

készülék igénylése

26-30.

30.

Magvető
hava
október
1.

Környezetvédelmi
témahét.

Egészségtudatos
gondolkodás és
iskolai
mozgástevékenységek
témanap 2022m –es
futás
Tisztasági verseny
meghirdetése az
osztályok között.

Fenntarthatósági
témahét
3-7.

4.

28.

Plakát készítése
újrahasznosítható
anyagokból.
Gondozzuk a keresztet!
Túra a Hernád parton.
Templomkert rendezése.
Hős fák applikáció
letöltése, használata
kinyomtatott plakátok
kihelyezése a fákra

Állatok világnapja: az
év madara: a
Zöld küllő –
megismerése, rajzok
készítése

Rózsafüzér készítő
verseny
természetes vagy
újrahasznosításra
alkalmas
anyagokból-zárás

Ádám Istvánné
Ácsné Gábor Erika
Juhászné V. Ildikó
osztályfőnökök
iskola tanulói

Osztályfőnökök
Testnevelők

Aranyseprű díj” havonta
kerül odaítélésre a
legrendezettebb,
legtisztább osztály
számára.

A készülék elhelyezése,
megismerése, adatok
nyomon követése
rajzok készítése, kicsik
ajándékozása

Vrazala Viktória

Juhászné Vaszil
Ildikó

Osztályfőnökök
Juhászné V. I.
Ácsné G. E.

Osztályfőnökök
Házi verseny.
Cél: produktum létrehozása
pl. rózsafüzér, plakát.
Örökbe fogadott
keresztgondozása.
Segítség a Templomkert
rendezésben
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Enyészet
hava
november
11.

Szent Márton-napi
hagyományok
Sulicsalogató:
hernádkaki óvodások
Berzéki óvodások
meghívása

Márton napi finomságok.

Oroszné H. Marianna
Ádám Istvánné

Folyamatos madáretetés.

osztályfőnökök

Adventi készület

Adventi készület a
természet közeliség és az
újrahasznosítás jegyében.
Asztaldíszek és betlehem
készítése.

Oroszné H. Marianna
Tóthné Zs. Éva
osztályfőnökök

Vízkereszt

Hagyományok gyűjtése a
szenteltvízzel
kapcsolatosan.
Összehasonlítások

Orosz Petra
osztályfőnökök

Egészséges táplálkozás
fontossága.

Juhászné V. Ildikó
osztályfőnökök

Teremtésvédelmi nap:
Gyümölcsoltó
Boldogasszony.
„a fogadott kereszt
meglátogatása,gondozása
„Hernád-parti levelek”
vetélkedő - mesterprogram
megvalósítása

Oroszné H Marianna
Tóthné Zs. Éva
Juhászné V. Ildikó
Nagy Krisztián

Madáretetők
kihelyezése
osztályonként.

Álom hava
december

Fergeteg
hava
január
6.

levegőminőségének
változásai
Jégbontó
hava
február
28.

Csipsz- és kóla mentes
nap.

Kikelet hava
március
„Hernád-parti
tarkabarka” háromhetes
22.- április projekt a föld- víz22.
levegő témakörében.

Szelek hava
13

Juhászné Vaszil
Ildikó

április
24-28.

Ígéret hava
Május
8.
Napisten
hava
június

-

Fenntarthatósági
témahét.

Környezetünk szépítése.

Oroszné H Marianna
Tóthné Zs. Éva
Ácsné Gábor Erika
Juhászné V. Ildikó

Anyák napja

Ajándék készítés a
fenntarthatóság jegyében.

osztályfőnökök

Tanulmányi kirándulás

Természeti értékeink
megfigyelése.
Az emberi tevékenység
szerepe a környezet
alakításában.

Oroszné H Marianna
Tóthné Zs. Éva
osztályfőnökök

Kapcsolatrendszerünk

Iskolánk Hernádkak község középpontjában helyezkedik el. Igyekszünk tanítványainkat a
kulturált közlekedés és viselkedés szabályaira ösztönözni, hogy jelenlétünket minél inkább
elfogadják községünkben.
2022. májusában az iskola előtti terület új parkolóval gazdagodott az Önkormányzat
jóvoltából.
A 2022/2023. tanévben kezdte el működését iskolánkban a Symphonia Alapfokú Művészeti
Iskola, Boncsér Gábor tanár úr már második alkalommal oktat nálunk citerát a Tradíció
Edukáció Alapítvány égisze alatt. A Diósgyőri Alapfokú Művészeti iskolával pedig már két
évtizedes kapcsolatot ápolunk.
Megfelelő a kapcsolatunk a hernádkaki óvodával: szívesen látjuk a kicsiket nálunk, illetve
igazgató-helyettes asszony angolt, hitoktatónk pedig hittan tanít az ovisoknak.
Nagy kihívás számunkra az idei tanév, hiszen meg kell ismerkednünk berzéki kollégáinkkal,
bele kell illeszkednünk az ottani mindennapokba és ünnepi pillanatokba is.
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2.3 A tanév rendje iskolánkban
2.3.1 A tanév szorgalmi időszaka:






Első tanítási nap:
2022. szeptember 1.
Utolsó tanítási nap: 2023. június 15.
Tanítási napok száma: 183 nap.
Első féléve vége: 2023. január 20-ig tart.

2.3.2 Tanítás nélküli munkanapok

Időpont
2022. szeptember 08.

Megnevezés
Felelős
1. tanítás nélküli munkanap: Tantestületi Igazgató
lelki nap:
Igazgató helyettes
Regéc-Hercegkút
Gazdasági vezető
Nagy K. atya
2. tanítás nélküli munkanap:
Pályaorientációs nap

munkaközösség
vezetők

2022. december 21.

3. tanítás nélküli munkanap:
Nevelési értekezlet

igazgató

2023. június 12.

4. tanítás nélküli munkanap:
DÖK- nap
Gyereknap

igazgató DÖK segítő

2022. december 20.

2.3.3 Szünetek

Megnevezés

Időpont

Őszi szünet

2022. október 29. – 2022. november 06.

Téli szünet

2022. december 22.- 2023. január 02.

Tavaszi szünet

2023. április 06. – 2023. április 11.
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2.3.4 Programok a tanév folyamán

Hónap

Feladat

Határidő

Szeptember

Felelős
Orosz Petra
Nagy K. Atya
Igazgató
Osztályfőnökök

Tanévnyitó szentmise - Veni Sancte
Szülői értekezletek:
1. osztály délelőtt
Felsőbb osztályok 15 órától.

szept.01.

Ünnepi szentmise Berzéken

szept. 02.

Nagy K. atya
Igazgató
Tagintézmény-vez.

Kisboldogasszony - Szűz Mária
születésének ünnepe

szept.07.

Orosz Petra

1. tanítás nélküli munkanap:
Tantestületi lelki nap:
Regéc-Hercegkút

szept.08

Igazgató
Igazgató helyettes
Gazdasági vezető
Nagy K. atya

Rajzpályázat meghirdetése: Az év
madara: a ”Zöld küllő”

szept.15.

Ácsné Gábor Erika

Tanmenetek áttekintése, átdolgozása,
leadása

szept.23.

Igazgató
Osztályfőnökök

Szept. 24. : Szent Gellértnek, a
katolikus iskolák és katolikus
pedagógusok védőszentjének ünnepe.
Szentmise 2022. szeptember 27-én
iskolánk aulájában a szülők
részvételével.

Szept.23.

Orosz P.
Nagy K. Atya
Igazgató

Környezetvédelmi témahét
- Plakát készítése újrahasznosítható
anyagokból.
- Gondozzuk a keresztet!
- Túra a Hernád parton.
- Templomkert rendezése.

szept.26szept. 30.

Ádám I- né
Juhászné V. I.
Ácsné G. E.
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Október

Népmese Napja: könyvtári
foglalkozás

szept.29.

Ádám I-né

Egészségtudatos gondolkodás és
iskolai mozgástevékenységek
témanap 2022m –es futás

szept.30.

Osztályfőnökök
Testnevelők

Bemeneti mérés

szept.26nov.30.

Igazgató-helyettes
Igazgató
Osztályfőnökök

Október 01.: Zenei világnap
daltanulás

okt.03.

Galuskáné K. Z.

Fenntarthatósági témahét

okt.03-07.

Juhászné V.I.

Állatok világnapja: az év madara: a
Zöld küllő – megismerése, rajzok
készítése

okt.04.

Osztályfőnökök
Juhászné V. I.
Ácsné G. E.

A rajzpályázat eredményének
kihirdetése, a képek kiállítása

okt. 04.

Ácsné G. E.
Tóthné Zs. É.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

okt.06.

Kozma-S.D.

Szűz Mária
Magyarok Nagyasszonya
Rózsafüzér imádkozás

okt.07.

Orosz P.

Szüreti mulatság

okt. 15

Igazgató
Igazgató helyettes
Gazdasági vezető
Nagy K. atya

Nemzeti ünnep, megemlékezés az
1956.október 23. eseményeiről

okt.21.

Kozma-S.D.
Galuskáné K. Z.
Lehóczki G.

Rózsafüzér készítés

okt.28.

Osztályfőnökök

(munkanap-okt.31 bedolgozása)
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November

Őszi szünet

okt.29-nov.06.

Márton-napi hagyományok
Sulicsalogató: hernádkaki óvodások
Berzéki óvodások meghívása

nov.11.

Oroszné H. M.
Ádám I-né

Szent Erzsébet- megemlékezés
Apródavatás

nov.18.
nov.18.

Orosz P.
DÖK

Miskolci Csodamalom Bábszínház
Meseláda című előadásának
megtekintése: alsó tagozatos
iskolások és berzéki óvodások.

nov.18.

Tóthné Zs. Éva

NONSTOP-foci

nov.25.

Ácsné G. E.
Juhászné V. I.

Első gyertya meggyújtása:
4.-8. osztály

nov.28.

Vrazela V.
Tóthné Zs. É.

Második gyertya meggyújtása:
3.-7. osztály

dec.05.

Ádám I-né
Lukács V.

Jön a Mikulás!

dec.06.

Osztályfőnökök
Alsós
munkaközösség

Szűz Mária szeplőtelen
fogantatásának ünnepe.

dec.08.

Orosz P.

Harmadik gyertya meggyújtása:
2.-6. osztály.

dec.12.

Újváriné A. A.
Ácsné G. E.

Negyedik gyertya meggyújtása:
1.-5. osztály.

dec.19.

Galuskáné K. Z.
Juhászné V. I.

Adventi gyertyagyújtás:
Advent első vasárnapja november
27.

December
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Karácsonyi ünnepség

dec. 19.

Adventi lelki nap

2023.
Január

Nagy K. Atya
Osztályfőnökök

2. tanítás nélküli munkanap:
Pályaorientációs nap

dec. 20.

3. tanítás nélküli munkanap:
Nevelési értekezlet

dec.21.

Téli szünet

dec.22,-jan.02.

Iskolavezetés
Felsős mk.

Félévzárás előkészítése, fokozott
figyelem a tanulmányokra
Vízkereszt

Iskolavezetés

jan.06.

Január 20: első félév vége

Nagy K. Atya
Igazgató
Osztályfőnökök
Igazgató
Osztályfőnök

Központi Felvételi írásbeli vizsgák

jan. 21

Igazgató
Osztályfőnök

Jan. 22: A magyar kultúra napja

jan.23.

Kissné A. M.

Félévzárás- osztályozó értekezlet,
ellenőrzők kiosztása

jan. 23

Igazgató
Osztályfőnökök

jan.30.

Igazgató
Igazgató-helyettes
Osztályfőnök

Gyertyaszentelő Boldogasszony

febr. 02.

Orosz P.

Félévi értekezlet

febr. 9.

Igazgató
Igazgató-helyettes

Szülői értekezlet

Február

Alsós
osztályfőnökök
Kissné A. M.
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Mátyás hét:
Lovagi torna
Apródavatás
Fergeteges Farsangi Forgatag:
berzéki óvodások meghívása
Farsang (tánc, diszkó stb)

febr. 13-17.

Oroszné H. M.
Tóthné Zs. É.
Osztályfőnökök

febr.17.

Osztályfőnökök

Felvételi jelentkezési lapok küldése

febr.22.

Osztályfőnök

Hamvazószerda: a nagyböjt kezdete

febr.22

Orosz P.
Nagy K. atya

Pénz7- témahét

márc.06.-10.

Tóthné Zs. É. ig.-h.
Osztályfőnökök

Kimeneti mérések

márc.06jún.09.

Igazgató-helyettes
Igazgató
Osztályfőnökök

Nőnap

márc.08.

Lehóczki Gábor
Hengsperger Sándor
Lukács Viktor

Március

Megemlékezés az 1848-as
eseményekről.

márc.14.

Galuskáné K. Z.
Kissné A. M.

Márc.25. :
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Teremtésvédelmi nap

márc.24.

Igazgató-helyettes
Igazgató
Osztályfőnökök
Juhászné V. I.

Iskolacsalogató

márc.

Igazgató
Igazgató-helyettes
Munkaközösségvezetők

Háromhetes környezetvédelmi
projekt: „Hernád-parti
tarkabarka”

márc.22ápr.22.

Ácsné G. E.
Tantestület
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Április

-

Víz hete

Juhászné V.I.

-

Levegő hete

Vrazala V.

-

Föld hete

Ácsné G. E.

Digitális témahét

márc.27-31.

Tavaszi nevelési értekezlet

ápr. 13.

A költészet napja
Mesemondóverseny- körzeti iskolák
meghívása

ápr.14.

Ádám I.-né

ápr. 05.

Nagy K. Atya
Orosz P.

Fenntarthatósági témahét
(település szépítés)

ápr.24-28.

Ácsné G. E.
Juhászné V. I.
Osztályfőnökök

Tavasz szünet

ápr.06-11.

Anyák Napja- közös rendezvény

máj.08.

Igazgató
Igazgató-h.
Munkaközösség
vezetők
Osztályfőnökök

Szülői értekezlet

máj.08.

Osztályfőnökök

Pünkösd

máj. 26.

Orosz P.

Tanulmányi kirándulás

június

Oroszné H. M.
Tóthné Zs. É.
Osztályfőnökök

Nemzeti összetartozás napja

jún.05.

Vrazala V.

Húsvét- Nagyhét megünneplése
Lelki nap
Szentmise

Május

Június
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Hengsperger Sándor
Lukács Viktor

Osztályozó értekezlet

jún. 08

4. tanítás nélküli munkanap:
DÖK- nap
Gyereknap

Igazgató
Igazgató-h.
Galuskáné Kobza
Zita

jún.12.

Ballagás
Tanévzáró szentmise- Te Deum

jún.15.

Tanévzáró értekezlet

június 30.

Igazgató
Igazgató-h.
nagy K. atya
Orosz P.

2.3.6 Tanórán kívüli foglalkozások

-

Napközi 1-2. osztályok összevonásával.

-

Habilitációs és fejlesztő foglalkozások.

-

Sportklub (heti 2 alkalom)

-

Könyvtár (heti 1 óra)

-

Énekkar (heti 1 óra)

-

Irodalmi szakkör (heti 1 óra)

-

Modern tánc heti 2 alkalommal külső művészeti alapiskola szervezésében.

-

Zeneoktatás: Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola-hegedű, cselló, furulya, fuvola.

-

Népzene oktatás: Tradíció Edukáció Alapítvány (Boncsér Gábor)- citera

2.3.7 Tantestületi értekezletek

Időpont

Jellege

Témája

2022.08.22

Alakuló értekezlet

Ismerkedés tagintézmény munkatársaival

2022.08. 30.

Tanévnyitó értekezlet.

Munkaterv elfogadása

2022.12.21.

Nevelési értekezlet

Tanulmányi eredmények értékelése.

2023.02.19.

Félévi nevelési értekezlet.

Az első félév eredményeinek megbeszélése.

2023. 04.13.

Tavaszi evelési értekezlet.

Feladataink, terveink a jövőben.
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2023.06.09.

Osztályozó értekezlet.

Az éves tanulmányi eredmény értékelése.

2023.06.30.

Tanévzáró értekezlet.

A tanév értékelése.

2.3.8 Szülői értekezletek

Időpontja

Témája

Felelős

2022.09.01.

A tanév feladatai.

iskola vezetése, osztályfőnökök

2023.01.30.

Az első félév értékelése.

iskola vezetése, osztályfőnökök

2023.05.08.

Tanév zárásának előkészítése.

iskola vezetése, osztályfőnökök

2.3.9 Mérések

Mérés

Megnevezése

jellege
Központi

Központi

Központi

Érintett

Időpontja

Felelős

tanulók
Tanulók fizikai

5-8.

2023. január 9 – 2023.

állapotának és

évfolyam május 12.

Juhászné
Vaszil Ildikó

edzettségének

Adatfeltöltés határideje:

Ácsné Gábor

vizsgálata

2023.06.15.

Erika

Pályaválasztást

2022. szeptember 19 -

Tóthné Zsoldos

megalapozó

2022. október 10.

Éva

kompetenciák

Adatfeltöltés határideje:

vizsgálata

2022. október 17.

Országos mérés

4.-8.

Bemeneti mérések

osztály

2022. 09.26.-2022. 11.30.

Tóthné Zsoldos
Éva
Juhászné
Vaszil Ildikó

Központi

4.-8.

2023.03.06-31.-

Tóthné Zsoldos

osztály

2022.06.09.

Éva
Juhászné

23

Vaszil Ildikó
Iskolai

DIFER mérés

1.

2022.10.17.- 2022.12.09.

osztály
Iskolai

Longitudinális mérés

Galuskáné
Kobza Zita

4.

2022.szeptember-

Vrazala

osztály

2022. november

Viktória

2.3.10 Pályaválasztás

Tevékenység
Tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről.
Pályaválasztási szülői értekezlet.
Jelentkezés központi, egységes írásbeli
vizsgára.
Az Arany János Tehetséggondozó
Programra történő pályázatok benyújtása.
Központi írásbeli felvételi vizsga.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga.
Tájékoztatás központi írásbeli vizsga
eredményéről
Tanulói jelentkezési lapok továbbítása az OH-nak.
Szóbeli felvételi vizsgák.

Felelős
osztályfőnök
osztályfőnök
szülő

Határidő
2022.10.31.
2022.11.21.
2022.12.02.

szülő

2022.12.02.

szülő
szülő
középiskola, szülő

2023.01.21.
2023.01.31.
2023. 02. 10.

osztályfőnök
szülő

2023.02.22.
2023.02. 27. –
03. 14.
2023.03.21.2023.03.22.
2023.06.22.2022.06.24.

Tanulói adatlapok módosításának időpontja.

osztályfőnök

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

szülő

3.3 Szakmai feladatok
3.1 A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

Az intézményi önértékelési terv alapján a 2021/2022. tanévben a következő pedagógusok
önértékelése történik meg:
- Vrazala Viktória
- Újváriné Antóny Anikó

3.2 Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása
Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó
döntéseinek és iránymutatásai szerint történik.
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A beiratkozás időpontja 2023. áprilisában lesz A beiratkozásért felelős Tóthné Zsoldos Éva
igazgatóhelyettes. Célunk nagyobb létszámú tanulócsoport elérése, amely lehetőséget biztosít
csoportbontásra.
A beiratkozást az intézményvezető-helyettes és az alsós munkaközösség-vezető közösen
készíti elő. A folyamat során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. A
szülők bizalmának elnyeréséért az óvoda-iskola átmenetet szolgáló programokat szervezünk,
és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az óvodával.

4. Belsőellenőrzési terv 2021/2022-es tanévre
Intézményi ellenőrzés:
-

Az intézményi ellenőrzés az intézmény belső ellenőrzési terve szerint történik.

-

Az

ellenőrzést

végzi:

igazgató,

igazgatóhelyettes,

osztályfőnökök
-

Ideje: folyamatos, illetve a havi ütemezés szerint
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munkaközösség

vezetők,

4.1 Az iskola ellenőrzési, értékelési rendszere

Terület
mérési pont

T
A
N
U
L
Ó
K

módszer

ellenőrzés
gyakoriság

dokumentáció

felelős

mérési pont

of.
ig.h
ig
ig., ig.h
mkv.

tanmenet
szerinti, félév,
év vége
versenyek

módszer

tanulmányi
munka

esetenként

dokumentum
elemzés

havonta

napló, ellenőrző

verseny
eredmények

tanév végén

elemzés

évente

összesítések

vizsgák

év vége

írásbeli, szóbeli

évente

jegyzőkönyv

ig. ig.h.

vizsga

magatartás

folyamatos
havonta
osztályozó
értekezlet

megbeszélés

folyamatos
félévente

feljegyzés

ig.
ig.h

havonta
félév
év vége

szorgalom

folyamatos
havonta
osztályozó
értekezlet
esetenként

megbeszélés

folyamatos
félévente

feljegyzés

ig.
ig.h

havonta
félév
év vége

önértékelés
megbeszélés

dokumentum
elemzés
dokumentum
elemzés

esetenként

jegyzőkönyv

ig.h

félév, év vége

rendszeres

feljegyzés, napló

félév év vége

folyamatos

napló

ig.
mkv.
szt.
ig.h

fegyelmi
ügyek
jutalmazás

belső mérések

folyamatos

tanmenet
szerint

dokumentum
elemzés
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tanmenet
szerin

értékelés
gyakoriság

dokumentáció

felelős

ellenőrző
napló
bizonyítvány
jegyzőkönyv

szaktanár

jegyzőkönyv
napló
napló
bizonyítvány

vizsgáztató
szaktanár
of.

folyamatos
havonta
félévente

napló
bizonyítvány

of.

megbeszélés

félévente

jegyzőkönyv

ig.

önértékelés
dokumentum
elemzés
írásbeli
szóbeli

folyamatos év
vége

jegyzőkönyv

ig. ig.h. mkv.
szt.

rendszeres

napló

szt.
mkv.

szóbeli
írásbeli

tanmenet
szerinti, eseti

írásbeli
szóbeli
gyakorlati
írásbeli
szóbeli
önértékelés
megbeszélés

évente

évente
folyamatos
havonta
félévente

szaktanár

Terület

P
E
D
A
G
Ó
G
U
S

tanmenet
program
tankönyv
taneszköz
osztályfőnöki
mk. vezetői
tevékenység
pedagógusok
munkája

munkaközösség
szakmai
munkája
házirend
I
S
K
O
L
A

ügyeleti
rendszer
SZMSZ, PP
végrehajtása

mérési pont
IX.30.
IX.1.
I.30.
belső
ellenőrzési
tervben
meghatározott
belső
ellenőrzési
tervben
meghatározott
belső
ellenőrzési
tervben
meghatározott
folyamatos

folyamatos
ig utasítás
szerint

módszer
dokumentum
elemzés
megbeszélés

ellenőrzés
gyakoriság
évente
félévente

dokumentáció
tanmenet
rendelések
leltári
jegyzőkönyv
feljegyzés

felelős
ig.
ig.h.
ig.h.

mérési pont
félév év vége

módszer
beszámoló

értékelés
gyakoriság
félévente

dokumentáció
feljegyzés

felelős
ig.

félév, év vége

beszámoló

félévente

jegyzőkönyv

ig.

ig.
ig.h.

belső
ellenőrzési
tervben
meghatározott
belső
ellenőrzési
tervben
meghatározott
belső
ellenőrzési
tervben
meghatározott
évente

beszámoló

félévente

teljesítményértékelési
lap

ig.

önértékelés
beszélgetés
dokumentum
elemzés
önértékelés
beszélgetés
dokumentum
elemzés
beszámoló

félévente
három
évente

teljesítményértékelési
lap alapján

ig.

félévente
két évente

teljesítményértékelési
lap alapján

ig.

évente

jegyzőkönyv

ig.

óralátogatás
dokumentumelemzés
megbeszélés

munkaterv
szerint

óralátogatás
dokumentumok

munkaterv
szerint

feljegyzés
napló

ig.
ig.h.
mkv.

iskolai elemzés

munkaterv
szerint

napló
feljegyzés

ig.
ig.h.

iskolabejárás
óralátogatás
dokumentumelemzés
dokumentumelemzés
beszámoltatás
jogszabály és
dokumentumelemzés

folyamatos

feljegyzés

ig.
ig.h.

folyamatos

feljegyzés

ig.h.

évente

beszámoló

évente

jegyzőkönyv

ig.

4 évente
szükség
szerint

feljegyzés

ig.

4 évente vagy
szükség
szerint

beszámoló

2 évente

jegyzőkönyv

ig.
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4.2 Tanügyigazgatással összefüggő belső ellenőrzés
-

Törzslapok, tanuló nyilvántartás ellenőrzése:
Időpont: szeptember vége
Felelős: igazgatóhelyettes

-

Elektronikus naplók ellenőrzés
Haladási naplók vezetése, tanórák nyilvántartása időpont: január, június.
Felelős: igazgató
Az érdemjegyek naplóban történő vezetése időpont: január, május
Felelős: igazgató

-

Statisztikai jelentések
Időpont: október, február, június
Felelős: igazgató

-

Személyi anyagok naprakész vezetése:
Időpont: október, február, június
Felelős: igazgató

4.3. Szakmai-pedagógiai tevékenységgel összefüggő belső ellenőrzés,
különös tekintettel a készség- és képességfejlesztésre
- Tanmenetek ellenőrzése, az egyes évfolyamok tantervi követelményeinek való
megfelelés alapján:
Időpont: a tanmenetek jóváhagyásra történő leadása előtt
Felelős: munkaközösség vezetők
A tananyaggal történő haladás ellenőrzése, a tanmenetek és a haladási naplók alapján:

Időpont: 2022. november és 2023. március
Felelős: munkaközösség vezetők
Óralátogatások (minden munkaközösségi tagot)
Időpont: 2023. április 30-ig
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, önértékelési csoport
Habilitációs és fejlesztőfoglalkozások, napközi és a szakkörök ellenőrzése (minden érintett
dolgozót)
Időpont: 2023. április 30-ig
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes

4.4 Munkavégzéssel összefüggő belső ellenőrzés
- A munkarendi előírások betartásának ellenőrzése az SzMSz-ben és a munkaköri leírásban
foglaltak alapján (csengetési rend betartása, munkakezdés, ügyeleti munka, az ebédelés
rendjének megtartása stb.)
- Szabályzatok áttekintése (tűzvédelmi, munkavédelmi)
- A konyha működése és higiéniája
- Az iskola biztonságos működésének ellenőrzése (tűzriadó, pénzkezelés, előirányzat)
Időpont: a tanév során négy alkalommal, szeptember vége, december eleje, március eleje,
május eleje.
Felelős: igazgató
Az iskola tisztasága, higiéniája ellenőrzésére a kialakult járványhelyzet miatt naponta
többször sort kell keríteni.
Időpont: folyamatos
Felelős: igazgató, gazdasági vezető
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4.5 Gazdálkodással összefüggő ellenőrzés:
- Költségvetés alapján augusztus, január, szeptember.
- Minden hónap végén kiadások ellenőrzése.
- Pénzeszközök ellenőrzése pénzkezelési szabályzat szerint.
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