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A 2021-22-es tanév munkaterve 

 
 

A munkaterv megfogalmazása közben három dolog jut mindig eszembe, a tanévünket 

valószínűleg, alapvetően ezek fogják meghatározni: 

 

1. „A járványhelyzet függvényében...” 

Már tavaly is nagyon bizonytalan kimenetelű tanévnek kezdtünk neki, idén sem lesz 

kiszámíthatóbb. Reméljük, hogy a kezdeti bizonytalanság, ha lassan is, de átfordul a régen 

megszokott rend irányába. 

A sok bizonytalanság közepette is hálát adhatunk Istennek, hogy ismét kellő számú 

pedagógussal – sajnos túlterhelt kollégák most is vannak bőven -, mindig tudunk szakost 

küldeni az órákra. A bizonytalanságot az országos oktatásirányítás sajnos továbbra sem 

tompítja, sőt az információk elég későn látnak napvilágot. Istenünk gondviselő kegyelmére 

nagyon nagy szükségünk lesz. 

Reméljük, hogy a tanévnyitó istentisztelethez hasonlóan továbbra is lehetnek 

rendezvényeink személyes jelenléttel: szervezhetünk értekezleteket, beiskolázási 

istentiszteleteket, felvételi előkészítőket, nyílt napokat, tájékoztató beszélgetéseket a leendő 

diákjainkkal és családjaikkal. Jó lenne, ha az érettségi is normál rendben folyhatna, a 

végzőseink rendezvényeit is jó lenne hagyományosan megrendezni. 

A bizonytalanság közepette továbbra is nagy jelentősége van az egységességnek az 

iskolavezetés és a nevelőtestület részéről is. A sok-sok imádság fontossága sem csökkent, 

hiszen nem tudjuk még, hogy enyhülni, vagy nehezedni fog helyzetünk a tanév folyamán. 

 

2. „Visszaszok(tat)ás...” 

Középiskolásaink láthatóan elszoktak a jelenléti oktatással járó szabályozottságtól. Éppen 

ezért szükség van a szabályok pontos betartatására – ehhez nagyon fontos az egységes 

nevelőtestületi fellépés -, mert csak így tartható meg a normál munkarend minél tovább.  

 

3. „Felzárkóz(tat)ás...” 

Ennek fontosságát nem hiszem, hogy részleteznem kellene, csak a figyelmet szeretném 

felhívni a megemlítésével. A munkatervben is többen kitérnek erre a problémakörre. 



Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola          MUNKATERV 2021-22. ▶  

  ▶ 3 

 

 A tanévben kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartást, türelmet, a nehézségek 

közepette is sok-sok vidám percet, pozitív élményt. Figyeljünk egymásra, segítsük és fogadjuk 

el egymást és önmagunkat.  A Mai Igéből vett sorokkal is ezt szeretném alátámasztani: 

„Mert sokat vétkezünk mindnyájan” (Jakab 3:2) 

Jó dolog jobb teljesítményre törekedni, de próbálj reális elvárásokkal élni! 

... Nem lehet mindig minden tökéletes, és nem minden szörnyű állandóan. Ha lemondasz egy 
találkozót, vagy nem mégy el egy társasági eseményre, mert csak késve érnél oda, vagy mert pattanás 
van az arcodon; ha lemondasz egy egész utazást, mert késve indítják a repülőt; vagy egy apró hiba 
miatt szörnyű embernek érzed magad – ezt kisarkításnak nevezik. A sarkítás frusztrációhoz és 
negativitáshoz vezet. 

Az életöröm megőrzéséhez el kell fogadnod, hogy nem leszel mindig tökéletes, ahogy a körülötted 
lévő emberek vagy dolgok sem. Ha azt várod, hogy az élet tökéletes legyen, akkor hajlamos vagy 
tökéletességet elvárni az emberektől is. Ez a fajta irreális gondolkodásmód nem csupán hatalmas 
csalódásokhoz vezet, amikor elvárásaid nem teljesülnek, hanem elviselhetetlen nyomást gyakorol a 
számodra fontos emberekre, és végül tönkreteheti ezeket a kapcsolatokat. Lazíts egy kicsit, és ne 
követelj tőlük olyat, amit nem képesek megadni neked! 

Jakab apostol azt mondta, hogy mindannyian sok mindenben megbotlunk, elesünk és vétkezünk. 
Tehát, ha mindannyian hibázunk – márpedig tény, hogy hibázunk –, tanuljuk meg elfogadni, hogy ez 
az emberi élet része, és lazítsunk! 

... „a szeretet türelmes, jóságos” (1Korinthusiak 13:4)! 
 

 
  
          Szolnoki Attila 
          igazgató 
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Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola 
Missziói Munkaterve, a  

2021/2022-es tanévre (343. tanév) 
 
A tanév vezér igéje: 

„Őrhelyemre állok.” Hab 2,1 a 

Egyházi iskolánk rendkívüli missziói felelősségét egy gyülekezeti ének segítségével – mely 

iskolánk himnusza – szeretnénk kihangsúlyozni: „Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.” 

 

236. ének: 
1. Mindenek meghallják, és jól megtanulják,  

Kik segedelmüket nem Istentől várják: 
 Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. 

2. Hogyha a városnak, avagy háznak népét  
 Nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét: 

 Nincsen Istene nélkül segítség és idvesség. 
3.-4. 

5.  Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak, 
 Kik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak: 

 Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. 
6. 

7. Boldog, aki lelkét hittel erősíti,  
 Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi: 

 Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. 
 

A megváltás örömhírének továbbadása elsősorban a lelkipásztor, vallástanár, hitoktató feladata, 

de az aláírt Szándéknyilatkozat és Fogadalom alapján minden pedagógus, felelős a bibliai és 

egyházi értékek megismertetéséért. Erre kötelez mindnyájunkat a Magyarországi Református 

Egyház Közoktatási Törvénye is. 

A hittan munkaközösség minden tagjának egyetlen célja lehet a szentség parancsa. „Szentek 

legyetek, mert én szent vagyok” 1 Pt 1,16 

Tehát nem a boldogság, siker, egészség, pénz stb., hanem a szentség. Ehhez azonban arra van 

szükségünk, hogy Isten átformáljon bennünket. A döntő kérdés, hogy milyen viszonyban 

vagyok az élő Istennel?  Hiszem-e, hogy Ő Szentlelke által belém költözhet, és Jézus Krisztusba 

vetett hit által szentté tehet? 

Urunk tanítása mindig szemben halad az önmegvalósítás gondolatával. Célja nem az ember 

fejlesztése, hanem hogy az embert éppen olyanná tegye, mint Ő maga. Aki Jézus Krisztusban 

a maga életét másokért eltékozolta. Ezért nem tűrhetünk meg sem magunkkal, sem másokkal 

szemben való rokonszenvből olyan életmegnyilvánulást, amely nem halad együtt a szentséges 

Istennel. 
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Ez jelenti, pl. az egyenes járást, mocsoktalan beszédet, tiszta gondolkodást. 

Az élet minden részletében Isten előtt járást! Jézus célja a keresztyén életfolyamat szentsége. 

Ez a lelkület pedig nem az, hogy tenni kell valamit Jézusért, hanem, hogy mindenkor 

mindenben gyönyörűségére legyünk Neki.  

Munkánk értelme és hasznossága tehát nem abban van, hogy mi mit teszünk, hanem hogy Jézus 

mit tesz általunk! 

Mivel a nevelési és oktatási munka, felelős, etikai cselekvés. A református intézmények 

gyakorlatában pedig, a keresztyén erkölcsi alapelvek érvényesülnek, kívánatos, hogy ezeknek 

átfogó hatálya kiterjedjen mindazokra, akik bármilyen mértékben részt vesznek az intézmény 

fiataljainak nevelésében. 

Épp ezért ismét időszerű lett egyházi közoktatási intézményünkben dolgozó pedagógusaink 

számára azoknak a közmegegyezéssel elfogadott, etikai normáknak a felelevenítése, 

megismertetése, amelyek mindenkor követendőek.    

Ezt tartalmazza az ETIKAI KÓDEX. Jövőbeni feladatunk ennek a megismertetése iskolánk 

minden pedagógusával. 

A diákok öltözködésére, viselkedésére nézve az, ugyancsak a keresztyén alapelvek kell, hogy 

érvényesüljenek. Erre kötelezi őket a Fogadalom szövege. „Az iskola Házirendjét magamra 

nézve kötelezően betartom. Iskolámra szégyent nem hozok, annak jó hírét minden 

tehetségemmel megvédem és öregbítem. Az iskola tanáraival, dolgozóival, valamint 

diáktársaimmal szemben testvéri szeretettel viselkedem.” 

Mivel református iskolánkban a kötelezettségek teljesítése mindig meg kell, hogy előzze a 

jogok érvényesítését, szeretettel kérjük a kollégákat, hogy a szigorú szeretet és az irgalmasság 

együttes gyakorlásával minden olyan diáknak, aki iskolánkban méltatlanul öltözködik, 

viselkedik, hívják fel a figyelmét a Fogadalomban tett kötelezettségeire. 

 

 A következő táblázat tartalmazza a 9-12. az alapmodulok mellett a kiegészítő modulokat 
is. Ami minden évfolyam minden osztályában azonos.   
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1. Táblázat 

Alapmodulok helye 9-12. évfolyamon 
 

Mivel az intézmény 11. évfolyamban a kötelezően előírt etika, heti 1 órás tantárgy követelményeit is beleépítette a hit- és erkölcstan tananyagba, 
ezért 11. évfolyamra az alapmodulok mellett kizárólag ezen az évfolyamon megjelennek a választott kiegészítő modulok is, melyek az Nat-ban 

szereplő etika tantárgy anyagát is magában foglalják. 
Alapmodulok rendezési elve: az 1998 óta használt középiskolai tematika alapján négy osztályos tagozat 

(Az óraszámok egész évre tervezett órákat jelentenek.) 
olyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Alapmodul kerettantervi 
minimum 
óraszám 

Helyi 
tervezésű 
plusz órák 

Alapmodul keret-
tantervi 

mini-
mum 

óraszám 

Helyi 
terve-
zésű 
plusz 
órák 

Alapmodul 
(vagy kieg. 

modul) 

kerettan-
tervi 

minimum 
óraszám 

Helyi 
tervezésű 

plusz 
órák 

Alapmodul kerettantervi 
minimum 
óraszám 

Helyi 
tervezé

sű 
plusz 
órák 

Kohéziós 15 3 Bibliaismeret 
Újszövetség 

20 10 Etikai alap-
kérdések 

15 2 Hittani 
alapkérdések 
(Dogmatika) 

15 6 

Bibliaismere
t- 

Ószövetség 

18 12 Egyház- és 
vallásismeret 

17 0 Az ifjúkor 
etikai 

kérdései  

18 2 Magyar 
egyháztört 

13 7 

Az öt 
tekercs 

24  Jézus 
gyógyításai 

25 25 Napjaink 
etikai 

kihívásai  

16 2 Világvallások 
és a vallások 

világa 

23  

      Egyetemes 
egyháztört 

18 7    

Alapmodulok összes 
óraszáma 

(Helyi tervezésű plusz 
órákkal együtt) 

48 Alapmodulok összes 
óraszáma 

(Helyi tervezésű plusz 
órákkal együtt) 

47 Alapmodulok összes 
óraszáma 

(Helyi tervezésű plusz 
órákkal együtt) 

42 
 

Alapmodulok összes óraszáma 
(Helyi tervezésű plusz órákkal 

együtt) 

41 

Kiegészítő modulokra 
tervezhető óraszám 

24 Kiegészítő modulokra 
tervezhető óraszám 

25 Kiegészítő modulokra 
tervezhető óraszám 

30 Kiegészítő modulokra 
tervezhető óraszám 

23 
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Előkészület: 

A református egyházközség gyermek munkájának (vasárnapi gyerek istentiszteletek, ünnepi 

istentiszteleti alkalmak, nyári táborozás stb.), a városi óvodai és városi iskolai hitoktatásnak, 

valamint a református gimnázium és általános iskola hitoktatásának, és minden egyéb hitéleti 

tevékenységének megszervezése intézményünk feladata is, mivel ezeket a tevékenységeket 

intézményünk megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozói végzik, ennek a gyönyörű, de hatalmas 

feladatnak a megbeszélésére és összehangolására munkaközösségi ülést tartottunk, szeptember 3-

án, pénteken, 16:30 órai kezdettel, a református hittan teremben. Vezette és szolgált Szőke 

Imréné Barócsi Judit int-lp. Felkérésre a jegyzőkönyvet Somogyiné Beregszászi Dóra írta. 

Jelen volt Szőke Imréné Barócsi Judit int-lp. munkaközösség vezető, az intézmény hitoktatásában 

résztvevők, a városi szabadon választható hitoktatást végzők, a gyermek istentisztelet tartók és a 

gyülekezeti gyermekmunkában érintettek közül Antal-Piróth Ágnes, Somogyiné Beregszászi Dóra, 

Horváthné Kiss Hajnalka, Pappné Szűcs Mónika, Szűcsné Kovács Zita, Baki Zoltánné Udvari 

Edina. Draskóczy Balázs, Sóbujtó Klára, Kiss Tamás blp. kimentését kérte. 

Ahol közösen imádkoztunk és énekeltünk. 2 Tim 3,16 Igazságban való nevelésre… textus 

alapján tartott áhítatot Szőke Imréné Barócsi Judit munkaközösség vezető. Az áhítatban A 

lelkivezetés művészete című könyvet ajánlotta, ismertette meg a munkaközösség tagjaival. 

Érintve a tudnivalókat magáról a lelki vezetésről, a lelki vezetés folyamatáról, ehhez az 

imádság fontosságáról. Mindezt a hitéletet érintő Covid okozta lelki tünetek, válságok 

megértésére, kezelésének segítésére. Megbeszéltük a gyülekezeti és városi hitélettel 

kapcsolatos munkatervet, az év elindulásával járó feladatokat. Így Isten áldását kérve és várva 

indulhatunk az új tanév koronavírussal és egyéb kiszámíthatatlan nehézségeivel szemben.  

A taneszköz igényt felmértük, és kérve, hogy folyamatosan jelezzék, a munkaközösség tagjai, 

hogyha valamire szükségük van. Mindenki jelezte azt is, hogy miben tud és kíván a kötelező 

feladatán felül, a gyülekezet és az iskola hitéletében szolgálni. 

Beregszászi Dóra a fenntartóval egyeztetve ismertette a gyülekezeti hitoktatással és 

gyermekmunkával kapcsolatos éves munkatervet, valamint a nyári táborozásokat. Örömmel 

számolt be, hogy négy hittantábor is volt tanulóink számára, plusz egy egyházmegyei tábor a 

konfirmandusoknak. Kiemelte, hogy felsős és gimnazista diákjaink közül tizenketten 

szolgálatukkal segítették a táborvezetőket. 

Az alsó tagozat felelőse a munkaközösségen belül: ebben az évben is Somogyiné Beregszászi 

Dóra, az egyházi ének felelőse pedig Draskóczy Balázs. Beszámolójuk olvasható a 

munkatervben. Áldozatos munkájukat, ebben a kritikus tanévben is köszönjük! 
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Mivel az egyházi ének felelős gondozója Draskóczy Balázs ének tanár úr. Kérjük a 

munkaközösség tagjait, hogy az egyházzenei tanácsait kérjék ki és vegyék figyelembe. 

Beszámolójába részletezi a feladatokat és az elvégzett munkát. Draskóczy Balázs által 

készítette énekgyűjteményt, mindannyian kötelező, ill. ajánlott énekanyagként használunk a 

tanórákon. Az énektanításhoz ajánlott könyvek: A Református Énekeskönyv, Az Úrnak zengjen az 

ének, Harangszó, Dicsérjétek az Urat, Jertek énekeljünk, Krisztus az énekem. 

A jövőben is javasoljuk használatra: A Kálvin Kiadó megjelentette: „Az Úrnak zengjen az ének” 

című ifjúsági énekeskönyvet. Ezt, valamint azokat az énekeskönyveket, melyeket a 

munkaközösség javasolt ajánljuk az egységes és igényes egyházi ének tanítás érdekében a 

munkaközösség tagjainak használatra, hétköznapi és ünnepi alkalmakra egyaránt a gyülekezeti 

Énekeskönyv mellett. 

Draskóczy Balázs tanár úr jelezte a munkaközösség tagjainak, hogy a Magyar Református 

Egyház új énekeskönyvet fog bevezetni, ezért tanulóinkkal erre várva az eddig használt 

Református Énekeskönyvet nem vásároltatjuk meg. Várjuk az új Ref. Énekeskönyv 

bevezetését. Felelőse: Draskóczy Balázs ének tanár úr. 

A hitoktatást végzik: 

Óvodákban: 

Pappné Szűcs Mónika (A járványügyi helyzetet figyelembe véve.) 
Az ÁMK-ban: 
1.o. – Somogyiné Beregszászi Dóra, Szőke Éva 
2.o. - Horváthné Kiss Hajnalka; Szőke Éva 

3.o. – Somogyiné Beregszászi Dóra, Szőke Éva 
4.o.- Szűcsné Kovács Zita, Horváthné Kiss Hajnalka 

5.,6.o.- Antal-Piróth Ágnes 
7.,8.o – Kiss Tamás 

Kunadacson Szőke Éva 
A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolában: 

1.o.: Somogyiné Beregszászi Dóra, 2.o.: Pappné Szűcs Mónika 3.o.: Antal-Piróth Ágnes 4.o.: 

Sóbujtó Klára  

6.g: Darskóczy Balázs; 5.a: Baki Zoltánné Udvari Edina; 5.g, 6.a, 6.b, 7.a, 7.g: Czapáryné 

Prohászka Csilla; 8.a: Varga Fanni gyak., 8.b: Kiss Tamás blp.; 8.g: Pintér Gyula lp. 

A gimnáziumi osztályokban: 9.a osztálytól 12. osztályig Szőke Imréné Barócsi Judit végzi a 

református hit-és erkölcstan oktatását. 

Az egyházközségben a gyermek-istentiszteleteken szolgálnak:  
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Nyáron minden vasárnap volt a gyülekezet közösségében gyermekistentisztelet, és lesz ahogy a 

járványhelyzet megengedi. A hitoktatók, lelkipásztorok közreműködésével. Erre az alkalomra 

továbbra is szeretettel hívjuk és várjuk az alsó tagozat tanulóit. Ebben az évben is, ennek felelős 

vezetője a fenntartó, akivel egyeztet, Somogyiné Beregszászi Dóra hitoktató-tanítónő. A 

járványügyi helyzetnek megfelelően, közösségi szolgálatosként két-két gimnazista diákot 

jelölhetünk ki a gyerek -istentiszteletet tartók segítségére. A kötelező közösségi munka 

bevezetése, a jelenlegi járvány ennek a szolgálatnak sajnos nem kedvez. 

Köszönjük a szolgálataikat nekik, valamint azoknak a tanítóknak, tanároknak, akik szívesen 

tesznek bizonyságot hitükről, nemcsak ebben a szolgálatban, hanem egyéb gyülekezeti vagy iskolai 

hitéleti rendezvényeken a rádiós, vagy egyéb reggeli áhítatokban, igehirdetésben, és ötleteikkel, 

műsoraikkal segítik az gyülekezet is iskola hitéletét. Erre, a missziói feladatra mindenkit szeretettel 

biztatunk. 

Feladataink: 

Iskolánkban heti két órában, tanrendbe iktatottan, az országos tanterv szerint, hitoktatás végzünk 

minden évfolyamon. A járványügyi készültségnek megfelelően. Már az első órákon 

egyeztettünk a tanulókkal a lehetséges online oktatásra is felkészülve. 

 Az RPI tájékoztató email-t mindenki megkapta. Amelyben az aktuális katechetikai online 

segédleteket, hozzáféréseket stb., ismertetik, és hívnak és várnak az alkalmaikra, 

továbbképzéseikre. 

A Magyarországi Református Egyház által szervezett szakmai konferenciákon, csendes-napokon 

és egyéb egyházi rendezvényeken való részvételt biztosítjuk.  

A gimnáziumban bevezetésre kerülő modul rendszer alapján végzendő református 

hitoktatáshoz (9.-10.-11-12-dik évfolyamon) a gyerekek megkapták a megfelelő modulokat. 

Ezek a tankönyvek és modul füzetek a nem egyházi gimnáziumok heti egy órás református hit-és 

erkölcstan oktatására kiválóan alkalmas, de heti két órára nem. Ezek a modul füzetek nem 

elegendőek ahhoz, hogy ezeknek a segítségével a gyerekek közép- szintű érettségi vizsgát 

tegyenek. Az érettségi vizsga követelménye, hogy a tanuló az „A” tételről 10 percig, a „B” tételről 

5 percig beszéljen önállóan. Ezért a diákok a modulok mellé a „régi” tankönyveket, mint tartós 

könyvtári könyveket megkapták. Amennyiben a tanuló a könyvet megrongálja, vagy elhagyja 

köteles az árát kifizetni. Nagyon sok tanuló nem hozta vissza a könyvtári tankönyveket. Sajnos 

a 12. évfolyamon nem hozták vissza a könyveket. Sajnos a gimnáziumi osztályokban a 0 forintos 

modulok nem vehetők meg. Pótlásuk folyamatban van. Köszönjük a könyvtár segítségét. A tanári 

példányokat oda tudtuk adni a kollegáknak. A tanulók a tankönyveket megkapták a hitoktatás 

színvonalas oktatásához. 
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Ebben a tanévben is heti 1 órában a 12. évfolyamosoknak, érettségi előkészítő van. Jelenleg 

összesen 4 diák jelentkezett református hittanból középszintű érettségi vizsgára: a 12.a-ból 1, a 

12.b-ből is 3 diák. 

A 10. évfolyamon minden osztályban hittan tantárgyból év végén írásbeli vizsga lesz, ha a 

járványügyi helyzet engedi.  Már az első órákon az ismétlés után megtörtént a vizsga témakörök 

megbeszélése a modul és a tankönyv alapján.  

Az iskola rádión keresztül a reggeli Bibliaolvasás, imádság és éneklés minden osztályban egyszerre 

történi a tanítás kezdetén. Így elméletileg, hatékonyan tudunk minden reggel közösen 

elcsendesedni.  A reggeli rádiós áhítatokat, a lelkipásztorok hetes váltásban tartják, önkéntes 

diákok közreműködésével. Szolgál Pintér Gyula elnök-lp., Szőke Imréné Barócsi Judit int,-lp., Kiss 

Tamás segéd-lp, Varga Fanni gyakornok, Szolnoki Attila ig., tanárok az adventi héten. 

Kérem, hogy vegyük komolyan, hogy minden tanítási nap reggeli csendességgel kezdődik, 

amelyet, az első órát tartó pedagógus felügyel. Nagyon fontos, hogy Isten Igéjéhez méltó 

figyelemmel és fegyelemmel hallgassák a gyerekek. 

Minden tanítási napon reggel 7.15-től 7.25-ig lelkünk épülésére és hitünk erősítésére reggeli 

áhítatot tartunk, a református hittan teremben, fakultatív jelleggel a felső tagozatosoknak 5.-

től a 12. évfolyamig. Ezt a reggeli áhítatokat a gyülekezet lelkipásztorai tartják hetes váltásban. A 

Bibliaolvasó Kalauz alapján, de textus szabadon választható. Rendhagyó alkalmakat a diákok 

szervezhetnek, tarthatnak a reggeli áhítatokat előzetes egyeztetés után. 

Isten kegyelméből, a járványügyi helyzet megengedte, hogy a szokásos tanévnyitó 

istentisztelet szeptember 1-én, szerdán az egész iskola számára a templomban megtartsuk.  

A gólyanap felekezeti jellegének biztosításáról az osztályfőnökök, gondoskodtak. A gólya 

napokon az új osztályok tanulóinak, a templomban az intézeti lelkipásztor tartott egy rövid 

egyház-és gyülekezet ismertetést, és gyakorolták a fogadalomtétel szövegét és az első 

osztályosok ünnepi műsorát. 

Köszönöm, hogy év elején jelezték a kollegák, ha nem vagy rosszul volt hallható az áhítat. 

Diákjaink közül sokan színvonalas egyházi táborozáson vettek részt a nyári szünidőben, 

ezekről beszámolókat hallhattunk a tanévnyitó munkaközösségi ülésen. Köszönjük mindenkinek 

az áldozatos munkáját.  

Terveink szerint iskolánkban továbbra is minden hónapban legalább kétszer tartunk 

kollégiumi szintű hálaadó istentiszteleti alkalmat. Hókezdő áhítatot, kollégiumi vasárnapot, 

csendes napot vagy egyéb egyházi-és intézményünnepi istentiszteletet. A hókezdő áhítat tartására 

ebben az évben is az iskolánk terület felvevő körzetéhez tartozó lelkipásztorok közül hívunk meg. 

Ezt az iskolavezetősége a munkatervben rögzíti. Az első kollégiumi vasárnap beiskolázást segítő 
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bemutatkozó és hívogató szolgálat lenne a környező gyülekezetekben, de a járványhelyzet 

miatt el is maradhat. A kollégiumi vasárnap eredeti célja, hogy diákjaink saját egyházközségük 

gyülekezeti közösségében családtagjaikkal együtt vegyenek részt az istentiszteleteken ill., hogy a 

családok a gyülekezetek közösségében ismerhessék meg iskolánkat. 

A reformáció emléknapi megemlékezés reménység szerint kollégiumi szintű közös úrvacsorás 

istentisztelet lesz a templomban.  

Ebben a tanévben is meghirdetjük a kollégiumi szintű zsoltáréneklő versenyt, szeptember 29-

dikére. A járvány helyzetnek megfelelően tartjuk meg. Ennek szervezője Draskóczy Balázs 

tanár úr és az alsó tagozatos tanítók.  

Szeretnénk ezzel az országos zenés egyházi versenyeken, az eddigiekhez hasonlóan, sikeresen részt 

venni. (Az Országos Zsoltáréneklő versenyen, a Zsoltár-és Népdaléneklő versenyen stb.) 

Az SDG Bibliaismereti versenyen, az Országos Bibliaismereti versenyek, levelezős verseny, rajz 

pályázatok stb. versenyek ismertetése folyamatosan történik. 

A téli szünet előtti héten adventi zenés reggeli áhítatokat tartunk. Draskóczy Balázs tanár úr, 

valamint a gyerekek közreműködésével és Szolnoki Attila ig. úr szolgálatával és segítségével. 

Erre készülünk, amennyiben a járványhelyzet engedi! 

Előtte a tanárok tehetnek bizonyságot Krisztusba vetett hitükről a rádiós reggeli áhítatokon.  

A csendesnapok és a munkatervben meghatározott hitéleti alkalmak megszervezése a 

munkaközösség feladata. Köszönöm az ötleteket, hogy kiket hívhatnánk meg ezekre az 

alkalmakra. Az iskolai alkalmak, rendezvények stb. felekezeti jellegét biztosítanunk kell. Minden 

jelentősebb tanári értekezlet, iskolai rendezvény, esemény áhítattal, istentisztelettel kezdődik, ill. 

ér véget. Diákjaink egyedül vagy osztállyal rendszeresen szolgálhatnak a reggeli rádiós áhítatokon, 

a hittan teremben megtartott reggeli csendességeken, a zenés áhítatokon, istentiszteleteken, 

csendes-napokon és egyéb iskolai rendezvényeken, ünnepségeken. MINDEN RENDEZVÉNY A 

COVID-19 JÁRVÁNY FÜGGVÉNYE! 

Ebben a tanévben is előre kijelöltük a tanári bibliaórák helyét és idejét a munkatervben. Erre 

az alkalomra minden tagját a tantestületünknek szeretettel hívjuk és várjuk.  Vendég előadót, 

is szeretnénk meghívni néhány alkalomra. Ebben az ügyben egyeztetés folyik a fenntartóval. 

Minden reggel várjuk a kollegákat reggeli csendességre is a református hittan terembe.  

Köszönet a tantestület mindazon tagjának, aki szeretetteljes kérésünknek eleget tesz, amikor 

munkájában érettségi tételek összeállításánál már az év tervezésénél figyelembe veszi az iskola 

felekezeti jellegét és egyéb egyházi kötődéseit.  

Szeretnénk, ha az osztálytermek dekorációján továbbra is megjelenne iskolánk felekezeti 

jellege. Ezért Kérjük, hogy a termekben kerüljön fel a falra az év Igéje. Javaslat a Himnusz, 
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Szózat, Mi Atyánk, tíz parancsolat és esetleg a 8 boldogmondás ( Mt 5,3-10), A szeretet himnusza 

(1 Kor 13) stb. Baksay Sándornak, iskolánk alapítójának röviden az élete.! A Kun Miatyánk.  

Ahogy intézményünk falán is olvashatók több helyen, a felekezeti jelleget kifejező Igék, 

református köszönés, írások, dekorációk, stb. 

Fontos a Gyülekezeti Értesítő használata, hogy diákjaink gyülekezeteikbe betagozódjanak. Így 

a gyülekezeti tevékenység is része lehet a hittan jegynek. Félévkor és év végén tantárgyi 

dicséretben csak azok a diákok részesülhetnek, akik a megfelelő gyülekezeti tanúsítványt be tudják 

mutatni. Gyülekezeti Értesítőt félévkor és év végén vizsga jegyként értékelhetjük, így az egy jegyet 

javíthat, illetve ronthat a diák ref. hittan osztályzatán. A munkaközösségi megbeszélésen 

megbeszéltük, hogy ennek a pozitív megerősítés a célja elsősorban és a nem a dresszúra. Az 

online oktatás során is, megoldást kell erre találni. Ennek megbeszélése folyamatosan 

történik a munkaközösségben! Az értesítőket, minden tanulónak kiosztottuk. 

A vasárnap délelőtti lekció olvasás gyakorlatát, továbbra is szorgalmazzuk. 

A SDG Református Diákmozgalom, REFISZ, MEKDSZ, egyetemi gyülekezetek, ifjúsági 

szervezetek népszerűsítése érdekében, ebben az évben is igyekszünk lehetőségeinket újra végig 

gondolni és kihasználni. 

Az iskolai szóbeli felvételi eltörlése miatt, tájékoztató jelleggel gondoskodnunk kell 

intézményünk felekezeti jellegének, hitéleti sajátosságainak megismertetéséről az új tanulóink 

számára. Ezért felekezeti, hitéleti tájékoztató beszélgetést tartunk majd az iskolánkba jelentkező 

diákoknak az intézmény vezetősége és a lelkipásztorok részvételével. Hangsúlyozzuk, hogy 

továbbra is mindenképpen előny a lelkészi ajánlás bemutatása. A tavalyi évben, amikor a járvány 

miatt csak a kilencedikes új tanulókkal és szüleikkel volt beszélgetés, a többi bejövő diákkal 

és szüleikkel elmaradt a személyes találkozás, óriási segítséget jelentett, hogy a hitéleti 

tevékenységről a hitoktatást, gyermekistentiszteletet végző pedagógusoktól, lelkipásztoroktól 

tájékozódhattunk. Ebbene a rendkívüli helyzetben, köszönjük áldozatos munkájukat és a 

jövőben is számítunk rájuk.  

A tanévzáró ünnepségen az eddigi gyakorlatot folytatva a végzős diákok közül egyeseket könyvvel, 

idegen nyelvű Bibliával ajándékozunk meg figyelembe véve hitéleti tevékenységüket, és kiosztjuk 

majd a Mező Gábor és felesége emlékére alapított díjat. Megtisztelő, hogy a díj átadására minden 

évben eljönnek a családtagok is.  

Az év további fontos feladata a már elkészült és elfogadott a Kunszentmiklósi Református 

Egyházközség presbitériumának, mint a Baksay Sándor Ref. Gimn. és Ált. Isk. fenntartójának 

szabályrendelete érvényesítése. Ennek érdekében javasoljuk, hogy a magatartás jegybe 
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számítson be a diákok öltözködése és viselkedése is. Kérjük az osztályfőnököket ebben 

legyenek partnerek. 

Szorgalmazzuk, hogy diákjaink és az iskola alkalmazottai egymásnak és az egyházi 

tisztségviselőknek, pedagógusainak „Áldás-békesség”-el is köszönjenek. Kérjük ennek a 

gyakorlatnak a tudatos megerősítését.  

A 7. és 8. évfolyamos diákjaink figyelmét hívjuk fel arra, hogy a gyülekezeti katekézisben a 

lehetőségeknek megfelelően feltétlen vegyenek részt.  

Tudatosítsuk az intézmény minden diákja és munkatársa számára, hogy a hó kezdő áhítatok, egyéb 

kijelölt ünnepi istentiszteletek, gyülekezeti alkalmak kötelezőek. A hiányzás igazolatlan órának 

számít. Ezt minden diák vállalta a tanulói fogadalom tétel során. 

A Bocskai-díj elnyeréséhez szükséges feladatok megszervezése ez évben is további feladatunk 

lehet. A díj átadására a tanévzáró ünnepségen kerül sor. Köszönjük a presbitériumnak és Pintér 

Gyula nagytiszteletű úrnak a díj létrehozását, amellyel buzdít a hazafias szeretetre és 

kötelességekre, valamint a hitre. A vándordíj az iskola előterében ki van helyezve, a nyertes 

osztályok névsorával együtt. 

Baksay Sándor püspök és Vargha Tamás lelkipásztor sírjának gondozása!  

Iskolánk egységes képviselete miatt javasoljuk az elkészült címer viselését.  

A napzáró imádság bevezetése megtörtént. A diákok minden osztályban a 287. dicséret 8. 

versének közös elmondásával fejezhetik be minden tanítási nap az utolsó órát.  

A fenntartó által szervezett és javasolt alkalmakat mindenkinek szeretettel ajánljuk a 

figyelmébe, és mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. 

A reggeli áhítat tantestületi határozat alapján az első tanítási óra része. Felelőse az azt tartó 

tanár. 

Feladatunk még a nem megkeresztelt és a nem konfirmált tanulók megkeresése és számbavétele. 

Rövid távú céljaink: 

Állandó készenlét a szakmai és élet adta (COVIDjárvány) kihívásokra. 

Az óralátogatások megszervezése és értékelése. A Biblia olvasás mellett az imádság állandó 

hangsúlyozása hitéletünkben. 
 

Mellékletek egy táblázat: A református hit-és erkölcstan a helyi tanterve, amit kiegészítő 

modulok miatt minden tanévben el kell fogadni. 
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Az alsós munkaközösség munkaterve: Somogyiné Beregszászi Dóra 

 

Hitoktatás az önkormányzati iskolában 

Augusztus végén az órarenddel kapcsolatban megbeszélést tartottunk az önkormányzati intézmény 

vezetőivel és a más felekezetű hitoktatókkal. Ebben a tanévben is sikerült kialakítani a 

legmegfelelőbb beosztást. Az első órákon átvettük és kiosztottuk a hittankönyveket. Az év eleji 

létszámjelentések, adategyeztetések megtörténtek, szeptember 1-ével elindult a hitoktatás.  

1. osztály: Szőke Éva-Somogyiné Beregszászi Dóra 

2. osztály: Szőke Éva-Horváthné Kiss Hajnalka 
3. osztály: Szőke Éva-Somogyiné Beregszászi Dóra 

4. osztály: Szűcsné Kovács Zita-Horváthné Kiss Hajnalka 
5.6. osztály: Antal-Piróth Ágnes 

7.8. osztály: Kiss Tamás  
Mindhárom óvoda: Pappné Szűcs Mónika (októberben kezdődnek a foglalkozások) 
Nyári táborok 

Örülünk, hogy ebben az évben is tábort szervezhettünk iskolánk és az önkormányzati iskola 

református diákjainak. Hat időpont közül választhattak a gyerekek. Három táborunk napközis 

hittan tábor volt, augusztusban egy hétig iskolánk kisgólyáival, leendő első osztályosaival 

töltöttünk el egy nagyon szép hetet. Nagyobb diákjaink a balatonfenyvesi egyházmegyei táborban 

vettek részt és egy diáksereg a bringás tábor keretén belül zempléni túrákon, kétkeréken élvezte a 

nyári vakáció napjait. 

A lelki jón túl Isten még azt is megengedte, hogy pénzünk is maradjon. Ennek jóvoltából két 

ugrálóvár, kézműves foglalkozások és szeretetvendégség várta a hittan évnyitón megjelenő 

családokat. A megmaradt pénzből 100 000 Ft értékben fajátékokat vásároltunk, aminek az avatása, 

játékba vétele a hittanévnyitón megtörtént. A gyülekezeti ház baba-mama szobájában tároljuk a 

játékokat. Aki szeretné használni ezeket, az bátran vegye igénybe.  

Gyerekistentiszteletek 

Amíg a járványügyi helyzet és az előírások engedik, megtartjuk a gyerekistentiszteleteket. Az 

óvodásokat a gyülekezeti házban, az iskolásokat hatodik osztályig két korcsoportban az iskola C 

épületében várjuk minden vasárnap. Az első félév tematikáját a Református Bibliaolvasó 

Kalauzhoz igazítottuk, így Illés és Elizeus történeteit dolgozzuk fel a gyerekekkel. Advent 

vasárnapjain a karácsonyi műsorra szeretnénk készülni és bízunk benne, hogy a Szent-estét már a 

templomban ünnepelhetjük a gyülekezet közösségében.  
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További terveink 

A jövőre vonatkozó terveink között szerepel, hogy az önkormányzati iskolába járó református 

hitoktatásban résztvevő gyerekeknek nem tartunk külön tábort, hanem várjuk az iskolánkba járó 

gyerekek közé. Ezzel segíteni szeretnénk a gyülekezetbe való integrálásukat és szeretnénk, hogy 

az ötödik osztályba érkező diákok minél előbb ismerjék meg iskolánkat.  

A családi tábor előkészítése folyamatban van. Egy előzetes jelentkezési lapot adunk ki, ami előre 

vetíti a várható létszámot. Ennek megfelelően keressük a legalkalmasabb táborhelyet. A 

Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága –Egyházi 

közösségi célú programok támogatására pályázatot írt ki, amire szeretnénk egy kérelmet 

benyújtani. Ez 400.000 Ft-tal támogathatná a családi tábor megrendezését.  

Az első féléves lelki alkalmakat sem szeretnénk elhagyni, így októberben egy könyvbemutatót, 

novemberben egy női csendesnapot szervezünk. 

Köszönöm a hitoktató tanító nénik munkáját, a felsőbb évfolyamos diákok kiemelkedő közösségi 

szolgálatát, a gyülekezet, az egyházmegye, az iskola és a szülők támogatását. 

Somogyiné Beregszászi Dóra  
 
A hókezdő áhítatok, tanári bibliaórák, kollégiumi vasárnapok, csendesnapok és az ünnepi 

istentiszteletek tervezett időpontjai, eseményei: 

Szept. 01. Tanévnyitó istentisztelet ünnepélyes fogadalomtétellel: Szolgáló: Pintér Gyula elnök-

lp., Szolnoki Attila ig., Szőke Imréné Barócsi Judit int.lp., Draskóczy Balázs tanár úr és az 1. 

osztályosok tanítóikkal  

Szept. 29. Zsoltáréneklő verseny 
Okt. 04. Hókezdő áhítat / Tanári bibliaóra 
Okt. 17. Kollégiumi vasárnap 
Nov. 02. Reformációi emléknapi Úrvacsorás istentisztelet / Tanári bibliaóra 
Dec. 01. Hókezdő áhítat / Tanári bibliaóra 
Dec. 07-10. Adventi tanári rádiós áhítatok 
Dec. 15-17. Reggeli zenés adventi áhítatok 
Dec. 20. Reggeli zenés adventi áhítat 
Dec. 21. KARÁCSONYI CSENDESNAP 
Jan. 03. Évkezdő áhítat 
Jan. 09. Vízkereszti zenés istentisztelet 
Febr. 01. Hókezdő áhítat / Tanári bibliaóra  
Márc. 01. Hókezdő áhítat / Tanári bibliaóra 
Ápr. 01. Hókezdő áhítat / Tanári bibliaóra 
Ápr. 10. Kollégiumi vasárnap 
Ápr. 13. HÚSVÉTI CSENDESNAP 
Ápr. 30. Gimnáziumi ballagási istentisztelet 
Máj. 26. Áldozócsütörtöki istentisztelet a templomban / Bocskai díj 
Jún. 01. Hókezdő áhítat / Tanári bibliaóra 
Jún. 11. Általános iskolai ballagási istentisztelet 
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Jún. 19. Tanévzáró istentisztelet 
 
A református hit-és erkölcstan munkaközösségi beszámolóját készítette: 
 Szőke Imréné Barócsi Judit 
 intézeti lelkipásztor-vallástanár 
 

ÉNEK-ZENE ÉS EGYHÁZI ÉNEK 
Készítette: Draskóczy Balázs – szaktanár 

 Bevezető 
„Csak azért nem mondhatjuk, hogy nagy a bizonytalanság, mert ezelőtt a nagynál is nagyobbat 

éltünk meg.” 

 Infrastruktúra: 
Az énekórák és egyéb zenei foglalkozások a ’B’ épület zenetermében lesznek. Egyre inkább 

„belakjuk” ezt a termet. Az akusztika sokat javult a dekorációtól. Bekerült a terembe Madaras 

László két festménye – az egyiket valamikor az éppen aktuális énekterem számára készítette, a 

stílusában hasonló másik képét pedig kölcsönbe kapta az iskola. Elkészült egy „nyugalmazott” 

zongora elemeiből összeállított szekrény. Folyamatosan készülnek további dekorációs és 

felszerelési elemek, melyek remélhetőleg tovább javítanak az akusztikai helyzeten és a terem képén 

is – hamarosan bekerül egy régi gitár valamint a régi orgonasípok közül is 4 db. A multimédiás 

eszközökkel és a Magyarországi Református Egyházon keresztül állami támogatásból kapott 

digitális zongorákkal a tanulási körülmények is rengeteget javultak. Köszönet értük! Az egyik 

digitális zongorát most, az orgona felújításának idején a gyülekezet folyamatosan használja, így 

egyelőre tovább késik a meglévő pianinók hangolása és végleges helyre költöztetése. Azt 

mondhatjuk, hogy minden adott a minőségi munkához. Abban reménykedünk, hogy talán idén a 

vírus sem szól bele ebbe végletesen. 

 Versenyek: 

Szeptember 29-én újra megtartjuk hagyományos zsoltáréneklő versenyünket. Talán a több iskolát 

is érintő, országos versenyeket is újra megrendezik. Mivel a tehetséggondozás egyik fontos területe 

a versenyekre való készülés, azokon való részvétel, nagyon fontos lenne, hogy több év már ne 

maradjon ki ebből. Az országos versenyek közül – a régebbi évekhez hasonlóan – két versenyre 

feltétlenül szeretnénk eljutni: 

• Karácsony S. Ref. Ált. Isk. zsoltáréneklő versenye 

• Béres Ferenc énekverseny (zsoltár és népdal) 

Igyekszünk tartani az eddigi színvonalat. Ezeken felül más versenyeken (népdal, egyházi ének, 

műveltségi) való részvétel is szóba jöhet. 
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Énekkari, hangszeres és egyéb zenei munka: 

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk az átlagostól eltérő tanulók zenei nevelésére. A 

tehetséggondozást a hetente egy órában szervezett kamarazenei foglalkozás, az énekkari 

foglalkozások során, valamint az Adventi Zenés Áhítatokra való próbák alkalmával 

(idényszerűen), tudjuk biztosítani, de a tehetséges tanulókkal tanórán kívül is sokat foglalkozunk. 

Az énekkar ebben a tanévben két időpontban próbál. Az alsósok részére idén nem lesz külön 

énekkari foglalkozás, hanem egy-egy adott műsorra egyháziének- és énekórákon készülnek fel, 

majd az utolsó próbákon csatlakoznak a nagyok kórusához. Az alkalmi zenélések mellett állandó 

– heti rendszerességgel próbáló – furulya-együttesünk is van. Jelenleg legalábbis így tervezzük az 

évet. 

Várható fellépési lehetőségeink, szolgálataink: 

• Csendesnapok 

• Jótékonysági Estek 

• Meghívás esetén fellépés városi rendezvényeken, vagy egyéb vidéki koncerten 

Az iskola hangszert tanuló diákjai idén is készülnek különböző iskolai eseményekre: 

• Kollégiumi Vasárnapok 

• Adventi zenés áhítatok 

• Vízkereszti istentisztelet 

• Jótékonysági Estek 

Ezen felül: 

• Reméljük, idén újra lesz valamilyen tanári éneklési alkalom, „énekkar”, mely a 

tantestület egységének erősítését is szolgálja 

• A tanító- óvóképzőbe készülőkkel néhány hónapig heti rendszerességű 

előkészítő foglalkozások, mely a felzárkóztatás fontos terepe 

• Ének-zene érettségi: idén 1 tanuló (Baki Eszter) tervezi választani az ének-zene 

érettségit – erre heti 1 órában készülünk. 

• Néhány tanulónk rendszeresen részt vesz a nyári „Kölkedi Zenei Hét” egyházzenei 

tehetséggondozó táborban 

Egyházi ének 



Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola          MUNKATERV 2021-22. ▶  

  ▶ 18 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2005. évi II. törvénye elrendelte az általános iskolák 

két, a középiskolák egy évfolyamán az egyházi ének-zene oktatását, a hitoktatás keretei között, a 

hit- és erkölcstan tantárgy mellett. „Az egyházi ének tantárgy iskolatípusonként legalább két évig 

(négyévfolyamos középiskola esetén legalább egy évig) rendes tantárgyként, tanrendbe iktatottan 

– heti 1 órában – kötelező, más órával nem helyettesíthető és nem vonható össze.” (MRE 2005. évi 

II. törvény 31.§ 3. bek.) Az új kerettantervek bevezetése ezen csak apró változtatást tett. A 

versenyekre való készülésben és az iskola közös éneklésében egyértelműen látjuk a tantárgy 

eredményét. A gimnáziumi óra néhány éve átkerült a 9.-ből a 11-dik évfolyamra, a „művészetek” 

tantárgycsoport órakeretének terhére. Úgy tűnik, ez a korosztály is rávehető az éneklésre, ha túl 

sok elméleti információra nem is kíváncsiak. További változás idéntől, hogy az általános iskolai 

egyháziének-óra 5.-ből 6. osztályba került, a nyolcosztályos tagozaton pedig 6. és 8. évfolyamon 

lesz egyházi ének. A 3. osztályban változatlanul jelen van a tantárgy, melynek tanítását ott most 

Antal-Piróth Ágnes tanítónő végzi. 

Ettől az évtől kezdődően új feladatot ad az énekeskönyvi reform is. A napokban kerül ki a 

nyomdából a 73 évvel ezelőtt szerkesztett jelenlegi énekeskönyv utóda. Még nagyon sok kérdésre 

nem tudjuk a választ ezzel kapcsolatosan: Mikortól használjuk majd az új énekeskönyvet? Mikor 

és mennyiért lesz majd kapható? Mikor készül el az erre épülő egyházi ének tanterv? A realitás 

mindenesetre az, hogy az idei tanévben legfeljebb előkészítjük majd az új énekeskönyv iskolai 

bevezetésének útját. 

 

A református énekeskönyv énekei a hitoktatás tanmenetében 

Jónak tartanánk, ha a kötelezően tanulandó énekeken kívül – melyek a legfontosabb református 

énekeinket reprezentálják – lenne évente 1-2 olyan ének (közte akár ifjúsági énekek is), melyeket 

iskolai alkalmakon, reggeli áhítatokon, és azok előtt, de még akár a gyülekezetek számára is ajánlva 

hangsúlyozottan használnánk. Tavaly-tavalyelőtt már volt ilyen kezdeményezés, és részben sikeres 

is volt. 

Fontosnak tartjuk, hogy az ének-zene, valamint az egyháziének-óra mellett a hittan tantárgy 

keretében is találkozzanak tanulóink a református énekeskönyv énekeivel. Az alábbi ajánlás az 

elmúlt években használt és a hittan munkaközösség által kidolgozott lista alapján készült. Az alsó 

tagozatban javasolt 10-10 ének egyrészt a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve került 

kiválasztásra, másrészt pedig fontosságuk, ismertségük okán. A felsőbb évekre mindig tíznél több 

éneket ajánlottunk, melyek közül a vastag betűseket javasoljuk egy versszakkal fejből is 
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megtanulni. Az évek között több átfedés is van, mely az ismétlés és tudásmélyítés lehetőségét 

hordozza. Hosszú távon valamilyen szinten átgondolandó az új hittan tantervek minimum 

énekanyagával való összefésülés. Javasoljuk továbbá minden évben – az azévi énekanyagtól 

függetlenül, iskolai minimumként – a 10 legismertebb, legfontosabb ének ismétlését, gyakorlását. 
 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 
42 25 47 68 
81 116 65 90 
134 136 77 150 
151 165 185 254 
157 236 196 264 
160 315 235 320 
167 434 241 328 
282 469 301 350 
299 471 326 358 
318 511 353 390 

 
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ünnepkörök énekei 

8 
23 
134 
136 
151 
196 
200 
277 
397 
445 
460 
462 
466 
511 
512 
 

25 
65 
84 
89 
164 
167 
235 
241 
275 
294 
299 
395 
422 
434 
457 
470 
475 
479 
500 
510 

42 
90 
105 
135 
172 
207 
234 
254 
261 
272 
388 
392 
395 
398 
426 
455 
459 
464 
478 
486 

66 
68 
121 
162 
165 
210 
217 
251 
255 
264 
265 
274 
296 
393 
402 
436 
467 
468 
469 
471 

23 
96 
107 
134 
151 
200 
236 
294 
295 
397 
460 
462 
488 
511 
512 

25 
65 
130 
138 
167 
225 
229 
237 
240 
276 
299 
395 
396 
422 
434 
450 
457 
470 
479 
489 

32 
42 
77 
90 
172 
220 
226 
230 
254 
256 
272 
273 
380 
392 
398 
455 
459 
464 
465 
483 

66 
119 
150 
161 
165 
243 
251 
258 
264 
265 
274 
295 
378 
425 
436 
467 
469 
471 
485 
503 

Advent: 301, 312 
Karácsony: 315, 316, 318, 320, 
326, 328, 329 
Újév: 81/3, 191, 282 
Virágvasárnap: 330 
Nagyhét: 335, 337, 338, 342 
Húsvét: 185, 350, 352, 353, 356  
Áldozócsütörtök: 358 
Pünkösd: 370, 373, 374, 463 
Reformáció: 390 

 
Lehetőség szerint – iskolai minimumként – mindenki tudja egy versszakkal: 25, 42, 65, 90, 134, 
151, 165, 236(1-7.vszk), 390(1,4.vszk.), 460 
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Alsó tagozat 
Munkaközösségünk tagjai 

• Első osztályban: Bartalos Györgyi és Somogyiné Beregszászi Dóra; második osztályban: 

Pappné Szűcs Mónika és Szűcsné Kovács Zita; harmadik osztályban: Antal-Piróth Ágnes és Balázs 

Margit Julianna; negyedik osztályban Sóbujtó Klára és Tóth Szilvia, napköziben pedig Horváthné 

Kiss Hajnalka tanít. 

• A 4. osztályban angolt Kovács Lívia és Horváthné Kiss Hajnalka tanít. 

• Az első munkaközösségi ülésünket szeptember 1-jén tartottuk meg, amikor is megbeszéltük 

az év fő tevékenységeit. 

Tárgyi feltételek: 

• Az év elején minden osztálytermet szépen és rendezetten vehettünk át. Az elmúlt tanévben 

két osztályban már szinte a teljes bútorzat megújult, és most biztos ígéretünk van, hogy hamarosan 

a következő két osztályban is megérkeznek az új székek. 

Tanszerek, taneszközök: 

• Az első négy osztályban az Oktatási Hivatal által átdolgozott és megújult tankönyvekhez 

és munkafüzetekhez igazodva építjük fel a tanmeneteinket, tanóráinkat, de ének-zenéből például a 

jól bevált mozaikos munkatankönyvet is használjuk. 

Fő feladatok a tanévben 

A gyermekek tanítása és nevelése összeforr az alsó tagozatos pedagógusok munkájában. 

Különleges lehetőségünk, hogy a tanítók és a kis diákok szoros kapcsolatban lehetnek egymással, 

hiszen óráról órára, foglalkozásról foglalkozásra együtt vagyunk. 

Abban reménykedünk, hogy ebben a tanévben bátrabban tervezhetünk iskolai programokat, 

bátrabban jelentkezhetünk tanulmányi versenyekre. Minden tanító néni a lehetőségéhez mérten a 

legtöbbet nyújtja. Felkészülünk arra is, hogyha sok kis gyerek hiányzik, a TEAMS felületén a 

feladatokat eljuttatjuk számukra. Nagyon reméljük, hogy tagozatunk személyes és nem online 

tanítással segítheti a kisdiákok előrehaladását. 

Nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy az elsős tanító nénik az intézményünkbe felvételt nyert 

kisdiákoknak augusztusban egyhetes iskolaelőkészítőt tartottak, mely nagyban megkönnyítette az 

iskolakezdést. Az év eleji diagnosztizáló felmérésekben pedig most is segítséget nyújt Deák 

Barbara Emőke gyógypedagógus, a Református EGYMI munkatársa. 
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Csodálatos érzés volt az évnyitón ismét együtt lenni, a pici elsősök köszöntője pedig örömet hozott 

mindannyiunknak. Köszönjük ezt Bartalos Györgyi és Somogyiné Beregszászi Dóra tanító nénik 

is! 

Alapvető céljaink és feladataink is intézményünk jó hírnevét kell, hogy szolgálják. Részletezve az 

előzőeket: 

• Célunk és fő feladatunk, hogy az alsó tagozatba lépő kisgyermekekben óvjuk és 

továbbfejlesszük a megismerés, a megértés, valamint a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

Első osztályban átvezetni a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. Szeretnénk fogékonnyá tenni saját környezetük, a természet, a társas 

kapcsolatok, majd a tágabb társadalmi értékek iránt. Fontos továbbá, hogy teret adjunk a 

gyermekek játék és mozgás iránti vágyainak, segítsük természetes fejlődésüket, érésüket. A tanítási 

tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló 

izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal szeretnénk fejleszteni az alapvető 

képességeket és alapkészségeket, közvetíteni az elemi ismereteket, és alapvető szokásokat 

kialakítani. 

• Fontos és hangsúlyos feladatunk az alapkészségek (az értő és kifejező olvasás, az 

íráskészség, a számfogalom, műveletfogalom) kialakítása és fejlesztése, ahol mindig figyelembe 

kell vennünk a gyermekek képességeit, adottságait. A nevelési-oktatási folyamat egyszerre 

egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és 

az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes oktatást.  

• Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerjük a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, és segítsük őket, hogy 

képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el, majd alkotó egyénekké váljanak. A 

tanulók csak akkor képesek erre, ha lehetőséget és bátorítást kapnak. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

megfelelő feladatokkal igyekszünk fejleszteni a tehetséges tanulókat, és az adott szakasznak 

megfelelő kihívások elé állítani őket. 

• A differenciált – egyéni és csoportos – eljárásaink biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését. 
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• Felzárkóztatás, tehetséggondozás: Mindkét feladat megfelelő foglalkoztatás szervezését 

igényli. A hiányok pótlása a korrepetálásokon, a tehetséggondozás pedig szakköri, csoportos, vagy 

differenciált munkával tehető eredményessé. Több országosan elismert tanulmányi versenyre 

nevezzük be gyermekeinket, hogy az egészséges versenyszellem elősegítse, megmutassa 

tehetségük mibenlétét. 

• Szabadidős tevékenységek: A tanórákat az iskolaotthonos és a napközis osztályokban 

szabadidős tevékenységek egészítik ki, hogy gyermekeink minél többféle módon ismerjék és 

próbálják meg önmagukat, valamint ismerjék meg a művészeteket, hogy alkotási tehetségük 

nyilvánvalóvá váljék. Nagyon fontos feladatunk az egészséges testi fejlődés biztosítása, melyhez a 

gyermekek sportolási lehetőségek által jutnak.  Pl.: sport és népi játék, alsó tagozatos énekkar. 

• A szöveges értékelést elsődlegesen már csak első és második évfolyamon alkalmazzuk, 

mely által a szülők olyan elemzést kapnak gyermekeik munkájáról, amely továbbsegíti őket az 

eredményes tanulásban. Harmadik és negyedik évfolyamon jegyekkel értékeljük a gyerekeket, 

természetesen ha kell, szöveggel kísérjük. A szintfelmérők kiértékelése és elemzése megjelöli a 

tanulók egyéni feladatait. 

• Elengedhetetlen vágyunk, hogy szeressenek hozzánk járni a gyerekek, s a szülők szívesen 

és örömmel bízzák őket ránk. Szeretnénk, ha a hozzánk járó tanulók nem szenvednének a tanulás 

terhétől, szeretnénk minden kis diákhoz megkeresni azt az utat, amely leginkább segíti az ő kicsi 

életét. Ha kell, felzárkóztatni, ha kell, versenyeztetni, ha kell, dicsérni, és ha kell, megfedni. 

Elengedhetetlen, hogy örömmel tanuljanak, érzelmileg és szellemileg egészségesen fejlődjenek. 

Az alsó tagozatban nem csak a tanulás folyamatát segítő tevékenységek különlegesek, hanem az 

is, hogy egyházi intézmény lévén a keresztyén értékek átadását mindig szem előtt tartjuk a reggeli 

áhítatok és a nap egész folyamán. 

• Az alsó tagozatból a felső tagozatba történő átmenet megkönnyítése érdekében 

szükségesnek látjuk a leendő felsős tanárok megismertetését az alsós tantárgyi követelményekkel, 

az elért eredményekkel, a tanulók megszerzett készségeivel, képességeivel. 

• Alsó tagozaton a közösségfejlesztés osztály szinten és szülők körében is egészen jól 

működik. Kirándulások és színházlátogatások során a közös élmények hozzák egyre közelebb a 

szülőket, gyermekeket, de működik szülői kör is iskolánkban. 
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Külső kapcsolattartás 

• Óvodai és iskolai hittanoktatás az önkormányzati óvodákban, iskolákban: ebben a 

munkában Horváthné Kiss Hajnalka, Pappné Szűcs Mónika, Somogyiné Beregszászi Dóra, 

Szűcsné Kovács Zita, Sóbujtó Klára és Antal-Piróth Ágnes vesz részt. 

• Nyílt napok – óvodásoknak és szüleiknek  

• Óvónőkkel való kapcsolat építése, vendégül látása 

• Látogatás az óvodákban 

• A szülőkkel való kapcsolattartás alsó tagozaton napi szinten működik, de a szülői 

értekezletek negyedévenkénti megtartása nagyon fontos. 

Rendezvények, programok, versenyeink:  

• Zsoltáréneklő verseny – szeptember 29.  

• Magyar népmese napja – szeptember 30.  

• Baksay Sándor Szavalóverseny – osztály és iskolai szinten november 10.  

• Mikulás-nap - december 6.  

• Pályaorientációs nap – december 11.  

• Gyermekek karácsonya – december 24.  

• Mesemondó verseny – osztály és iskolai szinten január 26.  

• Farsangi Bál – február 11.  

• Apák napja - február 19.  

• Értekezlet az óvónőkkel - február 28.  

• Jótékonysági Est - március 4.  

• Nyílt napok - március 9-10-11.  

• Anyák napi ünnepség – május eleje  

 

Az alsó tagozat nevében mindenkinek jó és eredményes munkát kívánok! 

Antal-Piróth Ágnes 
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ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

258 tanulóval kezdte a tanévet az általános iskola, ez 9 fővel kevesebb, mint a tavaly tanév eleji 

létszám. 

Az alsó tagozaton az első és a negyedik évfolyamon 26 fős osztályokkal dolgozunk, a második 

osztályba 28, míg a harmadik osztályba 27 fő jár, így az alsós diákok létszáma 107 fő.  

Az alsós osztályokat tanítók a következők: 
1.o. Somogyiné Beregszászi Dóra, Bartalos Györgyi              26 fő 
2.o. Pappné Szűcs Mónika, Szűcsné Kovács Zita                    28 fő 
3.o. Antal-Piróth Ágnes, Balázs Margit Julianna                     27 fő 
4.o. Tóth Szilvia, Sóbujtó Klára, Horváthné Kiss Hajnalka     26 fő 
Az alsó tagozat ez évre megfogalmazott célkitűzéseit, tervezett rendezvényeit az alsós 

munkaközösség munkaterve tartalmazza. 

Felső tagozat létszáma 151 fő. Az idei tanévben csak egy ötödik osztály kezdett, de nagy 

létszámmal.  Még mindig van elvándorlás a környékbeli iskolák felső tagozatairól, s eddig 

biztonsággal tudtunk helyet adni az így érkező diákoknak is, remélhetőleg ez így is marad. 

Felső tagozat osztályfőnökei: 

5.a Bakiné Udvari Edina  31 fő 
6.a Szilágyi Enikő Csilla  16 fő 

6.b Berta Zoltán                25 fő 
7.a Szarka Szilvia             33 fő 

8.a Jánosi Teréz                23 fő 
8.b Szécsi Eliza                23 fő 

A hatodik és nyolcadik évfolyamunk az idei tanévben egy egészen új módon vesz majd részt az 

országos kompetenciamérésben, amelynek keretében a szövegértési és a matematikai eszköztudás 

fejlődését vizsgálják. A tanulókat erre fel kell készíteni, mert egyre nagyobb hangsúlyt kap a mérési 

eredmény az iskola munkájának minősítése során.  

Az őszi hónapok során egy másik mérés is le fog zajlani a hetedik évfolyam haladó német nyelvet 

tanuló diákjainak részvételével, ahol a német nyelv elsajátításának szintjéről fognak számot adni 

az idegen nyelvi próbamérés keretén belül. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit 

vizsgáló mérőeszközöket az Oktatási Hivatal készíti el.  

Szintén az ősz folyamán kerül sor a tavasszal elmaradt PIRLS2021 (Progress in International 

Reading Literacy Study) mérésre is. Az angol rövidítés magyar megfelelője: Nemzetközi 

Szövegértés-vizsgálat. Ez a mérés általában a negyedik évfolyamot érinti, de mivel elmaradt, így a 

mostani ötödikeseket mérik majd. 
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Már folyamatban van az első osztályosok DIFER mérése is. 

Az idei tanévben ha lehetséges, még nagyobb gondot kell fordítani minden osztály esetében a 

tanulmányi munka minőségének javítására, mint eddig. Az elmúlt másfél éves digitális időszak sok 

pótolnivalót hagyott maga után az általános iskolában is. Általános iskolai osztályokról lévén szó, 

a fő hangsúly arra tevődik, hogy alapkészségeik fejlődjenek, minden tanuló elsajátíthassa az előírt 

tantárgyi követelményeket, tudásuk alapos, alkalmazásképes legyen. 

Továbbra is központi szerepet tölt be a tehetséggondozás. Ha van rá mód, olyan szintű 

vetélkedőkön, pályázatokon, versenyeken indítsuk el gyerekeinket, amelyek kitekintést nyújtanak 

más, hasonló korú gyermekek munkájára. Mégha nem is érnek el „hatalmas” eredményeket, de 

legyen sikerélményük, szokják meg a versengést, kihívást – adott esetben a csalódást is tudják 

kezelni, fedezzék fel esetleges hiányosságaikat a megmérettetések során. A pedagógus szerepe a 

megfelelő verseny kiválasztásában egyre inkább felértékelődik.  

Éves munkánk fokmérője a végzős nyolcadik osztályok eredménye. Az eredmények lehetőséget 

hordoznak: meghatározzák, hogy milyen középiskolákat célozhatnak meg a gyerekek. A 

lehetőségeikről való tájékozódást szolgálja a minden év decemberében megrendezésre kerülő 

„Pályaorientációs nap”. A munkatervben az idén ez december 11. szombati napra esik, előkészítése 

folyamatos, továbbra is várjuk nemcsak az ötleteket, hanem a megvalósítás lehetséges módjára tett 

javaslatokat is. 

Nevelőmunkánk folyamatos, kitartó és következetes kell, hogy legyen. Különösen nagy 

jelentőségű az idei évtől az épületek tisztaságának és higiéniájának megőrzése.  

A tavalyi tanévben már elindult a felső tagozatba történő átmenet nehézségeinek és buktatóinak 

csökkentése érdekében a kollégák közti konzultáció és óralátogatás. Ezt a gyakorlatot tovább kell 

mélyíteni, mivel borítékolható haszna és óriási jelentősége van elsősorban a gyerekek számára. 

A közösségfejlesztést normál életkörülmények között is mindig kiemelt célként kezeltük, most 

sincs ez másként. A gyerekek iskolába járási kedve megnőtt, ugyanúgy az együtt töltött idő is 

felértékelődött számukra. 

A felső tagozatban a gyerekek önállóbbá válásával a szülők egyre inkább távolodnak az iskolai 

rendezvényekről, ezért az elmúlt évben is, és az idén is célként fogalmazhatjuk meg, hogy ennek a 

tendenciának a megtörésére törekednünk kell a szülőkkel történő kapcsolattartás minőségének 

javítása érdekében. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítása az elmúlt két tanévben óriási csorbát 

szenvedett a pandémiának köszönhetően, a jelenléti programok sorozatos elmaradása 

következtében. Azt gondolom, az elmúlt két „csonka tanévben” fényében a legfőbb célkitűzés erre 

a tanévre mindenképpen az lenne, hogy az iskolai munkatervben lefektetett feladatok és 

rendezvények megvalósításra kerüljenek. 
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Önértékelések tekintetében elmondható, hogy a tavalyi tanévben csak egyéni pedagógusi 

önértékelések zajlottak, de a 2022-es évben vezetői önértékelésre is sor kerül majd. Sajnos, a 

márciustól bevezetett digitális oktatással a második félévre betervezett eljárások nem 

realizálódhattak, így az idei tanévben a tavalyi tanévről elmaradt (Czapáry István, Czapáryné 

Prohászka Csilla, Káldi Tünde, Kesikné Horogszegi Márta) önértékelési eljárásaira pótlólag fog 

sor kerülni. Mellettük Sóbujtó Klára, Horváth Attila, Csongrádiné Hatos Márta, Burián István és 

Bakiné Udvari Edina kollégák is önértékelődnek majd. A nevelőtestület egységének és pedagógiai-

szakmai felkészültségének erősítéséhez ezeknek a járulékos feladatoknak a kivitelezése remek 

alkalmat ad. 

2021 végéig Turiné Selyem Veronika minősítésére, Jánosi Teréz valamint Pappné Szűcs Mónika 

tanfelügyeletére is sor kerül. 

A közösségi szolgálat tekintetében kifejezetten széleskörű és folyamatosan bővülő 

kapcsolatrendszerrel rendelkezünk: mára már pontosan 100 intézménnyel állunk szerződéses 

viszonyban s ez a szám bár már mérsékelten, de még mindig emelkedik. A cél az, hogy átlátható 

és élő maradjon ez a kapcsolatmennyiség, folyamatosan frissüljenek a lehetőségek és átjárhatók 

legyenek a kommunikációs csatornák. 

A legfontosabb feladataink az idei tanévre:   

• a nevelő-oktató munka színvonalának fenntartása, ha lehet, annak javítása és magasabb 

szintre emelése; 

• annak elősegítése, hogy a kimenő nyolcadik osztályainkból a legtöbb jó képességű diák 

gimnáziumunkban tanuljon tovább;  

• az esetlegesen elrendelt digitális oktatásra való zökkenőmentes átállásra való felkészülés; 

• önértékelések további sikeres lefolytatása; 

• egyházunk és iskolánk hagyományainak ápolása; 

• versenyeken való részvétel; 

• az ügyeleti rendszer kiemelt fegyelemmel való megközelítése; 

• kapcsolataink ápolása fenntartóval, szülőkkel, testvériskolákkal, református oktatási 

intézményekkel, várossal; 

• mindennapi munkánk során a már kialakult szeretetteljes, egymás munkájának 

megbecsülésére épülő, egymást segítő és bátorító légkört fenntartása. 

 

Bíró Judit 
igazgatóhelyettes 
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8 osztályos tagozat 
a tanulólétszám alakulása 

A nyolcosztályos tagozatban tanulmányait a tanév elején 227 tanuló kezdte meg: az 5-8. 

évfolyamon 126, a 9-12. évfolyamon pedig 101 diák.  Az összes tanuló létszáma évek óta szinte 

ugyanannyi, ingadozás abban mutatkozik, hogy 9. évfolyamra hányan választanak más 

középiskolát maguknak. Az idei évben 5 tanuló döntött úgy, hogy máshol próbál szerencsét.  Az 

5.g osztály 29 fővel kezdte meg a tanulmányait. 

tanulói terhelés 

A tanulók óraszáma minden évfolyamon magas, 11-12. évfolyamon rendszeressé váltak az 

órarendszerinti 8-9. órák, így komoly gondot jelent a délutáni faktok elhelyezése. 9-12. 

évfolyamokon lassan már lehetetlen időpontot találni a szakkörök illetve a korrepetálások számára. 

Az új NAT2020 sem jelent ez ügyben előrelépést, a heti összóraszám általában csak 1-gyel lett 

kevesebb. 

tehetséggondozás 

A gimnázium nyolcosztályos tagozatának egyik fő feladata tanulmányi munka terén a 

tehetséggondozás. Sok kiemelkedő képességű tanuló van a tagozat osztályaiban, rájuk továbbra is 

kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Ezért fokozottan oda kell figyelnünk a minőségi munkára.  

A nyolcosztályos tagozat 5. osztályába érkező tanulók többsége kitűnő eredménnyel érkezett, így 

nagy reménységgel várhatjuk a kiemelkedő tanulmányi munkát tőlük. 

Az elmúlt 2 tanév a járványhelyzet és az online oktatás miatt nem sok lehetőséget adott 

versenyeztetésre és szakköri munkára. Ezeket lehetőség szerint újra életre kell kelteni, 

megszervezni, de nagyon megfontoltan. A nagyobbak nagyon hosszú ideig (3+6 hónap) a kisebbek 

rövidebb ideig (3+2 hónap) „élvezhették” a digitális oktatást. A tudásuk hiányos, bizonytalan sok 

területen, így most a „túlélésre játszunk”.  Azaz inkább arra kell törekednünk, hogy a 

hiányosságokat pótoljuk és a törzsanyagot alaposan tanítsuk meg. Nem kell most a többséget 

szorgalmi feladatokkal és versenyekkel terhelni, a szakköri órákat is fordíthatjuk az alap 

kompetenciák elmélyítésére. Próbáljuk meg az igazán kiemelkedő, versenyezni szerető gyerekeket 

(ha egyáltalán lesznek versenyek) egyéni órákon felkészíteni (akár úgy is, hogy néha 1-1 óráról 

elkérjük őket). A kollégák között is nagyobb összetartásra, megértésre van szükség az előttünk álló 

tanévben és nagyon-nagy türelemre e mellett.  

korrepetálás, felzárkóztatás 

A gimnáziumi tagozaton a tanulmányi munkát szakkörök is segítik  az eloszlás a tantárgyak illetve 

az osztályok között nagy eltéréseket mutat. 
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Míg a nyolcosztályos gimnáziumi osztályok inkább a tehetséggondozás, a négyosztályos tagozat 

osztályai inkább a felzárkóztatás és korrepetálás színterei. Ennek oka, hogy a sokfelől ide érkező 

diákok nagyon különböző alapokkal jönnek hozzánk, s az érettségi tárgyakból elég komoly kihívást 

jelent a kollégáknak a gyerekek  hasonló szintre hozása. A korrepetálások hivatottak áthidalni 

ezeket az akadályokat, míg a szakkörökön inkább versenyekre való felkészítés zajlik. 

Az év eleji igények alapján iskolai szinten 14+4 szakkör, 9+4 korrepetálás, 2 nyelvvizsga 

előkészítő és  kb. 10 órában érettségi felkészítő foglalkozások lesznek. A szakkörök száma 22 

osztályra  nézve nagyon kevés.   

A középszintű érettségi sikerének záloga a folyamatos tanulmányi munka, az emelt szintűé a 

folyamatos és intenzív tanulmányi munka. A jó tanuló, szorgalmas, önálló készülésre képes 

diákjaink szép eredményeket értek el az emelt szintű érettségiken, de voltak nagyon gyenge 

eredmények is.  A megváltozott feltételrendszer miatt a jó vagy közepes képességűek is 

kénytelenek az emelt szinttel próbálkozni, komoly feladat lesz a felkészítésük 2 ilyen problémás  

tanév után. A faktos órákon való munka így még fokozottabb szerepet kap, differenciáltabb 

munkaszervezést igényel. Jó lenne azt is elérni, hogy ezeknek az óráknak és a 11-12. évfolyamokon 

a kötelező érettségi tantárgyak óráinak maximális védettséget biztosítsunk ( ha nem ezeken az 

órákon lenne védőnői ellenőrzés, előadás, műsor, stb). 

 Sokan céloznak meg OKJ-s képzéseket, amelyek nem eredményorientált felvételi vizsgához 

kötöttek, ezért sokszor nem is törekednek a diákok jobb érettségi eredmény elérésére, csak a 

„meglegyen” kategória lebeg előttük. Ezen a szemléleten változtatni szintén igazi kihívás a 

szaktanárok és az osztályfőnökök számára. 

Az idei évben is nagyon oda kell figyelnünk a tanulmányi versenyekre (ha beindulnak), és a 

tehetséges diákjainkat ösztönözni kell a részvételre. Sajnos a versenyek szervezése nehézkes lett: 

valósággal úgy kell összevadászni különböző helyekről a versenykiírásokat. A versenyek többsége 

nevezési díjas, ami nagy terheket jelent a tehetséges tanulók szülei számára / éves szinten akár 15-

20 ezer Ft nevezési díjat is jelenthet/.  

A központilag, vagy egyéb szervezetek által meghirdetett versenyek között azok szakmai értéke, 

színvonala alapján szelektáljunk! A jó tanuló diákok számára fontos a siker illetve a kudarc 

elkerülése. Nem kell minden versenyen indítani (általában ugyanazokat) a diákokat. Válogassuk ki 

a rangosabb, szakmai szempontból jobb, igényesebb versenyeket és ezekre készítsük fel a 

résztvevő tanulókat. 

Eredményekkel alátámasztva igazolható, hogy akik az emelt szintű érettségin kiváló (80% feletti) 

eredményeket produkáltak  eredményes versenyzői múlttal rendelkeznek. 
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Az iskola tanulói igény esetén biztosítja a tanulók felkészítését megyei és országos versenyekre 

azon tantárgyakból melyeket az iskolában oktatunk (a versenyek felsorolása a munkaközösségek 

munkaterveiben található). 

A nyolcosztályos tagozat léte függ az eredményektől. A törvény alapján a nyolcosztályos 

gimnázium a tehetséggondozás színtere. 

Feladatok az intézmény egészére vonatkozóan 

a pedagógus létszám 

Az intézményben az oktatató-nevelő munkát egész állásban 36 szaktanár, 1 könyvtárostanár, 9 

tanító, 1 ped.asszisztens, 8 részmunkaidős tanár, 3 óraadó (és 3 katolikus hitoktató) látja el. Az 

iskolai munkát 2 iskolatitkár, 2 „laboráns”, 1 „rendszergazda” és 0,5 pedagógiai asszisztens segíti. 

A gazdasági hivatal dolgozói és a többi technikai dolgozó a Kunszentmiklósi Református 

Egyházközség alkalmazásában van. 

A fenntartó által engedélyezett heti óraszám alapján készült a tantárgyfelosztás és az órarend.  

A heti óraszámaink a következők: 1134 órarendi óra, 45 szakkör, korrepetálás, érettségi előkészítő 

és 70 beszámítható óra ( o.f., mk.vez, stb), azaz 1249 a neveléssel-oktatással lekötött óraszámunk. 

/Az edzések  a DSE foglalkozásai keretében zajlanak./ A tanárok egy részének (matematika és 

reálszakosok)  heti órarendi kötött óraszáma továbbra is  magas, a többieké ideálisnak mondható.  

Egy-egy tantárgy esetén néhány órára nem tudunk óraadót hívni, hisz nincs honnan.  Két kollega 

heti óraszáma (oktatással-neveléssel lekötött munkaideje) eléri a 30 órát, és másik 3 kolléga 

órarendi óráinak száma 27. Összesen 72 órát tartunk hetente túlórában. Mindezzel együtt abban a 

nagy szerencsében van részünk, hogy minden órát el tudunk látni, tudunk megfelelő képzettséggel 

rendelkező szakos tanárokat biztosítani.  

fegyelem 

Most a várható járványhelyzet miatt ez különösen fontos. Az  éppen aktuális iskolai előírásokat be 

kell tartani és tartatni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy diákjaink ebben is 

példamutatóak.  

Közös feladatunk, hogy a Házirendben leírtakat betartassuk, és egységesek legyünk. Közös 

álláspontot kell képviselnünk az öltözködéssel és a megjelenéssel kapcsolatos /haj, smink, 

ékszerek/ kérdésekben.  Az épületek tanítási időben való elhagyásának szabályait mindenkivel 

ismertetni kell és ügyelni kell a betartásra is. Ezt a közös álláspontot már kialakítottuk és 

elfogadtuk!  Nagy feladatunk, hogy tartsuk és tartassuk be!! Az ügyeleti rendszer továbbra is 

működik, az ügyeletes diákok és tanárok több helyszínen látják el feladatukat.  A főépületben több 

mint 250 gyerek van és ez minden szünetben nagyon-nagy mozgást jelent.  A zsibongó hiánya 

miatt itt a gyerekek beszorultak az osztálytermekbe, a folyosókra , így a zsúfoltság egyre nagyobb 
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lett. Mindnyájunknak /nemcsak az ügyeletes tanároknak/ kell, hogy feladata legyen a szünetekben 

a fegyelmezés. Sajnos a 6-7. órákban előfordul, hogy nagyon nehéz már órát tartani. 

Közös feladatunk, hogy a tantermeink állapotát megóvjuk, dekorációval még szebbé tegyük.  

Minden tanulónak és az iskola minden dolgozójának feladata a termek tisztaságának és rendjének 

megőrzése, védelme. A keletkezett károkat haladéktalanul jelezni kell a gazdasági hivatalban, hogy 

a megfelelő intézkedés megtörténhessen. A szándékos rongálás, károkozás esetén az okozott 

károkat meg kell téríteni.  

 a tanév szabályozása 

A tanév rendjét miniszteri rendelet szabályozza, a gimnáziumban a tanítási napok száma:180 az 

általános iskolában pedig 181. A tanítás nélküli (pedagógiai célú) munkanapok terhére egy nap 

programjáról az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni és egy tanítás nélküli munkanap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel. Ez utóbbinak az egész iskolában (intézményi 

szinten) kell a pályaorientációról szólnia, az iskolafoknak megfelelő, a tanulók életkori 

sajátosságaihoz igazított formában.  

A tanév helyi rendjének szabályozása az ütemtervben található, ami a munkaterv melléklete. 

Tanítási nap nem maradhat el, amennyiben valami oknál fogva mégis /bombariadó, időjárás…/, 

akkor az elmaradt napot pótolni kell.  

a beiskolázás és a felvételi rendszer  

A nyolcosztályos tagozatra jelentkezőkkel megíratjuk a központi felvételi dolgozatot magyarból és 

matematikából, tantárgyi szóbelit nem tartunk. A felvételnél figyelembe vesszük a hozott 

tanulmányi eredményeket és az írásbeli felvételi eredményét. Tájékoztató beszélgetést szervezünk, 

melyen jelen van az iskolavezetése, a vallástanár, a jelentkező és szülei. A nyílt napokat és 

beiskolázási szülői értekezleteket október végén- november elején tartjuk meg (ha lehet), minden 

kollega megértését, segítségét, türelmét és maximálisan jó hozzáállását kérjük. Közös érdekünk, 

hogy az idelátogató családok megelégedéssel menjenek el. Sajnos kevesen élnek ezzel a 

lehetőséggel.  Tervezzük a felvételi előkészítő beindítását magyarból és matematikából. (A 

helyzetünket nehezíti, hogy több környékbeli iskolában is működik iskolaotthonos oktatás, így az 

egyik előkészítő várható időpontja szombat lesz.)  

A határidőket a felvételi menetéről az ütemterv tartalmazza. 

A beiskolázás az egész nevelőtestület feladata és felelőssége, hisz az iskola hírneve, és így a 

beiskolázási helyzete is minden tanár munkájától függ, megfelelő propagandát fejthetünk ki jó 

eredményekkel és színvonalas munkával.  

Törekednünk kell arra, hogy az általános iskolánk 8. osztályából minél több diák a négyosztályos 

gimnáziumi tagozaton folytassa tanulmányait. Amikor az általános iskolát létrehoztuk nem azt 
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tűztük ki célul, hogy más gimnáziumoknak készítsük fel a diákokat, hanem hogy egy biztos alapot 

képezzen a saját négyosztályos tagozatunknak.  

 az érettségi és a továbbtanulás előkészítése, megszervezése  

Az őszi érettségi időszakban néhány diákunk tesz előrehozott érettségit. 

A 11-12. évfolyamon való tanulmányi munka középpontjában az érettségire való felkészítés áll. A 

fakultációs csoportok és az érettségire előkészítő csoportok száma a két évfolyamon kb.  24.  

Minden tantárgyból indult fakt, vagy egyéni fakt, vagy előkészítő(!!) A tanulók minden óhaját 

próbáljuk teljesíteni, de a káoszt szeretnénk elkerülni! Jelenleg a jelentkezési lapokat a tanulón, és 

szülein kívül a szaktanárok és az osztályfőnök is aláírják, és ajánlásukat is adhatják mellé. A fakt 

változtatási kérvényeket a tanév végén kérjük a tervezhetőség miatt. Az idei tanévben az első héten 

megengedtük a módosítást, néhány ilyen kérés volt és semmi problémát nem okozott. A faktra való 

jelentkezéskor a 11.évfolyam osztályfőnökeivel áttárgyaltuk a diákok továbbtanulási elképzeléseit. 

(Sokan álomvilágban élnek, nincs összhangban az elképzelésük az eddigi eredményeikkel, meg 

sem nézik a felvételi követelményeket, a tandíj összegét, stb) 

Osztályfőnökök, szaktanárok fokozottan kísérjék figyelemmel, hogy a végzősök tisztában vannak-

e azzal, hogy az általuk választott jelentkezési helyen mik a követelmények.  Kiemelt figyelmet 

fordítunk a felsőoktatási felvétellel kapcsolatos jogszabályok megismertetésére.  

Továbbra is igaz, hogy lényegében minden itt dől el!   

Előrehozott érettségik szabályozása megváltozott, gondoljuk át az ebben rejlő lehetőségeket és a 

diákokkal is ismertessük meg az új szabályokat!  Előrehozott középszintű érettségi birtokában 

pedig  lehet szintemelőt tenni, ami szintén jó lehetőség lehet sok esetben. 

A felsőoktatási felvételi tájékoztató december végén jelenik meg és csak  digitálisan amiben még 

lehetnek nem várt információk. Elvileg a jelentkezés feltételeiben, a követelményekben már nem, 

de a keretszámok a felvehetők maximális száma és az államilag finanszírozott helyek száma még 

sok mindent befolyásolhat.  

Ezeket figyelembe véve nagyon át kell gondolnunk mit is tanácsoljunk az érettségi előtt álló 

diákjainknak. A kiemelkedően jó tanulókat lehet ösztönözni a 2 emelt szintű érettségi választására, 

és szorgalmazni kell továbbra is a nyelvvizsgák megszerzését a második nyelvből is vagy 

felsőfokon az első nyelvből.   

a tanulók tudásának értékelése 

Pedagógiai Programjaink tartalmazzák az értékelés formáit és rendszerességét.  Törekedjünk a 

rendszeres osztályzattal való értékelésre. Fontos, hogy egy rossz jegy ne határozza meg az év végi 

jegyet, adjunk lehetőséget a javításra. 
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Belső vizsgarendszerünket megfelelő rangon, kellő súllyal kell kezelnünk. A vizsgák rendje az 

érvényes Pedagógiai Program szerint valósul meg (a munkaterv melléklete).  Az utóbbi 2 évben a 

vizsgák nem a szokásos rendben zajlottak előbb nem is volt lehetőség a vizsgákra, utóbb pedig 

rövidebb időtartamban könnyített követelményekkel zajlottak. Az eredmények nagyon vegyes 

képet mutattak, sok hiányosság kiderült. (Van mit pótolnia a 11-12. évfolyam diákjainak.) 

 rendezvényeink 

Az iskola által szervezett rendezvények felsorolása az ütemtervben található.  Az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy rendezvényeink színvonalasak, és általában fegyelmezett 

rendben zajlanak le. Törekedjünk arra, hogy minél több diákunk szerepeljen ezeken, vagy minél 

több diák munkáját állítsuk ki. Nagyon fontos, hogy a szülők minél többen vegyenek részt ezen 

eseményeken, akár nézőként, akár segítőként. Fokozott figyelmet kell fordítanunk az iskola és a 

családok együttműködésére nevelési elveink megvalósítása érdekében.  . 

A legfontosabb feladataink: 
 

• a nevelő-oktató munka színvonalának fenntartása, ha lehet, javítása  

• a köznevelésről szóló törvény módosításának és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 

rendeleteknek a betartása 

• a pedagógiai programunk alapján a tanulmányi munka megszervezése és az ott 

elfogadottak betartása 

• belső ellenőrzés keretében az óralátogatások megtervezése, szervezése 

• szülői értekezleteken hívjuk fel a szülők figyelmét a házirendre, az  SzMSz-re és a 

Pedagógiai program változásaira 

• szülői értekezleteken tájékoztassuk a szülőket és a diákokat közösen a 8.-os felvételi 

eljárásról, illetve a 12.-eseket az érettségiről és a felsőoktatási felvételi eljárásról 

• osztályfőnöki órákon tájékoztassuk a 11. évfolyam diákjait a felsőoktatási 

pontszámítás szabályairól 

• osztályfőnöki órákon tájékoztassuk a 10. évfolyam diákjait a felsőoktatási szakokról 

és követelményeiről (a Tájoló sok hasznos információt tartalmaz, de az utóbbi 

években nem adják ki, de a felvi.hu oldalon minden megtalálható) 

• hagyományrendszerünk ápolása (Bocskay-díj, jótékonysági est, gólyabál, ballagás, 

szalagavató,  iskolaújság, iskolarádió, weblap, Évkönyv) 

• egyházunk hagyományainak ápolása, részvétel a csendes-napokon, az egyházi 

ünnepeken és műsorokon, a tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteken, a református 

iskolák versenyein, rendezvényein. 
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• diákjaink bemutatkozó szereplésének megszervezése a környékbeli 

gyülekezetekben (Kollégiumi vasárnapok) 

• a kompetenciamérések, a belső vizsgák és az érettségi vizsgák eredményeit 

elemezzük ki 

• fordítsunk fokozott figyelmet az adminisztrációs munkára (az elektronikus 

naplóban is töltsünk ki mindent, hogy az októberi statisztika elkészítésénél jól 

használható legyen) 

• a mindennapos testnevelés megszervezése  

• hosszú távú tervek készítése az általános iskola felső tagozatára és a négyosztályos 

gimnáziumra vonatkozóan 

• kapcsolataink ápolása (a fenntartóval, szülőkkel, testvériskolákkal, református oktatási 

intézményekkel, a várossal) 

• felkészülés az országos mérésekre és az érettségi vizsgákra 

•  a felvételi előkészítők megszervezése, a próbafelvételi és a központi írásbeli lebonyolítása 

 

Tömören és röviden a lényeg: 

vannak diákjaink 

vannak tanáraink 

van órarendünk 

ezek alapján tudunk dolgozni (már ez idáig is jó dolog a mostani helyzetben) 

figyeljük a szabályozásokat , amiket be is kell  tartanunk 

így  napról-napra élünk (és reméljük, hogy járhatunk iskolába) 

 

Gyenes Magdolna (ig.h) 

Négyosztályos tagozat 
Tanuló létszám 

A tagozaton a tanulmányait szeptemberben 154 diák kezdte meg a négy évfolyamon, 6 osztályban. 

Idén újból sikerült kettő kilencedik osztályt indítani Lipóth Ildikó és Szigeti Judit osztályfőnökök 

vezetésével, akik nagyrészt az általános iskolai osztályukból elballagott diákokkal folytathatják 

megkezdett munkájukat. 
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Tehetséggondozás / Korrepetálás, felzárkóztatás 

Az óraszámok a középiskolai képzésben minimálisan változtak a törekvések ellenére, ami továbbra 

is nehézzé teszi tehetséggondozásra és felzárkóztatásra biztosítani a megfelelő óraszámokat. Ennek 

ellenére próbáltunk az igényeknek megfelelni és biztosítani a szükséges órákat. 

Az elmúlt évünk is a digitális oktatás árnyékában telt, sajnos voltak olyan diákok a tagozaton, akik 

ennek a lehetőségével nem tudtak élni és év végén elégtelen osztályzatokat szereztek – háromnál 

több tantárgyból ketten is –, ezért javítóvizsgázniuk kellett. Volt, akinek sikerült felkészülni, de 

volt olyan is, aki nem jelent meg a vizsgán vagy már nem volt lehetősége javítani. 

Tanulók tudásának értékelése, mérése 

Pedagógiai Programunk tartalmazza az értékelés formáit és rendszerességét.  Törekedjünk a 

rendszeres osztályzattal való értékelésre, ennek fontosságát az elmúlt „digitális” időszakban 

megtapasztalhattuk. Nem szabad félvállról venni és időben adminisztrálni is kell. 

A tavalyi tanévben megtartottuk az idegen nyelvi- és a kompetenciaméréseket is. Az idegen nyelvi 

mérésnél láttuk az eredményeket, a kompetencia mérés adatait később fogjuk megismerni. 

Az országos mérések idén változni fognak, számítógép segítségével – online – lesznek megtartva 

az iskolai sajátosságait figyelembe véve meghatározott időpontban. Nem pontos időpont van a 

köznevelési naptárban, hanem minden évfolyamon egy kéthetes intervallum van bejegyezve, 

amikor meg lehet tartani. 

Rendezvényeink 

Az iskola által szervezett rendezvények felsorolása az ütemtervben található. Ezek jelen állás 

szerint meg lesznek szervezve és reményeink szerint részt tudnak venni rajta vendégeink is. Első 

ilyen rendezvényeink a gólyabálak lesznek az ötödik és kilencedik évfolyamon. 

A 2020 óta húzódó Határtalanul pályázat lebonyolítása megtörtént. A nyolcadik évfolyam diákjai 

2021. augusztus 27-31. között, a tizenkettedik évfolyam diákjai 2021. szeptember 4-8. között 

voltak Erdélyben kettő nagyon fárasztó, de jó hangulatú kirándulás keretében. Ezúton is köszönöm 

az osztályfőnökök és a kisérő tanárok, valamint a szervezésben segítők munkáját. 

Digitális munkarend 

A 2020-21-es tanév végeztével minden pedagógus kolléga számára biztosítottunk laptopokat az 

adminisztrációs és oktató munkájukat megkönnyítendő. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján látjuk, 

hogy a munkánk bizonyos területein segítség is lehet a digitalizáció, az informatikai eszközök 

használata. Az átállást segítendő összeállítottam egy ajánlást, ami a különböző kommunikációs 

platformjaink használatában próbál segítséget és támpontokat nyújtani. Remélem tudjátok 

hasznosítani a későbbiekben. 
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Minden diákunk megkapta a Mozanaplóhoz és a Teams-hez a bejelentkezési azonosítókat, fel 

tudjuk velük venni a kapcsolatot és létre tudjuk hozni a Teams felületén a csoportokat. Megkérek 

mindenkit, hogy tegyük is ezt meg, még ha egyelőre nem is használja mindenki a felületet. A 

diákokkal való iskolán kívüli kommunikáció elsődleges platformja ez legyen. 

 

Faragó Imre Gábor 

igazgatóhelyettes 

 

Humán munkaközösség 

I. A munkaközösségről… 

A 2021-22-es tanévben munkaközösségünk létszáma nem változott: 15 fő. A magyar, történelem, 

földrajz, rajz-vizuális kultúra, ének tantárgyakat tanítók és könyvtáros tanárunk tartozik e nagyobb 

szakmai csoportba. 
 

II. Alakuló értekezlet  

2021. szeptember 1-jén alakuló értekezleten kezdtük el a közös munkát. A munkaközösség tagjai 

vezetőjüknek Takácsné Nagy Anikót választották. 

Felmértük a ránk váró feladatokat, ezeket elhelyeztük a munkatervben. Felmértük a taneszköz 

igényt.  

A munkaközösség tagjai ezek alapján felhatalmazták a munkaközösségvezetőt, hogy állítsa össze 

a tanévre szóló munkatervet. 

 
 

III.  A munkaközösségünk szerepe 

A munkaközösségünk - a tantárgyaink jellegéből adódóan- az iskolai élet szinte minden területén 

tevékenykedik. A magyarórákon fejlesztett készségek és képességek valamennyi tantárgy 

eredményes tanulásának alapjai és feltételei. A magyar nyelv és irodalom és a történelem minden 

végzős gimnazista számára kötelező érettségi tárgy. Minden évben van olyan diákunk, aki vizuális 

kultúra- rajz tantárgyat választja 5. érettségi tárgyként. 

Ugyanakkor az iskolai kulturális élet különböző rendezvényei, valamint a tanulmányi és kulturális 

versenyek is számos feladat teljesítésére kötelezik munkaközösségünk valamennyi tagját. 

Az azonos tantárgyakat tanítók összehangolt, egymást segítő munkája folyamatos. A korábbi 

években kialakult kisebb szakami csoportok összehangolt, egymást támogató munkájára a 

továbbiakban is számítunk. Ez az együttműködés mind az előkészítő munka során, mind a tanév 
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egészében biztosítja, hogy egymást segítve oldjuk meg az előttünk álló feladatainkat. (Ennek 

szerepét, fontosságát az online oktatás idején is megtapasztaltuk.) 

Feladatainkat évek óta igyekszünk lelkiismeretesen és igényesen végezni. Ezt igazolják az érettségi 

vizsgán és a tanulmányi versenyeken elért eredményeink is. Évről évre nő az emelt szinten 

érettségizők száma: ismét szép eredmények születtek magyarból nyelv és irodalom és történelem 

tantárgyakból is.  
 

IV. Tárgyi feltételek, tankönyvek 

A tanítási óráinkat projektorral és számítógéppel, interaktív táblával felszerelt korszerű 

tantermekben tartjuk. A rajz és vizuális kultúrát és az ének órákat a szaktanteremben, a többi órát 

az adott osztály termében tarjuk. Az év elején minden osztálytermet szépen rendezetten vehettünk 

át. Megkönnyíti a munkánkat az interaktív táblák és a nyár folyamán átvett laptopok használata is. 

Reméljük, hogy munkaközösségünk valamennyi tagja sikeresen fogja ezeket az eszközöket 

használni.  

Köszönjük a fenntartónak és az iskola vezetőségének, hogy az eszközök által is igyekeznek 

munkánkat könnyíteni. Úgy gondoljuk, hogy ez nagy előre lépés az IKT használat terén. 

Munkaközösségünk tagjai gyakran használnak maguk által készített szemléltető eszközöket, 

feladatlapokat. 

Igyekszünk használni az iskolai könyvtártárban található szép- és szakirodalmat is. Igénybe 

vesszük a könyvtári órákat, a könyvtáros tanár segítségét. 

A tanévet 9-10. évfolyamon a NAT által előírt taneszközöket használjuk. E két évfolyamon 

fokozottan figyelembe kell vennünk a tantervi változásokat. Erre a tervező munka során felhívtuk 

a munkaközösség tagjainak figyelmét. 

Ezzel párhuzamosan használjuk a 11-12. évfolyamon a régebbi könyveket. Igyekszünk használni 

a könyvtári állományban igen nagyszámban jelenlévő kiadványokat fakultációs, tehetséggondozás, 

vagy felzárkóztatás során is. 
 

V. A digitális oktatás tapasztalatai 

A 1,5 tanévet érintő pandémia miatt szokatlan helyzetben kellett dolgoznunk. A kényszerszülte 

gyors online oktatás nem volt zökkenőmentes. A munkaközösségünk összes tagja megbirkózott a 

feladattal. Igaz, valamennyien többletmunkáról, lényegesen több munkával eltöltött időről 

számoltunk be egymásnak. Kénytelenek voltunk megismerni és használni az online tér adta 

lehetőséget. E hosszú időszakban IKT használatunk sokat fejlődött tartalmi és technikai 

szempontból egyaránt. Az itt szerzett tapasztalatokkal továbbra is segítjük egymás munkáját.  
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A tanév elején minden osztályban fel kell mérnünk, hogy van-e elmaradás, pótolni való. Az új 

tanév feladataira úgy kell fókuszálnunk, hogy ezeket be tudjuk pótolni, ugyanakkor az új 

tananyaggal is haladnunk kell. Ez sajnos előre vetíti, hogy nagyon feszes ütemezés vár ránk.  

Javaslom, hogy az egy évfolyamon tanítók tartsanak szorosabb kapcsolatot, beszéljék meg, hogy 

mire kell helyezni a hangsúlyt. Az egyeztetésre az új tankönyvek miatt is szükség van. (erre az 1. 

iskolai héten sor is került!) 
 

VI. Általános feladataink 

1. A munkaközösség szakmai munkájában fontos szerepet kap a keresztény, református 

szellemiség átadása. Úgy gondoljuk, hogy ezt a feladatot tantárgyaink specifikus volta miatt 

sikeresen tudjuk megvalósítani. 

2. A természet szeretetére szépségeinek megóvására való nevelés szintén jelen van a humán 

szakmai munkaközösség feladatai között.  

3. Az irodalmi és történelmi műveltséghez tartozó tudás elsajátításával a lakóhely, a régió, a 

szülőföld természeti értékeinek, szépségének fölfedezésére, szeretetére, megbecsülésére neveljük 

a diákokat. Mindezt különféle szövegelemzési és szövegalkotási gyakorlatok, a történelem, 

földrajz és rajz tantárgyak lehetséges összehangolása során a tanulók érzelmi tapasztalatainak, 

élményeinek előhívásával, képzeletük mozgósításával igyekszünk megvalósítani.  

4. Szeretnénk továbbra is motiválni tanulóinkat a tantárgyi versenyeken való részvételre. 

Ennek kivitelezése a 9-12. évfolyamon jelent nehézséget. A kicsik lelkesedése erre a korosztályra 

már sajnos nem jellemző. Jellemzően kisebb csoportokat, gyakran ugyanazokat a tanulókat tudjuk 

bevonni ebbe a munkába. E csoport létszámának növelését nagyon fontosnak tartjuk.  

5. Motiváljuk tanulóinkat az OKTV feladatainak megoldására, ezáltal a tehetséggondozás, a 

továbbtanulás által támasztott kihívásokkal is megbirkózunk. Ezt próbáljuk erősíteni a szaktanárok 

által tartott szakköri munka keretében is. 

6. Munkánk sarkalatos része az érettségi vizsgákra való felkészítés. Ennek fontosságát a tanév 

során és az év végi vizsgák révén is erősítjük tanulóinknak. Év közben sort kerítünk - főleg a 11-

12. évfolyamon - érettségi feladatsorok megoldására is. Ezt a törekvésünket erősítik az év végi 

vizsgák is.  

7. Az érettségiztető kollégák rendszeresen tartanak felkészítő órákat az írásbeli érettségit 

követő időszakban is. Ezt tanulóink igénybe is veszik. 

8. A bejövő osztályok esetében fokozottan tapasztaljuk, hogy a korábbi évekhez képest 

nagyobb szükség lenne a felzárkóztatásra. Valószínű, hogy ez a jelenség még fokozottabban fog 

problémaként jelentkezni, hisz most fogunk azzal szembesülni, hogy a pandémiás időszakban 
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milyen további hiányosságok keletkeztek. Ezek pótlása nem lesz egyszerű. A hiányzó ismeretek 

pótlása a tanítási órán nagyon nehéz, ezért a tanórák utáni korrepetálásokon próbáljuk ezt 

bepótolni.  

9. Fontosnak tartjuk, hogy egységes értékelési rendszerünk legyen, ezért az évközi értékelés 

alapelveit és az év végi vizsgák értékelési szempontjait a tanév kezdetén egyeztettük. Igyekszünk 

munkánkat összehangolni. 

10. Az év végi vizsgák témaköreit, tételeit és az itt elvárt követelményt időben ismertetjük a 

tanulókkal. 

11. Segítséget nyújtunk egymásnak a tanmenetek és foglalkozási tervek elkészítésében. Bevált 

módszerek átadásával segítjük egymás munkáját.  

12. A tanév során próbálunk lehetőséget találni órák látogatására.  

13. Fontosnak tartjuk a belső tudásmegosztást, ennek megvalósulása érdekében az azonos 

tárgyat tanítók együtt dolgoznak, megosztják tapasztalataikat. 

14. Szeretnénk felkelteni tanulóink érdeklődését a kulturális programok iránt. Motiváljuk 

tanulóinkat az iskolai könyvtár használatára, kihasználva a könyvtári órák adta lehetőséget is. A 

tanév során - a könyvtárral egyeztetve - programokat fogunk szervezni e cél érdekében. 

15. Reméljük, hogy sikerül megvalósítani, hogy ismét eljussunk kiállításokra, múzeumba és 

színházba.  

16. 2 évvel ezelőtt kezdtük el az 5. és a 9. évfolyamon a helyesírás és a nyelvtani ismeretek 

mérését a tanév elején. Sajnos az év végi mérésekre nem tudtunk sort keríteni. Így a tervezett 

értékelés, tapasztalatok megvitatása is elmaradt. Az idei tanévben azzal a reménnyel írattuk meg a 

felmérőket, hogy az év végén lesz módunk ezeket kiértékelni. Tesszük ezt abban a reményben, 

hogy kiszűrjük a hiányosságokat, a sikerül felzárkóztatni az arra rászorulókat. Továbbra is 

szeretnénk tapasztalatainkat megbeszélni az alsó tagozaton tanító kollégákkal. 

17. Kiemelt feladatnak tekintjük a magyar nyelv ápolását, a szövegértés, mint 

kulcskompetencia fejlesztését, a helyesírás alaposabb elmélyítését, a tanulók nyelvi 

érzékenységének a fokozását, történelmi és természeti értékeink ismeretét, tiszteletét.  

18. A tanév során lehetőség szerint veszünk részt a meghirdetett továbbképzéseken, szakmai 

alkalmakon. 
 

VII. Feladatok és tervek: 

1. A nemzettudat, a nemzeti múlthoz való kötődés elmélyítése megemlékezések, ünnepélyek 
szervezésével. 
 
- megemlékezés az aradi vértanúkról  
- a holokauszt és a kommunizmus áldozatairól és a nemzeti összetartozás napjáról. 
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- október 23– i műsor  
- március 15-i ünnepség  
 
2. Kulturális programok 

- magyar kultúra napja 
- költészetnapi program szervezése 
- rendhagyó irodalomóra 
- tanulmányi kirándulás 
- színházlátogatás 
- a Petőfi emlékév programjának megtervezése  
 
3. Tehetséggondozás. 

4. Városi és megyei versenyeken való részvétel. 

5. Iskolai és városi ünnepségeken veszünk részt. 

6. Részt veszünk a város és a környező települések különböző iskoláiba járó negyedik 

osztályos tanulók számára szervezett felvételi előkészítő megtartásában, melyen a központi írásbeli 

dolgozat sikeres megoldásához szükséges ismereteket, készségeket és képességeket mélyítjük el. 

7. A Bólyai anyanyelvi csapatverseny szervezése. 

8. Közép és emelt szintű érettségire való felkészítés. 

9. Dekoráció készítése az iskolai rendezvényeken. 

10.  Bábvarázs szakkör tovább működtetése 
  

VIII. A tanév során esedékes versenyek:  

11. Erzsébet napi szavalóverseny 

12. Implom József helyesírási verseny 

13. Lotz helyesírás és szövegértési verseny 4-10. évfolyam 

14. Bólyai csapatverseny- biztos, hogy elmarad 

15. Nagy Attila szavalóverseny 

16. Szép Magyar Beszéd verseny 

17. Mesemondó verseny (ek)  

18. Tiszakécskei komplex verseny (fordítás, szépírás, kézműves, mesemondás) 

19. Galambos Sándor Történelem verseny általános iskolások számára (ÁMK) 

20. Országos történelem verseny 7-8. évfolyam 

21. Országos történelem verseny 9. évfolyam 

22. Megyei Történelem verseny 10. évfolyam számára 

23. Gróf Koháry István történelem tantárgyi verseny a 11. évfolyam számára 

24. 11-12. évfolyamon OKTV 

25. Savaria történelem verseny 9-10. évfolyam 
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26. László Gyula történelmi verseny 

27. Rákóczi Szövetség által kiírt történelmi-irodalmi pályázat:. 9-12. évfolyam számára 

28. „Kerek Emese" történelmi néprajzi vetélkedősorozat 

29.  „Gyöngyök és gyémántok a Nagy háború árnyékában” című komplex verseny  

30. Teleki Pál földrajz verseny 

31. A mi Európánk (földrajz verseny) 

32. Túl az első x-en (földrajz verseny) 

 
          Takácsné Nagy Anikó 
                      mkv. 

 

Könyvtári munkaterv 
Általános célok 

Ø olvasóvá nevelés, szövegértés fejlesztése 

Ø könyvtárhasználati ismeretek tanítása, a könyvtár-pedagógiai program elfogadtatása 

Ø tanulási folyamat támogatása, elősegítése, kiegészítése 

Ø tehetséggondozás, versenyekre való felkészülés hatékonyabbá tétele 

Ø hozzásegíteni a tanulókat az egész életen át tartó tanuláshoz 

Ø kifejleszteni az önálló ismeretszerzés képességét 

Ø segíteni a tanulók eligazodását az információk sokaságában 

Ø segíteni a megszerzett információk gyakorlatban történő felhasználását 

Ø könyvajánlás, folyóirat használat 

Ø közösségépítés 

Ø csoportos foglalkozások, mesedélutánok 

Ø kézműves foglalkozások 

Ø közös játékok, filmvetítés 

Ø szerepvállalás az iskola kulturális életében 

Ø együttműködés a Diákönkormányzattal és a munkaközösségekkel 
 

Aktuális feladatok 

Ø tankönyvek beszerzése, kiosztása, pótlása, selejtezése 

Ø kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel: Könyvtárostanárok Egyesülete, Egyházi 

Könyvtárak Egyesülése, Könyvtárostanárok Megyei Munkaközössége, környező települések 

közművelődési könyvtárai 

Ø az iskola kulturális, művészeti arculatának kialakítása: galéria folyamatos gondozása 
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Ø muzeális és védett állomány gondozása 

Ø bábcsoport működésének támogatása, segítése 
 

Könyvtári feladatok és rendezvények (amennyiben a járványhelyzet engedi) 
 

Szeptember 

Ø tankönyvek kiosztása, pótrendelés lebonyolítása 

Ø statisztika készítése 

Ø raktárrendezés, régi és avult tankönyvek selejtezése 

Ø a szükséges dokumentumok javításának megkezdése 

Ø szeptember 30. A magyar népmese napja: bábelőadás szervezése 1-6. évfolyamosoknak a 

bábcsoport közreműködésével 

Október 

Ø könyvtárhasználati foglalkozások igényfelmérése alsó és felső tagozatban, gimnáziumban, 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, munkaközösségekkel egyeztetve 

Ø olvasókör szervezése, igények felmérése 

November 

Ø 1. és 2. osztályosoknak könyvtári bemutató órák 

Ø 3. és 4. osztálynak könyvtárhasználati órák 

December 

Ø könyvajánló a téli szünetre 

Ø adventi kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

Január 

Ø Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyre való jelentkezés, felkészülés 

Ø Magyar Kultúra napjáról való megemlékezés (jan. 22.) a humán munkaközösséggel 

együttműködve 

Ø Félévi beszámoló elkészítése 

Február 

Ø Valentin napi meglepetések: vakrandi könyvekkel (febr. 15.) 

Ø Tankönyvrendelés előkészítése 

Március 

Ø Törlés az állományból, törlési jegyzék összeállítása, adminisztrációja 

Ø Víz világnapjának megünneplése, könyvajánló készítése 

Ø Tankönyvrendelés a következő tanévre 
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Április 

Ø Magyar Költészet napja alkalmából vetélkedő, versek felolvasása a könyvtárban (április 

12.) 

Ø Könyv napja alkalmából megunt, de még jó állapotban lévő könyvek cseréjének 

megszervezése, lebonyolítása (április 23.) 

Ø Tankönyvrendelés leadása 

Május 

Ø Írásbeli érettségi előkészítése 

Ø PETŐFI 200 – emlékév programjainak előkészítése 

Ø Végzős diákok ingyenes és könyvtári könyveinek visszaszedése 

Ø Madarak és fák napja a könyvtárban (máj. 10.) 

Június 

Ø Könyvajánló a szünidőre, igényfelmérések elvégzése 

Ø Kikölcsönzött dokumentumok visszavételezése 

Ø Ingyenes tankönyvek visszavételezése 

Ø Szóbeli érettségi előkészítése 

Ø Selejtezésre, törlésre váró dokumentumok előkészítése, adminisztrációja 

Ø Éves iskolakönyvtári munkáról részletes beszámoló készítése 

 

         Szolnoki Attiláné 

          könyvtárostanár 
 

 
Matematika Munkaközösség 

 

 Az idei tanévkezdet sem bizonyult könnyebbnek, mint az előzőek. Azt hittük, azzal, hogy újra 

munkaközösségünkben köszönthetjük Horváthné Nagy Anikó tanárnőt, csökkennek a matematika 

szakos kollégák terhei, de Nagy Erzsébet tanárnő távozása az iskolából újabb feladatok elé állított 

minket. Év végén ismét elbúcsúztattuk Kerner Erzsébetet, de így az idei tanévben nyugdíjasként 

ismét vállalt munkát az általános iskolás tagozaton. Jelenleg a munkaközösségnek már csak 6 aktív 

(nem nyugdíjas) dolgozója van: Gyenes Magdolna, Horváthné Nagy Anikó, Nagyné Dúl Gyöngyi, 

Siroki Dávid, Szigeti Csaba, Czapáry István. Gyökeres Dóra tanítási gyakorlatát végzi iskolánkban, 

valamint az 5.a osztályban kapott matematika órákat, mentora Nagyné Dúl Gyöngyi.  

Az utolsó megbeszélésünkön szétosztottuk a ránk váró feladatokat.  
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Tehetséggondozás matematikából 

 

 Az iskola konkrét tehetséggondozó programhoz nem csatlakozott, de a nyolcosztályos tagozaton 

kiemelt céljának tekinti a tehetséggondozást. Ezt mutatják az emelt óraszámok, a tantárgyakon 

belüli csoportbontások, 11-12. évfolyamon a fakultációk, a délutáni szakkörök, egyéni, vagy 

kiscsoportos foglalkozások.  

 Iskolánkban a matematika oktatása szinte minden évfolyamon csoportbontásban történik. A 

nyolcosztályos tagozaton az osztályok általában 32 fővel indulnak, így egy órán legfeljebb 16 

tanuló van jelen. A csoportokba válogatás képességek szerint történik, melynél több szempont is 

szerepet játszik. Főként a felvételi vagy próbafelvételi eredmények, de figyelembe vesszük (itt 

többnyire csak a saját alsó tagozatosainkra vonatkozóan) a gyerekeket korábban tanítók 

véleményét is. A negyedik osztályosok számára meghirdetett előkészítő is alkalmas a gyerekek 

megismerésére, mely szintén hasznos információkat szolgáltat a válogatás során. Szerepet 

játszanak a korábbi versenyeredmények is. A csoportok elosztása nem végleges, átmenet 

lehetséges minden év végén, a tanulók előmenetelének figyelembevételével. Szakkört 

osztályszinten hirdetjük meg, melyen való részvétel az első csoport tagjai számára ötödikben 

„ajánlott”. Később ez a létszám folyamatosan csökken, illetve változik, így csak az igazán 

tehetséges, és érdeklődő gyerekek maradnak benn. Szakkört tehát minden évfolyamon szerveznek, 

mely általában heti egy óra, de versenyidőszakban ez több időt is jelent, akár egyéni szinten is. A 

matematika szakkörön mindig a tanév során kiírt újabb és újabb versenyekre készülünk. A 

versenyek nagyon sokrétűek, így a szakkörökön alkalmazott felkészítés is nagyon változatos. 

Vannak egyéni és csapatversenyek, tesztes és kifejtős, levelezős, és „beülős”, sőt egyre 

gyakoribbak az internetes versenyek.  

 

Az iskola jó hírnevének megőrzése 

 A különböző matematika versenyeken elért eredmények hozzájárulnak iskolánk hírnevének 

öregbítéséhez. A versenyek nagyon sokfélék. Szinte minden évben jelennek meg újabb és újabb 

versenyek. A versenyek nevezési díja 1000-1200 Ft közé esik. A kiemelkedő eredményt elérő 

diákok lehet, hogy 5-10 versenyen is elindulnak, mert általában a tehetséges tanulók nem csak 

matematikából érnek el kimagasló eredményeket, hanem párhuzamosan más tantárgyak versenyein 

is sikeresen szerepelnek.  Ezek díja komoly anyagi megterhelést okozhat egy-egy tanuló esetén.  
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 A felkészülés is más-más módszereket igényel a versenyek jellegétől függően. Ezek a tényezők 

rákényszerítik mind a tanárokat, mind a diákokat, hogy szelektáljanak a különböző versenyek 

között. A következőkben azokat a versenyeket említem meg, amelyeken minden évben nagy 

számmal képviselik diákjaink az iskolát. Ezeket szét is osztottuk egymás között, és megbeszéltük 

melyiket ki koordinálja. 

A kialakult helyzet miatt a már megszokott versenyek közül kénytelenek voltunk szelektálni, és 

helyette nagyobb hangsúlyt fektetni a kimaradt anyagrészek pótlására. 

Abacus pontverseny, újság előfizetés        Szigeti Csaba 

 Az Abacus matematikai lapok 10-14 éveseknek című újság általános iskolai tanulóknak szóló 

kiadvány. Az újság rovatai: lurkó logika (pontverseny 3-4. osztályos tanulóknak), matematikai 

pontverseny (5-8. osztályos tanulóknak), számrejtvények, sudoku, barkács matek, logi-sarok, 

matematikai problémák, logigrafika, maths (angol nyelvű), mathematik (német nyelvű), info-

derby, sakk-sarok, fizika-rovat, csillagászat. A rovatokon kívül az újság matematikával kapcsolatos 

érdekes olvasmányokat, cikkeket, versenyeredményeket tartalmaz. A verseny, amely feladatainak 

megoldása igazán kihívás diáknak, tanárnak egyaránt, sajnos fokozatosan veszít népszerűségéből. 

Nehéz rávenni a gyerekeket arra, hogy gondolkozzanak a bonyolult, gyakran összetett feladatokon, 

és időt szánjanak azok precíz kidolgozására. Valószínűleg anyagi megfontolásból sem szokták 

sokan választani, ugyanis a következő tanévre 6500 Ft-ban jelölte meg az előfizetést egy újságra. 

Ennek megrendelése jelent nevezési lehetőséget. Az előfizetők száma alapján, kedvezményesen 

kaphatjuk az újságot, 4300 Ft-ért, amennyiben legalább 3 tanuló megrendeli.  

Megyei Matematika verseny (3-12. évf.)           Czapáry István 

A nevezési díj a duplájára változott: 1000Ft lett. Az első forduló január 10-én lesz, a második 
fordulóra február 21-én kerül sor, majd márciusban eredményt hirdetnek. 

Bolyai csapatverseny (3-8.évf.)  (9-12.évf.)          Czapáry István 

 A verseny népszerű a tanulók körében, elsősorban a jellegéből következően, a csapatban való 
versenyzés miatt. 

Varga Tamás verseny (7-8évf.)                            Gyenes Magdolna 

Arany Dániel Országos Matematika Verseny (9-10.évf.)                  Gyenes Magdolna 

OKTV (11-12.évf)        Gyenes Magdolna 

Református Iskolák Országos versenye Debrecen (7-12.évf.)   ????         Nagyné Dúl Gyöngyi   

Kenguru Nemzetközi Mat. Verseny (2-12.évf.)          Nagyné Dúl  Gyöngyi 
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A verseny eddig délelőtti volt, ezért minden osztályból, csak korlátozott számban történik a 
nevezés. Osztályonként legfeljebb négy tanuló.  

Zrínyi Ilona Matematikaverseny és Gordiusz Matematika Tesztverseny  Czapáry István 

 A meghirdetett versenyekre való felkészüléshez szakkört minden évfolyamon indítunk: 

5.g.: Horváthné Nagy Anikó 
6.g.: Horváthné Nagy Anikó 

7.g.: Nagyné Dúl Gyöngyi        
8.g.: Gyenes Magdolna        

 9.o.: Gyenes Magdolna  
10.o.: Czapáry István 
 

Fakultáció 

A 11. évfolyamon egy faktos csoport indult 16 fővel, Nagyné Dúl Gyöngyi vezetésével.   

A 12. évfolyamon egy faktos csoport is indult 15 fővel, Czapáry István vezetésével. Az emelt szintű 

szóbeli érettségire való felkészüléshez a 12. évfolyam faktos csoportjának előkészítő foglalkozást 

indítottunk, heti egy-egy órában.  

Felzárkóztatás 

Amelyik évfolyamokon szükséges ott korrepetálás is szerveződik: 

7. a, Kerner Erzsébet, Szigeti Csaba 

8. a, Kerner Erzsébet 

8. b, Szigeti Csaba 

8. g, Horváthné Nagy Anikó 

12. évfolyamon Nagyné Dúl Gyöngyi, Szigeti Csaba, Siroki Dávid, és Czapáry István + 1 
érettségire felkészítő, felzárkóztató órát tart. 

 

Az alsó tagozatból a felső tagozatba történő átmenet nehézségeinek és buktatóinak 

csökkentése 

 Az ötödik évfolyamon tanító tanárok toleranciával viseltetnek az új kisdiákok felé. Lassabb 

munkatempó, több javítási lehetőség biztosítása segíti a tanulókat az átmenet nehézségeinek 

leküzdésében.  
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Szülőkkel történő kapcsolattartás 

 A szülőkkel történő kapcsolattartás legfontosabb színtere a fogadóóra. Sajnos a vírushelyzet ennek 

megtartását nem tette lehetővé.  A tapasztalat azt mutatja, hogy sajnos egyre kevésbé érdeklődnek 

a szülők gyermekeik továbbhaladása felől, különösen azok, akik értesítést is kaptak. Szükség 

esetén, az osztályfőnök bevonásával, a szülő telefonon történő megkeresése is eredményre 

vezethet. A mozanaplóban is nyomon követheti a szülő gyermeke tanulmányi eredményeit, de 

ebben nekünk is következetesnek kell lennünk a jegyek, hiányosságok beírásával. 

A nevelőtestület egységének és pedagógiai-szakmai felkészültségének erősítése 

 A matematika munkaközösségen belül nagyon jó munkakapcsolat működik. Létrehoztunk egy 

facebook csoportot és egy Teams csoportot az aktuális problémák megvitatására, de szünetekben 

is folyamatos tapasztalatcsere történik a kollégák között. Verseny és dolgozat feladatsorok 

megosztásával segítik a tagok egymás munkáját. 

Pedagógiai Programunk alapján megfogalmazott fő célok és feladatok 
 

A vizsgákat  a 6.g-ben szóban és írásban, a  9. és 11. évfolyamokon az érettségi szerkezetének 

megfelelően tervezzük. Az új tankönyvek, és az új NAT miatt alaposan át kell gondolni a vizsgák 

tartalmi összetételét, különösen a 6. g-ben. A tavalyi év végén a vizsgák megrendezésre kerültek, 

igaz, hogy csak csökkentett időtartamban, vagy csökkentett követelményszinttel. Tavaly előtt a 

vizsgák sajnos elmaradtak, ami különösen a 11. évfolyamon volt szomorú tény, mert itt szerepel 

nagyon sok új anyagrész, melyek elsajátítása, rendszerezése elengedhetetlen az érettségi 

szempontjából. Ez szembesítette a tanulókat, tanárokat azzal, hogy az eddig befektetett munka 

mennyire áll összhangban az érettségi követelményekkel. 

A kompetencia mérésre folyamatosan az egyes fejezetekhez illesztve készülni kell és nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül a nyolcadik a osztályosok felvételire való felkészítését sem.  

 Az előző tanév tapasztalatai alapján megfogalmazott nevelési oktatási feladatok 

Az eddigi pályafutásunk talán legnagyobb kihívása a tavaly március közepén kialakult oktatási 

helyzet áthidalása volt. Többször éjszakába nyúló, rögtönzött munkaközösségi megbeszéléseken 

próbáltuk megtalálni a lehető legjobb megoldást, vagy fejlesztettük egymás digitális 

kompetenciáit. Tartottunk online órákat, készültek ppt. bemutatók, videók, osztottunk meg oktatást 

segítő linkeket, és napjaink nagy részét a gép előtt töltöttük homályosan, elfordítva feltöltött 

képeket bogarászva. A tavalyi tanévet a normál oktatási keretek között kezdhettük meg, de a tavaly 

márciusi átállás miatt, minden erőfeszítésünk ellenére lemaradással indultunk. Nehezítette a 
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haladást, hogy már szeptembertől nagyon sok tanuló hiányzott, gyakran akár két héten keresztül. 

Voltak olyan csoportok, ahol több órán keresztül csak fele volt jelen a tanulóknak. Aztán októbertől 

hol tanárok, hol osztályok kerültek karanténba. November elején egy kicsit normalizálódott a 

helyzet, és az őszi szünet után új lendülettel kezdtük meg a tanítást, de sajnos nem tartott sokáig. 

Bár az 5-8. évfolyamon maradt a normál tanítás, 9-12. évfolyamon digitális oktatásra kellett átállni. 

A kollégák nagy része mindkét oktatás-típusban kénytelen volt helyt állni, s ez jóval több időt, és 

energiát vett igénybe. A tavaly év végi időszakhoz képest jóval több online órát tartottunk, melyet 

a gyerekek igényeltek is. Ebből a tantárgyból különösen fontos a magyarázat, az új anyag és a 

típusfeladatok átbeszélése a továbbhaladás szempontjából. Itt legalább valamelyest rá vannak 

kényszerítve arra, hogy aktívan vegyenek részt az órán, jelezhetik, hogy hol akadtak el. Nagy 

előnye az online óráknak, hogy lehet azokat rögzíteni. Azok, akik esetleg lassabban haladtak, vagy 

nem tudtak részt venni valamilyen okból a megbeszélésen, vissza tudták nézni, esetleg meg is 

tudták állítani, le tudták jegyzetelni. Sajnos nem mindenki használta ki ezt a lehetőséget, így is 

vannak olyan tanulók, akik teljesen elvesztek ebben a rendszerben, és nem küldték vissza a kiadott 

feladatokat. 

A 9-12. évfolyamon egy darabig volt lehetőség kiscsoportos foglalkozások megtartására 

konzultációs jelleggel, de március 8-tól minden évfolyamon digitális oktatásra voltunk kénytelenek 

átállni. A 12. évfolyamos tanulók már vissza sem térhettek a normál oktatási keretek közé. 

 Az, hogy ez mennyire volt hatékony, majd csak ebben a tanévben fog kiderülni. Kérdés, hogy 

mennyire lehet építkezni majd az így átadott tananyagra, és hogyan fogjuk pótolni a kimaradt 

részeket. Voltak olyan félévkor bukott tanulók, akik a digitális oktatás során csupa ötös dolgozatot 

írtak. Vajon az így megszerzett jegyek mennyire adnak valós képet a tanulók tudásáról? 

Hat tanuló még ezt a helyzetet sem tudta kihasználni, és mindezek ellenére sikerült megbukniuk 

évvégén. Ők a pótvizsgán javíthattak volna eredményükön, de közülük csak négyen tudták 

teljesíteni a pótvizsga követelményszintjét.  

 Az érettségi vizsgák középszinten a megszokott módon íródtak, de emelt szinten csak az írásbeli 

részét tartották meg. Tavalyi tanévben 5 fő választotta ezt a szintet. A kevésbé eredményes faktos 

tanulóknak is az emelt szintű vizsgát kellett választaniuk, ha ezen a szakterületen szeretnének 

továbbtanulni. Az idei érettségi is azt mutatta, hogy középszinten a minimumszint teljesítése évről 

évre egyre könnyebb, emelt szinten viszont nem változik. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a 

szövegértés, hiszen az egyes feladatoknál 1-1 oldal szövegből kell kihámozni a matematikai 

problémát. Így erre a felkészülésben nagyobb figyelmet kell szentelni. Sajnos volt olyan tanuló, 
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aki nem tudta teljesíteni az emelt követelményszintet. Idén alaposabban át kell gondolni, hogy 

kinek javasoljuk az emelt szintű érettségit. 

 

Czapáry István 

Angol munkaközösség 
Személyi feltételek 

Az angol munkaközösség az idei évben is 7 főből áll. Változás nem történt a személyi feltételeket 

illetően. Bár Horváthné Nagy Anikó kolléganőnk, aki GYES-ről jött vissza, matematika-angol 

szakos, de ebben a tanévben csak matematikát tanít. 

Tankönyvek 

Az idei tanévben is, az előző évekhez hasonlóan, főként az MM Publications kiadó tankönyveit 

használjuk, 4. osztályában a Smart Junior, 5-10 évfolyamon pedig továbbra is Pioneer 

tankönyvcsaládot. A 11-12 évfolyamon a tavaly előtti évben kezdtük el az Oxford Exam Trainer 

B1 érettségi felkészítő tankönyvet használni, melynek szerzői figyelembe vették a módosult 

érettségi követelményeket minden készség esetén, és az új érettségi témakör (Pénz világa) is külön 

fejezetet alkot a könyvben. Ennek a tankönyvnek a B2 szintű kiadványt használjuk fakultáción 11., 

illetve 12. évfolyamon, ami jó segítségnek tűnik az egyre növekvő számú emeltszintű érettségire 

való felkészülésben.   

A kiadók minden tanár számára biztosítják az ingyenes tanári csomagot, sőt ezen felül mindig 

felhívják a figyelmünket legújabb kiadványukra, és mintapéldányokat is kapunk. Az MM 

Publications konferenciáin, melyen módszertani szempontból rengeteg új ötletet ismerhetünk meg, 

szinte minden évben képviseljük iskolánkat.  

 

Általánosan megfogalmazott célkitűzések 

Az idei tanévben reménykedünk, hogy sikerül a tanévet végig jelenléti oktatásban tanítanunk, 

hiszen az elmúlt tanévek tapasztalatai azt mutatják, hogy az online oktatásnál hatékonyabb a 

jelenléti forma. 

Minden tanév során nagyon sok kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló vett részt angol nyelvi 

versenyen, s ért el figyelemre méltó eredményt, amire büszkék lehetünk. A továbbiakban is kiemelt 

feladatként kezeljük tanulóink versenyeztetését, hiszen az eredmények közzététele a honlapunkon 

bizonyítja azt a tényt, hogy eredményes nyelvi oktatást tud biztosítani ez a gimnázium és általános 

iskola. Ha járvány helyzet miatt nem kényszerülünk újra a digitális formában történő oktatásra, 

figyelmet tudunk fordítani a versenyeken való részvételre. Remélhetőleg a járvány helyzet előtti 
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versenyek újra megrendezésre kerülnek. Ezek leginkább az általános iskolai tanulóknak szólnak, a 

középiskolások számára kevesebb versenyt szerveznek, de ezeken tanulóink szívesen vesznek 

részt. A legjobbak számára az OKTV jelent kihívást. Minden tanévben van néhány tanuló, akinek 

eredménye alapján dolgozatuk tovább küldhető, ami a feladtok nehézségét tekintve pozitívan 

értékelhető. 

 Iskolánk népszerűsítése és megismertetése érdekében munkaközösségünk távlati céljai között 

szerepel egy angol nyelvi verseny megszervezése általános iskolai tanulók számára. Illetve egy 

középiskolásoknak rendezett verseny is hasznos lenne, mivel ennek a korosztálynak kevesebb 

lehetősége van a versenyzésre. 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.(XII.29.) kormányrendeletet (melynek alapján 

csak középfokú komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal/ legalább 60 %-os 

emeltszintű érettségivel rendelkező személy jelentkezhet felsőoktatási intézménybe) módosították, 

de mindennek ellenére munkaközösségünk nagyon fontosnak tartja, hogy minél több tanuló tegyen 

legalább középfokú komplex nyelvvizsgát, néhány tanuló (szerencsére számuk egyre nő) felsőfokú 

komplex nyelvvizsga megszerzésére is képes. Egyre több tanuló van, aki az emeltszintű érettségit 

választja, mivel ezzel felvételijéhez szükséges emelt szint, és a nyelvvizsga is megszerezhető.  

Ebben a tanévben is több kolléga is tart délutánonként nyelvvizsga felkészítő foglalkozásokat. 

Tehát tehetséggondozás terén nem csak órai differenciálással, hanem külön felkészítéssel is 

segítjük a kiemelkedő tehetségű tanulók munkáját. A felzárkóztatás szintén nagyon fontos feladat, 

így ezt is délutáni foglalkozások/ korrepetálások során végzi több kolléga is.  

Tehetséges diákjainkat általában biztatjuk, hogy tegyék le az előrehozott érettségi vizsgát angol 

nyelvből középszinten 11. évfolyamon (a különösen tehetségeseket már előbb is, 10. évfolyamon), 

legfőképpen, ha angol nyelvből szeretnének emeltszintű érettségit is tenni. Érettségi felkészítőket 

is tartunk ezeknek a tanulóknak a délutáni órákon. A 12. évfolyamon pedig a minél sikeresebb 

érettségi eredmény eléréséhez nyújtanak segítséget a kollégák egy-egy délutáni órával. 

A pár- és csoport munka gyakori alkalmazása mellett kooperatív és projekt technikákat is 

alkalmazunk a nyelvi órákon. Ezáltal a közösségfejlesztés mellett, mind az egyéni mind a 

közösségi felelősségvállalás fokozható. A nyelvoktatás terén az iskola egyházi jellege is 

kirajzolódik. Így a tananyaghoz kapcsolódva fontos az egyházi ünnepek, keresztyéni és egyetemes 

emberi értékek megjelenése minden egyes témakörhöz kapcsolódva. 

 A munkaközösség egységének és pedagógiai-szakmai felkészültségének erősítése kiemelt 

szerepet kap iskolánkban. A belső tudásmegosztás a munkánk hatékonyságát, a pozitív 

tapasztalatok és a kipróbált és bevált ötletek átadása a munka színvonalát emeli. Sok hasznos 
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információt osztunk meg a Facebookon lévő angol munkaközösségi csoportban. Tervezzük még a 

saját készítésű tananyagainknak egyéb internetes megosztását is. 

Munkaközösségen belül fontosnak tartjuk egymás óráinak látogatását, hiszen ezekből sokat 

tanulhatunk, és rengeteg ötletet gyűjthetünk saját óráink megtartásához.   

Osztályokra és évfolyamokra vonatkozó célkitűzések, feladatok 

A pozitív élmények sokat segíthetnek a motiváció fokozásában, ezért mind az ötödik, mind a 

kilencedik évfolyamon más iskolákból idekerülő gyerekek esetén kiemelt szerepet kap az átmeneti 

nehézségeinek csökkentése. Az ötödik évfolyamon, mind a gimnáziumi, mind az általános iskolai 

osztályban megtörtént a tanulók képesség szerinti bontása. Ezzel biztosítjuk számukra, hogy 

szintjüknek megfelelően folytassák a negyedik osztályban elkezdett angol nyelv tanulását. A 

jelenlegi kilencedik évfolyamon, a nyolcosztályos gimnáziumi osztályban a tanulók képesség 

szerint bontott csoportokban tanulják a nyelvet. A másik két osztályban ez nem történt meg, mivel 

Lipóth Ildikó kolléganő, mint a 9. C osztályfőnöke, tanítja saját osztályát. Csoportjában viszonylag 

magas, 20 fő, a létszám. Míg a másik tanulócsoportot, 9.b osztályt, Bíró Judit tanítja. Ezen az 

évfolyamon, a két kilencedik osztályból 10 tanuló kezdi meg az angol nyelv tanulását az idei 

tanévben. 

Az elmúlt tanévben mind a hatodik, mind a nyolcadik évfolyamon megvoltak az idegen nyelvi 

kompetencia mérések. A kollégák az idei tanévben is igyekeznek felkészíteni a tanulókat, mind két 

évfolyamon, a tanév folyamán. Megítélésem szerint tankönyveink biztosítják a felkészülést erre a 

mérésre, hiszen hasonló feladatokkal találkoznak diákjaink az angol órákon. 

A belső szervezésű angol vizsgák elmaradtak a 9. évfolyamon a múlt tanévben. A hetedikes 

gimnáziumi osztályban azonban vizsgáztak a tanulók, itt könnyítés volt a szóbeli tételek számának 

a csökkentése. A 11. évfolyam kisérettségije is, ami mindig egy nagyon jó próba a következő évi 

valódi érettségijük előtt, kevesebb feladattal, ez is megírásra került. Remélhetőleg, az idei tanévben 

a vizsgákat, ha a jelenléti oktatást marad, a régi formájukban tudjuk megtartani. A tanév folyamán 

ezekre a vizsgákra folyamatos felkészítés történik. Korábbi véleményünket, hogy a 9. osztályos 

szóbeli vizsgát jobb lenne áttenni a 10. évfolyamra most is fenntartjuk, mivel, különösen a négy 

osztályos tagozat gyengébb csoportjaiban, nagyon nehéz egy szintre hozni a tanulókat és ezzel 

párhuzamosan vizsgára készíteni. 

A jelenlegi 11. évfolyamon 27 tanuló választotta fakultációként az angol nyelvet, így két csoport, 

egy három órás délelőtti és egy két órás délutáni, van az idei tanévben. A csoportokban tanulók 

képességeit és céljaikat illetően is vannak jelentős különbségek. Vannak, akik emeltszinten 

szeretnének érettségizni, míg néhányan csak jobb középszintű érettségivizsgát szeretnének tenni. 

A faktok ütközése miatt, nagyon nehéz lenne, sok esetben meg sem oldható, a képességeik és 
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céljaik szerinti bontása a tanulócsoportoknak. A hatékonyabb haladás érdekében erre valami 

megoldást kellene találni a jövőben, ha ilyen sokan érdeklődnek az angol nyelv faktként történő 

választását illetően. 

A munkatervhez kapcsolódó tevékenységek időrendi bontásban 
Szeptember 
Munkaközösségi értekezlet: A nyelvi csoportokra vonatkozó első hónap tapasztalatai,  a 
tanmenetekkel kapcsolatos megbeszélés 
 Határidő: 2021. szeptember 30. 
 Felelős: Kovács Lívia 
Tanmenetek elkészítése, leadása: 
 Határidő: 2021. október 
 Felelős: szaktanár 
Versenyfelhívások figyelemmel kísérése 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: szaktanár 
E-napló, szakköri napló vezetése  
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: szaktanárok 
Aktuális versenyekre való felkészítés: 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: szaktanárok 
 

November 
Munkaközösségi értekezlet 
 Határidő: 2021. november  
 Felelős: Kovács Lívia 
Óralátogatások 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Kovács Lívia  
 

December 
Munkaközösségi értekezlet: Óralátogatások tapasztalatai, aktuális kérdések 
 Határidő: 2021. december  
 Felelős: Kovács Lívia 
 

Január 
10 - 11. évfolyamos osztályozó vizsgák: az előrehozott érettségihez kapcsolódó    
     vizsgák 
 Határidő:2022. január  
 Felelős: szaktanár 
 

Február: 
Félévi nevelési értekezlet 
 Határidő: 2022. február  
 Felelős: Kovács Lívia (Beszámoló) 
Jelentkezés az érettségire 
 Határidő: 2022. február 15. 
 Felelős: szaktanári javaslat 
 

Március 
Munkaközösségi értekezlet: Az év végi vizsgák feladatainak kiosztása 
 Határidő: 2022. március  
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 Felelős: Kovács Lívia 
 

Április 
Munkaközösségi értekezlet: aktuális kérdések 
 Határidő: 2022. április 
 Felelős: Kovács Lívia 
Osztályozó vizsgák 
 Határidő: 2022. április  
 Felelős: Kovács Lívia 
 

Május 
Érettségi vizsga: angol – megfelelő eszközök biztosítása (szótár, CD) 
 Határidő: 2022. május 5. 
 Felelős: Kovács Lívia 
Munkaközösségi értekezlet: Az érettségi dolgozatok egységes javítási szempontjai 
 Határidő: 2022. május 13. 
 Felelős: Kovács Lívia 
Érettségi dolgozatok, szaktanári vélemények, tételsorok leadása 
 Határidő: 2022. május  
 Felelős: szaktanárok 
Az év végi vizsgák összeállított anyagának leadása 
 Határidő: 2022. május  
 Felelős: az áprilisi értekezleten kijelölt személyek 
 

Június 
Vizsgahét: 2022. június  
 Határidő: a konkrét vizsganap beosztása alapján 
 Felelős: szaktanárok 
Középszintű szóbeli érettségi vizsga: 2022. június  
 Határidő: a konkrét vizsganap beosztása alapján 
 Felelős: szaktanárok 
Munkaközösségi értekezlet: A beszámoló összeállítása, tapasztalatok elemzése,  
javaslatok a következő évre 
 Határidő: 2022. június  
 Felelős: Kovács Lívia 
Tanévzáró értekezlet 
 Határidő: 2022. június 
 Felelős: Kovács Lívia (Angol beszámoló) 
 

     Kovács Lívia  
 angol mk vez. 

 
 

Német-francia munkaközösség 
Személyi feltételek 

Nem történt személyi változás munkaközösségünkben, az eddigi kollégákkal folytatjuk a 

munkánkat.  

Tárgyi feltételek 
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A közösen megrendelt tankönyvek nagy része megérkezett, a tanári példányokat utánrendelés fogja 

biztosítani. A tanév végén mindenki kapott notebookot, ami megkönnyíti a mindennapi 

munkánkat. 

Szakmai munka  

Abban bízunk, és arra készülünk, hogy az oktatás vissza tud térni a normális kerékvágásba. 

Különösen nyelvből nagyon fontos a visszacsatolás, a beszédkészség fejlesztése, amihez személyes 

jelenlét szükséges. 

Nagy szívfájdalmunk, hogy sem a negyedik, sem az ötödik osztályokban nem indult német csoport, 

illetve a 7. g osztályban francia. Tudjuk, hogy az általános tendencia az, hogy mindenhol az angol 

élvez elsőbbséget, de a jövő szempontjából számunkra ez egyáltalán nem megnyugtató. 

A bejövő kilencedik évfolyamon nehézséget okoz, hogy a kezdő németes csoportok nagyon magas 

létszámúak (20 vagy afeletti). Azt gondolom, hogy ilyen magas létszám mellett nyelvből (is) 

nagyon nehéz eredményes munkát végezni. 

Az előttünk álló feladatokról: 

A tanév során készülnünk kell a kompetenciamérésre. Ez különösen a mostani hatodikosok 

számára lesz erőpróba, hiszen ők negyedikben a távoktatás idején nem tanulták a nyelvet, meg 

azóta is voltak olyan hónapok, amikor távoktatásban tanultak. Csak remélni tudjuk, hogy a feladat 

összeállítói ezt majd figyelembe veszik. Persze az előző tanévben sem volt semmi könnyítés, mivel 

a már kész elmaradt feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. 

Ugyancsak fontos feladatunk lesz az év végi vizsgákra való felkészülés. Most úgy tervezzük, hogy 

meg lesznek tartva, de ez majd úgyis az aktuális helyzethez fog igazodni. 

Az érettségi vizsgákra készülés is nagyon fontos. Mivel két olyan év volt már, amikor a most 

érettségizni fogó diákok többet voltak otthon, mint iskolában, ez is nehéz feladat lesz. Úgy kell 

készülniük, mintha „normális” érettségi lenne (írásbeli és szóbeli is). 

Nem könnyű sem a tanárnak, sem a diáknak, hogy minden bizonytalan, viszont az elvárások 

ugyanúgy megvannak, mint a pandémiás helyzet előtt voltak. 

Ebben a helyzetben még fontosabb, hogy egymást segítsük bevált feladattípussal, ötletekkel. A 

munkaközösség tagjai napi kapcsolatban vannak. A fontosabb kérdésekről munkaközösségi 

megbeszélések keretében döntünk. 

 

Versenyek, egyebek 

A versenyeken való megmérettetéssel és az eredményes szerepléssel iskolánk jó hírét öregbítjük. 

A Lesewurm versenyt idén is szándékozunk megrendezni azokkal a feltételekkel, ahogyan már az 

előző tanévben is tettük. Iskolai zárófordulót csak akkor rendezünk, ha azt az aktuális 
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járványhelyzet lehetővé teszi. Egyéb versenyeken is szeretnénk részt venni, amennyiben lesznek 

(fordító verseny, műfordítás). 

Ha lesz rá mód, mindenképpen szeretnénk német nyelvű színházlátogatásokon is részt venni. Ez a 

program mindig érdekes és élményt adó a diákok számára, örömmel fogadják ezt a lehetőséget. 

Mindenképpen profitál belőle, aki megnéz német színházi produkciót. 

A diákcsere sajnos ebben a tanévben is elmarad az ismert okok miatt. Aggodalomra ad okot ez a 

tény, hiszen ez a kétévente létrejövő program életre szóló élményt adott a résztvevő diákoknak. 

Sajnos most sokan kimaradtak ebből a nagyszerű lehetőségből. Ki tudja, fogjuk-e tudni folytatni?  

Az előttünk álló tanévben is rengeteg feladatunk lesz, mint mindig. Kívánok a kollégáimnak 

munkájukhoz sok erőt, kitartást és jó egészséget. 

Vida Istvánné  

             mk.vez. 

 
Reál munkaközösség 

 
Intézményünk biológia, fizika, kémia és informatika szakos kollégáit tömörítő 

munkaközösségében az idei tanévben is történtek személyi változások. Munkaközösségünkben 

köszönthetjük Nagy Gézát, aki az idei tanévben óraadóként biológiát oktat 3 osztályban. Valamint 

szintén a biológia tantárgy oktatását segítve, Hunti Erzsébet Hortenzia kisgyermeke mellől vállalt 

feladatokat.  

Továbbá, nagy örömünkre szolgál, hogy korábbi diákunk, Gyökeres Dóra hatod éves matematika-

informatika szakos hallgató nálunk tölti összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát. Mentortanára 

Nagyné Dúl Gyöngyi, míg konzulens tanára Szécsi Eliza. 

Az alábbi táblázatban látható, hogy a munkaközösség tagjai melyik tantárgyak oktatását végzik az 

egyes osztályokban: 

Eper József Mihály digitális kultúra/ informatika 9.c, 10.a, 10.b,  
11. évfolyam fakultáció 

fizika 7.a, 8.a, 8.b, 9.b, 9.c, 10.b, 
12. évfolyam fakultáció 

Faragó Imre Gábor digitális kultúra/ informatika 6.b, 7.a, 8.a, 8.b, 9.b, 9.c 
Hunti Erzsébet Hortenzia biológia/ biológia-egészségtan 8.g, 9.b, 9.c 
Kiss Attiláné fizika 8.g, 10.a 

kémia 7.a, 7.g, 8.a, 8.b, 8.g, 9.a, 9.b, 
9.c, 10.a, 10.b 
11. évfolyam fakultáció 

Nagy Géza biológia 7.g, 8.a, 8.b 
Nagyné Dúl Gyöngyi fizika 7.g 
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Siroki Dávid fizika 9.a, 11.a, 11.b, 11.c, 
11. évfolyam fakultáció 

Szarka Szilvia biológia/ biológia-egészségtan 7.a, 9.a, 10.a, 10.b, 11.a, 
11.b, 11.c, 12.a, 12.b 
11. és 12. évfolyam 
fakultáció 

Szécsi Eliza digitális kultúra/ informatika 5.a, 5.g, 6.a, 6.b, 6.g, 7.g, 7.a, 
8.a, 8.b, 8.g, 9.a, 9.b, 10.b 
11. évfolyam fakultáció 

Szolnoki Attila  természettudomány 5.g 
Tóth Szilvia természettudomány 5.a, 6.a, 6.b, 6.g 

 
Szaktantermeinknek köszönhetően, szinte mindegyik biológia, kémia és fizika órát a legjobb 

körülmények között tarthatjuk. Minden szaktanterem projektorral és számítógéppel felszerelt, így 

a digitális oktatási anyagok is segíthetik az eredményes munkát. A jövőben is fontos célunk 

ezeknek a tantermeknek az állapotát megőrizni. 

Munkánk lényeges része az elméleti tudás átadása mellett a gyakorlati oktatás is. Szertárainkat 

minden évben a lehetőségekhez mérten bővítjük. A tavalyi év folyamán már azt a szemléletet 

követtük, hogy a csoportos mérési gyakorlatokhoz, kísérletekhez szükséges eszközöket a 

megfelelő számban tudjuk biztosítani. Idén is szeretnénk ezt folytatni és szertárakat ez alapján 

bővíteni. Valamint itt is fontos, hogy meglévő értékeink állapotát megőrizzük. Ennek érdekében 

az idei évet is a szertárak rendezésével kezdtük.  

Pedagógiai Programunk alapján megfogalmazott fő célok és feladatok 

A természettudományok oktatása mindenképpen fontos szerepet kell, hogy betöltsön iskolánkban. 

A szaktanárok hiánya miatt sok diákunk nagyon szerény tudással érkezik intézményünkbe. Nekünk 

kell a lemaradásokat pótolni, megpróbálni az osztály minden tanulóját eljuttatni arra a szintre, hogy 

megállja a helyét majd egy felsőfokú képzőintézményben is. A feladat embert próbáló. A diákok 

nem érzik, hogy mekkora lehetőségtől fosztják meg magukat, ha nem élnek az iskola által felkínált 

lehetőségekkel. Jól felkészült szaktanárok segíthetik a jövendőbeli informatikusok, mérnökök, … 

felkészítését a vonzó és anyagilag is elismert pályák eléréséhez. 

 
Az alsó tagozatból a felső tagozatba történő átmenet nehézségeinek és buktatóinak csökkentése, 

szülőkkel történő kapcsolattartás minőségének javítása 

 

Az ötödik évfolyamos természetismeret és informatika órák segítik, hogy a többi tantárgy 

belépésekor már nincs olyan nagy ugrás az alsó tagozatos kisdiák és a felsős, vagy „kisgimis” 

tanulók számára. Mégis nagy nehézséget jelent a hetedik osztályban belépő sok 
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természettudományos tantárgy. Mind időben, mind követelményekben sokkal nagyobb a teher a 

diákok vállán. A szülői értekezleteken nagyon fontos hangsúlyozni, hogy rendszeres és nem 

kampányszerű tanulással lehet csak a mindenki számára elfogadható eredményt produkálni. 

Korrepetálások, versenyfelkészítések intézményünkben adottak, diákjaink éljenek a lehetőséggel!  

 

Az iskola jó hírnevének megőrzése 

 

Nyolc évvel ezelőtt indítottuk a „Játsszunk matematikát” táborunkat, mely már Meglepetés 

táborként csalogat az iskolába az 1. osztályos kisdiáktól kezdve a 6. osztályba készülő „nagyokon” 

át minden érdeklődőt. Sajnos ezt, a most már több, mint egy éve fennálló vírushelyzet miatt idén 

nem tartottuk meg. De abban bízunk, hogy ez csak egy egyszeri alkalom volt és jövőre már újra 

megrendezésre kerülhet.  

Szintén a vírushelyzet miatt már sokadjára elhalasztott Komplex Természetismereti Vetélkedő 

megrendezése az idei évben is tervben van. Nagyon fontos számunkra ez a verseny, úgy gondoljuk, 

hogy komoly értékkel bír nemcsak intézményünk, de a környező iskolák számára is. A tervezett 

időpont, a Víz Világnapjával egybekötve március 22-e előtti, vagy utáni héten lenne.  

Az átlagtól eltérő tanulók ellátásával járó feladatok, tehetséggondozás – felzárkóztatás 

 

Szakköröket, korrepetálásokat igény szerint tartunk. A versenyekre felkészítés is alkalomszerűen 

történik. Köszönjük intézményünk támogatását a felkészítéseket illetően. A versenyek tekintetében 

nincs könnyű dolgunk. Mondhatjuk, hogy az utóbbi évek tapasztalatai alapján, a diákok egyre 

kevésbé érdeklődnek a természettudományok iránt. Nagy mértékű leterheltségük mellett, 

egyszerűen erre már nem tudnak időt szánni, vagy nem ezt választják első sorban. Ennek ellenére 

próbáljuk ösztönözni őket.  

A természettudományokat érintő órakeret változások sem segíti a munkánkat, sőt egyre inkább 

ellehetetlenítik azt. A diákok és a tanárok munkáját tovább nehezíti, hogy az oktatásban megjelenő 

új változások a tankönyvekkel sok esetben nincsenek összhangban.  

A vírushelyzet megszűnése után szeretnénk folytatni a kutatóintézetek, egyetemek látogatását is az 

érdeklődő gyerekekkel, de ilyen jellegű tanulmányi kirándulást nem tervezünk erre a tanévre. 

Szerencsére azonban egyre több rendezvény online formában is követhető. A Kutatók Éjszakája is 

számos online programot kínál, hogy betekintsünk a tudomány területeinek világába. Ezen való 

közös részvételt tervezzük.  

A gyermekvédelemmel összefüggő feladatok és folyamatok 
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Sajnos egyre több a nehéz sorsú diák intézményünkben. A tantestület és az osztályközösségek is 

példamutatóan kiállnak a bajba jutott társaik mellett. Sokszor azonban nem derül ki,(vagy csak 

esetleg későn), hogy valaki segítségre szorul, Nagyon köszönjük, ha az osztályfőnökök 

tájékoztatnak bennünket, ha valakire jobban figyelni kell, vagy segíteni tudunk valamiben. A gyors 

reagálás a falakon belül sokkal hatékonyabb, mintha külső segítségre várnánk. 

 

Az iskolai hiányzások növekvő tendenciájának megállítása 

 

Sok esetben a tanítási órán könnyebb elsajátítani a tananyagot, mint otthon egyedül. Diákjaink 

többsége jól érzi magát intézményünkben. A rendszeresen hiányzó kisebb hányad mulasztásait 

folyamatosan vezetve, a szülőkkel karöltve tudunk csak eredményt elérni. Az orvosi igazolásokat 

a házirendnek megfelelően mindig szülői aláírással kérjük!  

 

A közösségfejlesztés kiemelt célként történő kezelése 

 

Rendezvényeinken jelenik meg leginkább, hogy jó kis közösségek alakultak ki intézményünkben. 

A Jótékonysági estek műsorszámai, a Szalagavatók osztály-produkciói a külső szemlélőknek is 

bizonyítják mindezt. A csapatversenyeken résztvevő diákok, a valamilyen célból összejött 

társaságok továbbra is fontosak iskolánkban. Munkaközösségünkben szeretnénk továbbra is 

támogatni a projektek, pályázatok megvalósításában együttműködő csoportjainkat. 

 

A nevelőtestület egységének és pedagógiai-szakmai felkészültségének erősítése (pl. belső 

tudásmegosztás) 

 

Továbbra is számítunk minden kollégánk segítségére abban, hogy munkánkat színvonalasan és 

hatékonyan tudjuk végezni. Nagy segítség olyantól tanulni, aki tapasztalt és átlátja az adott 

területet. A versenyekre való felkészülésben és a tanítási órákon bemutatandó kísérletek 

összeállításában is számítunk egymás segítségére. Nagyon nehéz alkalmat találni, hogy többen 

összejöjjünk, de kisebb csoportokban szerencsére folyamatos az eszmecsere az azonos szakot 

tanítók között. Jó volt együtt készülni a tanévre a szertárrendezések során is. Nagyon remélem 

többször is lesz lehetőségünk tapasztalat cserére. 

 
Siroki Dávid 
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Testnevelés munkaközösség 
A tanév elején megtartottuk az első munkaközösségi értekezletünket, melyen átbeszéltük a tanév 

aktuális teendőit. Változatlan tanári gárdával vághatunk neki a munkának, Alföldiné Sóbujtó Klára, 

Horogné Básti Dóra, Berta Zoltán, Pálinkó Gábor, Sértő Róbert, Szolnoki Attila, és Takács István 

tanít testnevelést. 

A szertár fejlesztés sportszerek pótlása az elmúlt két évben a járvány miatt csak hiányosan lett 

végrehajtva, ennek  rendezését Berta Zoltán továbbra is vállalta. Sajnos a felmérésnél kiderült, 

hogy sok sportszer főleg foci labda hiányzik.  

A terembeosztás elkészült mindenkinek rendelkezésre áll a szükséges teremrész. 

A diákolimpiai versenyeket átbeszéltük, a sportági felelősöket kijelöltük. Mind az állami, mind az 

egyházi diákolimpiákon  indulunk, ha a járványhelyzet lehetővé teszi. A második fő 

tevékenységünk, szeptember 22-én szerdán iskolánkban rendezzük meg a Református Iskolák 

Diáksport Szövetségének közgyűlését, mely után gyógytestnevelés szakmai napot tartunk.  

Szeretnénk megvizsgálni annak a lehetőségét hogy a túrizmust visszahozzuk iskolánk 

sportkínálatába. Az érettségi előkészítőt változatlanul Berta Zoltán tartja. 

Tervezett nevezések , és programok 
Sportág  Nem  Korosztály Időpont Felelős 

 

Munkaköz. ért.   09.08 Pálinkó Gábor 
RIDISZ közgy.   09.22 P. G.   H.B.D. 
Kosárlabda fiú 6.kcs. november Pálinkó Gábor 
B3x3 kosárlabda lány 6.kcs  Sértő Róbert 
B3x3 kosárlabda fiú 6.kcs  Pálinkó Gábor 
Teremfoci fiú 6.ks február Faragó Imre 
Terematlétika fiú-lány 1.2. kcs február A.S.K., T.I. 
Terematlétika fiú-lány 3. 4. kcs március Takács István 

 

Teremfoci fiú 4.kcs március Pálinkó Gábor 
Labdarúgás fiú 3.kcs március Sértő Róbert 
Kosárlabda lány 4.kcs április Sértő Róbert 
Kosárlabda fiú 4.kcs  április P.G. T. I. 
Kosárlabda  fiú 3.kcs április H.B.D.    T.I. 
Kosárlabda  lány 3.kcs április H.B.D.    T.I. 
Ref. Kosárlabda  fiú 6.kcs február Pálinkó Gábor 
Ref. Kosárlabda  fiú-lány 4.kcs május P.G. S.R. T.I. 

 
Pálinkó Gábor 

munk. köz vez. 
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Gyermek-és ifjúságvédelem 
 
A korábbi tanévekhez hasonlóan a gyermekvédelmi feladat elsősorban balesetvédelmi, 

bűnmegelőzési, egészségvédelmi feladatok ellátását jeleneti. Intézményünkben 1. osztályos 

gyerekektől 12. osztályos diákokig több korosztály is képviseli magát, ezért különösen fontos 

minden diákunkra odafigyelnünk, érdekeiket képviselnünk. 

Az ifjúságvédelmi munka olyan közös munka, ahol nagy felelőssége van az ifjúságvédelmi 

felelősön kívül az osztályfőnököknek és az iskolavezetésnek is. Szerencsére ez a közös munka, az 

összefogás a mi intézményükben nagyon jól működik, számíthatunk mindenben egymásra. 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolában lehetőség van arra, hogy a 

tehetséges diákok ingyenes szakkör, versenyfelkészítés keretében tanáraik irányításával 

elmélyülhessenek a tananyagban, vagy a tananyagon kívül is kitekintsenek. Ezeket a szakköröket, 

felkészítő foglalkozásokat szép számmal látogatják diákjaink, s erre élő bizonyíték a gimnáziumi 

és általános iskolai tanulók szép versenyeredménye is. 

Szerencsére már hosszú évek óta van lehetőségünk alapítványi segítség igénybevételére is: a 

Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa anyagi jellegű segítséget tud adni az 

osztálykirándulások költségének támogatásához, s ezt szívesen igénybe is veszik a tanulók, ill. 

szüleik. Sajnos a tavalyi tanévben csak néhány osztály tudott kirándulni, reméljük, ebben a 

tanévben minden osztálynak sikerül eljutnia egy szép helyre, hiszen a közösségépítésre a 

kirándulás remek lehetőség. 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

Intézményünkben több lehetőség is van arra, hogy a szülőket megismerjük, s így jó kapcsolatot 

tudjunk velük ápolni. Erre nyújt lehetőséget a bejövő új osztályoknak rendezett gólyabál utáni 

„állófogadás”ismerkedés, kötetlen beszélgetés. De hasonlóan segíti a jó kapcsolat ápolását az ún. 

családi napok megszervezése, melyet elsősorban a tanítónők kezdeményezésének és 

lelkesedésének köszönhetünk, bár már felső tagozatos kezdeményezésre is volt példa. Hasonlóan 

jó programnak tűnik az ún. apák napja, ahol az alsó tagozatos gyerekek apukái töltenek el  egy 

délutánt, együtt sportolnak, beszélgetnek. 

A szülőkkel való jó kapcsolattartás azért is fontos, mert a nevelésben sokkal inkább partnernek 

tekintjük a szülőt-és fordítva is-, ha személyes kapcsolat áll mögötte. 

Sajnos a koronavírus okozta rendkívüli helyzet  a múlt  tanévben minimálisra csökkentette a 

személyes  kapcsolattartást a szülőkkel. Reméljük, hogy az idén meg tudjuk tartani az 5. és 9 

osztályosok gólyabálját.  
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A gyermekvédelemmel összefüggő feladatok és folyamatok 

A bevezetőben említett kiemelt területek nagyon fontosak a gyermekvédelmi munkában. 

Korábbi években balesetvédelem, drog prevenció területén több ízben is hallgattak interaktív 

előadást diákjaink, elsősorban dr Kurdics Mihály szaktanácsadó úrnak köszönhetően. 

Szaktanácsadó úr előadásait nagyon kedvelik diákjaink, hiszen kérdések feltevésére, beszélgetésre 

is van lehetőség. Célunk az, hogy a középiskolás évek alatt minden osztály legalább egyszer vegyen 

részt ilyen jellegű előadáson. Sajnos tavaly nem sikerült szaktanácsadó úrral felvenni a kapcsolatot.   

Az idén szeretnénk, ha a helyi Rendőrkapitányság dolgozói több témában tartanának a diákoknak 

előadást különböző témában (internet veszélyei, drog prevenció).Az új iskolarendőrrel is 

felveszem a kapcsolatot. 

Szeretnénk ebben a tanévben megismertetni diákjainkkal a dunaújvárosi református drogmisszió 

munkáját-erre tavaly nem került sor-, melynek egyik munkatársa egy volt diákunk. 

Tervezzük még más előadókat bevonását is a munkába. 

Maár Éva intézményünk védőnője a kötelező oltások kapcsán jól ismeri diákjainkat, felvilágosító 

jellegű rendhagyó osztályfőnöki órákat is szokott tartani. Szeretnénk, ha ebben a tanévben több 

osztálynak is tartana rendhagyó órákat . A vírus okozta helyzetben szeretnénk, ha nagyobb szerep 

jutna  felvilágosító munkájának , bár ebben mindannyiunknak komoly szerep jut ebben a tanévben 

szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt. 

 A Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival való kapcsolattartás nehéz volt a 

tavalyi évben, remélem, az idén visszatérnek az esetmegbeszélések, melyek a korábbi időszakban 

nagyon hasznosak voltak. 

Iskolai hiányzások 

Sajnos a középiskolás korosztályra jellemző, hogy egyre szaporodik az igazolatlan hiányzások 

száma.  A szülői együttműködés is sokat segíthetné munkánkat, ezért közös érdekünk, hogy 

bevonjuk a szülők segítségét is az iskolai lógások kiszűrésébe. 

A korábban bevezetett szigorúbb ügyelet úgy tűnik eredményes: a diákok csak kilépővel mehetnek 

ki az épületből. 

Fő célok, feladatok 

Célunk, hogy együttes munkával harmonikus, testileg-lelkileg egészséges fiatalokat neveljünk, 

olyanokat, akik már diákéveikben megismerkedtek az egészséges életmóddal, szívesen és 

szeretettel fordulnak segítséget igénylő diáktársaikhoz. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, ha a 

tantárgyi tananyagon kívül a fent említett programok segítségével készítjük őket fel a boldog és 

harmonikus felnőtt életre. 
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Sajnos a tavalyi és tavalyelőtti  rendkívüli helyzet próbatétel elé állított mindannyiunkat, nehéz volt 

követni diákjaink családi problémáit, esetleges gondjaikat, de reméljük, hogy ebben a tanévben 

mindenkire jut elegendő figyelmünk és időnk. 

 

Derecskeyné Sipos Etelka 
gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 

 
 

Diákönkormányzat 
 

Az idei tanév nyugodtan indul a Diákönkormányzat életében, hiszen előző tanév végén 

sikerült megválasztani az új elnököt Bábel Gréta személyében, de ő csak ebben a tanévben látja el 

ezt a feladatot, így már most segítőt keresünk mellé, aki év közben segít Grétának. 

 Bízom abban, hogy kollégáim is segítik a Diákönkormányzat működését, először is azzal, 

hogy olyan képviselőket választanak, akik rendszeresen eljárnak a gyűlésekre képviselve 

osztályukat. Csak így tudjuk a kitűzött céljainkat színvonalasan megvalósítani és a tanévet 

tartalmasan eltölteni. Reméljük, hogy az idei tanévben olyan közösség alakul ki a tagokból, akik 

rendszeresen részt vesznek a gyűléseken és szívesen segítenek ötleteikkel és munkájukkal céljaink 

megvalósításában.  

A diákügyelet minden évben kényes kérdés, de ahogyan a tanári ügyelet is, úgy minden 

osztálynak kötelező ügyeletet tartania hetedik osztálytól felfelé. Kérem ez ügyben az 

osztályfőnökök hathatós közbenjárását, valamint megértését, ha osztályaik esetleg egy másik 

épületben kaptak ügyeletet. Korábbi események rámutattak arra, hogy fontos az ügyelet, akár a 

pedagógusok, akár az osztályok részéről. 

A Diákönkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő 

tapasztalatot szerezzenek a demokrácia működéséről, felelősségvállalásról és együttműködésről. 

Mindezek mellett fontos a közösségformálás, hogy diákjaink részt vehessenek délutáni 

programokon, kirándulásokon, ahol jobban megismerik egymást. 

Terveink közt szerepel minél több közös program és kirándulás szervezése, ha a helyzet 

megengedi. Emellett szeretnénk folytatni többek között a nagysikerű iskolarádiót. Az iskolaújság 

kérdése még megbeszélés részét képezi. Számos programterv van a lelkes képviselők tarsolyában, 

amik megvalósításáról a szeptemberi alakuló gyűlésünkön fogunk dönteni.  

Várhatóan a DÖK nap megszervezése lesz idén is a legnagyobb feladatunk. Remélem, hogy 

a diákjaink által szervezett programokon minél többen részt vesznek és nem csak diákok, hanem a 
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kollégák is, mert tapasztaltuk, hogy a tanórán kívüli programokon teljesen más arcát látjuk a 

gyerekeknek, mely esélyt ad egy szorosabb kapcsolat kialakítására. 

Bízom a diákok lelkesedésében és erejében, hogy még színesebbé tegyük a tanévet, jó legyen 

diáknak lenni, ehhez a közösséghez tartozni, jó legyen baksaysnak lenni. 

Munkaterv havi lebontásban: 
 

szeptember Alakuló ülés, új tagok bemutatkozása 

Diákügyelet beosztása 

Házirend megbeszélése 

Iskolarádió beindítása 

október Osztálydekorációs verseny 

Színes ősz - színek hete 

november Filmklub 

december „Küldj szaloncukrot!” 

Mikulás bál ? 

január Koris-mozis délután 

február „Küldj szeretetet!” 

március Hobbi hét? 

április Öko hét ? 

DÖK-ös kirándulás 

május BaksaySok(k) iskolaújság ? 

június DÖK nap 
 

Szécsényi Zsuzsanna 
DÖK patronáló tanár 

 
 


