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IGAZGATÓI BEVEZETŐ  
 

  
Nem nagyon emlékszem az utóbbi időben olyanra, amikor változás nélküli, a korábban 

megszokott körülmények közötti tanévre készülhettünk, bár „a megszokott tanév” kifejezés 

sem jellemző a COVID óta. A jelenlegi tanítási évünkben is sok mindenre fel kell készülnünk 

– a héten is derült ki ilyen a Sportközpont bezárásának híre által -, de eddigi tapasztalataink 

alapján tudjuk, hogy Isten segítségével, egymásra odafigyelve – de csak így - a problémákat, 

nehézségeket át tudjuk hidalni, a sikereknek együtt tudunk örülni.  

Az előző tanév is szolgáltatott nehéz, gyors megoldást követelő intézkedéseket. Most a 

kezdetekben is látjuk, hogy lesz ilyenben részünk idén is. ITT SZERETNÉM KIEMELTEN 

MEGKÖSZÖNNI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGÉT, MEGÉRTÉSÉT AZ ELŐRE NEM 

LÁTOTT, NEM TERVEZETT FELADATOK ÁTVÁLLALÁSÁT, VISSZA-

MENŐLEGESEN ÉS A JÖVŐRE TEKINTVE IS.  

Mivel a „PREAMBULUM” részét a leadott munkatervek átolvasása után írom, így 

meg tudom már köszönni mindenkinek a dokumentum összeállításában végzett 

munkáját. Több helyen is említést tesztek olyan dolgokról, amit én is leírnék pl. a 

beiskolázással, tehetséggondozással, átmenetek segítésével kapcsolatosan. Köszönöm, 

hogy az írások többségéből visszatükröződik az iskola jövőjével kapcsolatos 

elkötelezettség, felelősségteljes gondolkodás, a pedagógus szakma iránti elhivatottság. 

Csak az ilyen gondolkodásmóddal tudunk jövőt építeni, előre tekintve. 

 
A köszönetnyilvánítás után a külső és belső feltételek várható következményeit 

ismertetem:  
 
Jogszabályi háttér és változásai 

A jogszabályi változások leginkább a továbbtanulók helyzetét nehezítik, a felsőoktatási 

intézmények által meghatározott plusz pontok még konkrétabb tervezést, előrelátást kívánnak 

a felvételizőktől. Az utóbbi években tapasztaltak alapján ez eddig sem ment gördülékenyen. Az 

érettségi követelmények változásai ehhez képest talán kiszámíthatóbbak.  
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A pedagógus életpálya elemei  
  
A pedagógus életpálya bevezetése óta már alig maradt olyan kollégánk, aki valamilyen 

minősítési folyamaton nem esett át, így ebben már viszonylag rutinosak vagyunk, a szakmai 

ellenőrzések területén lesz, amiben még nem volt részünk. 

1. Pedagógus-minősítés (PÉM):   

A 2022. évi minősítési eljárás keretében belül még két kolléga vár a pedagógus II-es 

minősítésére, 2023-ban pedig három. Ezen kívül három kolléga célozta meg a mester fokozatot.  

2. Pedagógiaiszakmai ellenőrzés (PSZE):  

Intézményi, intézményvezetői értékelés és újdonságként pedagógus tanfelügyelet is vár 

ránk a tanévben..  

3. Szaktanácsadói látogatás: Az igények alapján felkéréssel működik.   

4. Intézményi önértékelés (BÖE): Bíró Judit részletezte.    

  
Személyi feltételek  
  
Az idei nyár is komoly személyi változásokat hozott. A tanév végén már tudtuk, hogy 

Siroki Dávid kolléga elhagyja a pedagógus pályát, illetve Duzmath Szilvia és Petőné Mészáros 

Mónika egyelőre fél állásban, de újra tanítani fog. Az alsó tagozatban Káposztás Tiborné fél 

állásban segíti a 3. osztály munkáját. 

Összességében elmondhatjuk, hogy nem a legideálisabban, sok területen rendkívül 

túlterhelten (több, mint 2 álláshelynyi túlóra), de az idei tanévben is biztosítani tudjuk a 

szakos ellátottságot mindenhol (kivétel az 5-7. évfolyam technika), ami a jelenlegi 

tanárhiányban rendkívüli hálára ad okot.    

  
Tárgyi feltételek  
  
A tanév kezdetén úgy gondoltuk, hogy infrastruktúra tekintetében a legnagyobb kihívás 

a templom felújítás és annak következményei. Most a hét elején megtudtuk, hogy nem így van. 

A rezsiárak miatt a Sportközpont bezár, így nem tudjuk használni testnevelés órákon, 

edzéseken, de rendezvényeinken sem. 

Vannak nagyon bizonytalan tényezők még az energiaárak emelkedése miatt, reményeink 

szerint a tanév végén arról számolhatunk be, hogy ezeken a nehézségeket is átvészeltük.     
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Iskolai fegyelem és rend  
  
Továbbra is szeretném hangsúlyozni, hogy a fegyelem javításához három tényezőre 

biztosan szükségünk van: a következetességre és ezzel együtt a kiszámíthatóságra, valamint 

az egységességre és a példamutatásra. Semmilyen szabály, előírás nem tudja ezt pótolni.  

Jóval komolyabban kellene venni az óraközi tanári ügyeletet, különösen a B épületben, 

hiszen ott nincs állandó tanári jelenlét, mint a másik két épületben. A C épületben pedig 

használjuk a tanárit, tudják a diákok, hogy ott is van tanári jelenlét. A jelenlétnek nemcsak 

fegyelmező ereje van, hanem a diákokkal folytatott kommunikációra is egy jó lehetőséget ad.  

Sajnos az első két hétben is több fegyelmi ügyben kellett beszélgetéseket tartani 

diákokkal, szülőkkel. 

  
Adminisztráció / alapdokumentumok  
  
Az adminisztráció pontossága sok szempontból fontos. A hiányzások pontos kezelése 

továbbra is nagyon fontos, az igazolatlan hiányzást rögtön kérjük jelezni. Az érdemjegyek 

rendszeres beírása is ugyanilyen fontos a MozaNaplóba, első sorban a szülők tájékoztatása, de 

a külső ellenőrzések miatt is. Hasonló okokból kérjük, hogy a határidők betartására is nagyobb 

figyelmet fordítsunk, hiszen ezzel egymás munkáját segítjük.  

A tanév folyamán fel kell készülnünk az e-Kréta rendszer használatára. Az MRE 

Zsinatának határozata alapján a református iskolákban is ez lesz a kötelező elektronikus napló 

rendszer. 

Alapdokumentumaink – a Pedagógiai Program - átalakítása elkészült.  Oda kell 

figyelnünk a többi dokumentum folyamatos felülvizsgálatára, illetve megismertetésükre az 

érintettekkel. 

  
Hadd fejezzem be a szokásos mondandómmal:  
  
„Nagyon sok feladat vár ránk az idei tanévben. Biztosan kimerítő év lesz ez is, mint a 

legtöbb. Szerintem a legfontosabb, hogy támogassuk, segítsük egymást, szakítsunk időt 

egymásra. Ezért is örülök, hogy a Szentmiklósi Napok során együtt, egymás között, 

családjainkkal is tölthettük az időt, ezért is köszönöm mindenkinek, aki valamilyen módon 

segítette a közös ebéd létrejöttét. Szeretném, ha valódi elfogadó és nem ítélkező légkör lenne 

jellemző ebben a tanévben, ehhez viszont az őszinteség szükséges, s nem az, hogy a háttérben 

mondjuk el véleményünket.” 
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A szeretetteljes légkör fontosságát emeli ki a Mai Ige 2022. 09. 22-i szövege: 

„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1János 4:18) 

A modern tudomány megerősíti a Szentírás igazságát: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes 
szeretet kiűzi a félelmet” (1János 4:18). A szeretet és a félelem összeegyeztethetetlen; nem 
létezhetnek egyszerre. A gyermekeknek két alapvető szükségletük van: 1) A felfedezés 
lehetősége. Így tanulnak és fejlődnek. 2) Biztonságérzet. Ha nem érzik magukat biztonságban, 
nem indulnak felfedezőútra. Minden embernek szüksége van egy biztonságos alapra, ahonnan 
felfedezni és növekedni indul. 

A kutatások szerint általánosságban elmondható, hogy az egyik szülő a másiknál kicsit jobban 
biztatja arra a gyermeket, hogy kipróbálja a lehetőségeit, kockázatot vállaljon és megtanulja, 
hogy egy kis veszély jó dolog is lehet, míg a másik szülő inkább a vigasztaló, megnyugtató 
biztonsági háló. Igazság szerint azonban minden szülő mindkettőt tudja biztosítani 
gyermekének. Amikor félünk, a testünk aktiválja a szimpatikus idegrendszert. A szívünk 
szaporábban ver, a légzésünk gyorsabb és felületesebb lesz, izmaink pedig feszültek. Ilyenkor 
futunk a biztonságot nyújtó jelenléthez: a vigasztalónkhoz, védelmezőnkhöz, a szülőhöz. 
Amikor ő magához ölel és biztosít szeretetéről, a paraszimpatikus idegrendszer átveszi az 
irányítást. A pulzusszámunk csökken, egyre mélyebb lélegzetet veszünk, izmaink ellazulnak, 
és a vér visszaáramlik az agyunkba. Lényegében egy kis hang bennünk azt mondja: „Újra 
elindulhatok és szembenézhetek a világgal.” 

A fizikai világban tény, hogy „a teljes szeretet kiűzi a félelmet”, és igaz ez a szellemi világra 
is. Olyan Istenünk van, aki elég gyengéd ahhoz, hogy szeressen és vigasztaljon minket, 
ugyanakkor elég erős ahhoz is, hogy a kősziklánk és várunk legyen; ha ő velünk van, szembe 
tudunk nézni az életben bármivel, és mi is megerősödhetünk. 

 

Szolnoki Attila 

          igazgató 
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Missziói Munkaterv a  

2022/2023-as tanévre (344. tanév) 
A tanév vezér igéje: 
„…odaállok a bástyára, figyelek...” Hab 2,1 b 
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. 
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 
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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 kerettantervi 
minimum 
óraszám 

Helyi 
tervezé

sű 
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 Bibliaisme
ret 

Újszövetsé
g 

20 10 Etikai alap-
kérdések 

15 2 Hittani 
alapkérdések 
(Dogmatika) 

15 6 

Bibliaismere
t- 

Ószövetség 

18 12 Egyház- és 
vallásisme

ret 

17 0 Az ifjúkor 
etikai 

kérdései  

18 2 Magyar 
egyháztört 

13 7 

Az öt 
tekercs 

24  Jézus 
gyógyítása
i 

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 14-én, szerdán, 16:00 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, Baki Zoltánné Udvari Edina. Draskóczy Balázs, Sóbujtó Klára, Czapáryné Prohászka 
Csilla, Szűcsné Kovács Zita. 
Sajnos a sok elfoglaltság miatt, nagyon röviden tudtuk megtartani a megbeszélést. Ahol 
közösen imádkoztunk a Jn 6,16-21, Jézus a tengeren jár textus üzenete alapján. És hallhatott 
a munkaközösség egy pár gondolatot, Pál Ferenc: A szorongástól az önbecsülésig című 
könyve alapján a belső és külső önbecsülés jellemzőiről és fontosságáról munkánk során! 
Az Megbeszéltük a gyülekezeti és városi hitélettel kapcsolatos munkatervet, az év elindulásával 
járó feladatokat. Így Isten áldását kérve és várva indulhatunk az új tanév koronavírussal, háború 
okozta megszorítások, 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. 

Elfogadtuk, hogy az alsótagozat minden osztályában, egy-egy vagy több tanuló év végén 
a legeredményesebb gyülekezet látogatásért jutalomban részesüljön. 

A karácsonyi műsort a 2. osztály vállalta. Köszönjük a felkészülést. 

Szóba kerültet a rendezvényeink, ránk váró feladataink. Köszönjük az elsősök tanévnyitói 
műsorát. A másodikosok énekét az Áldás Református Óvoda átadó ünnepségén, valamint 
az iskolánk diákjainak énekét és hangszeres játékát. Köszönet a felkészítő tanároknak és 
a diákoknak a sok-sok szolgálatért. 

Beregszászi Dóra a fenntartóval egyeztetve ismertette a gyülekezeti hitoktatással és 
gyermekmunkával kapcsolatos éves munkatervet, valamint a nyári táborozásokat. Az idén 
nyáron is volt, helyben 4 napközis tábor az alsósoknak, a Balatonfenyvesi Egyházmegyei 
Tábor pedig a konfirmandusoknak. Isten áldja meg ezeket a szolgálati alkalmakat! 
Kiemelte, hogy gimnazista diákjaink közül többen segítették a táborvezetőket. Diákjaink, akik 
végig részt vettek és segítettek, református hit-és erkölcstan tantárgyból piros ötöst 
kaptak. 

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 tanévben is köszönjük! 
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 
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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. 
Év elején 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 vásároltattuk meg. Várva az új Ref. Énekeskönyv 
bevezetését. Aminek első számú felelőse: Draskóczy Balázs ének tanár úr volt. Természetesen 
mindannyian örömmel fedeztük fel, az új Énekeskönyv kínálta lehetőségeket.   

Örömmel számolhatunk be róla, hogy az új Református Énekeskönyvet a megfelelő 
példányszámban iskolánk megvásárolta. Igazgató úrral egyeztetve, a könyvtár segítségével, 
valamint az Egyházközségen keresztül (köszönjük a munkájukat) már hittan órákon, hitéleti 
rendezvényeinken, egyéb alkalmakon rendszeresen használhattuk is. A bevezetése, nagy 
örömünkre, a vártnál sokkal gyorsabban és sikeresebben megtörtént. 

Sőt lelki ébredést hozott a tanárok és a diákok életében! Ebben a tanévben nagyon sok 
evangéliumi szöveg és sodró erejű dallam, vált támasszá és erőforrássá mindannyiónk számára, 
életkortól függetlenül. Ezért megragadva minden alkalmat, iskolai rendezvényt, ahol csak 
lehetett énekeltük tantestület közösen, énekelték diákjaink a megszeretett új vagy már ismert új 
Református Énekeskönyv énekeit! 
A kunszentmiklósi református gyülekezetben vasárnaponként istentisztelet előtt Draskóczy 
Balázs tanár úr segítségével új énekeket tanul belőle, a szórvány gyülekezetekben is 
bevezetésre került. Így iskolánk minden diákja a hittan órákon tanult új éneket, a gyülekezet 
közösségében is énekelhette. Hálaadással és lelkesen ismerkedtünk vele és kezdtük meg a 
használatát. 

Megjelent egy kisebb új Református Énekeskönyv, szeretnénk ebből vásárolni, és 
diákjainknak is azt javasoljuk, hogy már ne vegyenek régi Énekeskönyvet, hanem ezt 
vásárolják meg. Tanár úr felajánlotta, hogy elkészíti a már meglevő évfolyamonként 
kidolgozott, ajánlott énekeskönyvi ének anyag bővített változatát, kiegészítve azt az új 
Énekeskönyv énekeivel. Kérjük a hitoktatás során ennek a használatát. 
 
A hitoktatást végezték: 
Óvodákban: 
Somogyiné Beregszászi Dóra (A járványügyi helyzetet figyelembe véve.) 
Az ÁMK-ban: 
1.o. – Horváthné Kiss Hajnalka, Selyem Zsuzsanna 
2.o. - Horváthné Kiss Hajnalka; Selyem Zsuzsanna 
3.o. – Somogyiné Beregszászi Dóra, Horváthné Kiss Hajnalka 
4.o.- Somogyiné Beregszászi Dóra, Horváthné Kiss Hajnalka 
5-8.o- Koncz Eszter 
Kunadacs: 1-8.o.+ óvoda Koncz Eszter 
A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolában: 
2.o.: Somogyiné Beregszászi Dóra, 1.o.: Pappné Szűcs Mónika 4.o.: Antal-Piróth Ágnes 3.o.: 
Sóbujtó Klára  
7.g: Draskóczy Balázs; 5.a osztálytól 8.g osztályig Czapáryné Prohászka Csilla. 
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A gimnáziumi osztályokban: 9.a osztálytól 12. osztályig Szőke Imréné Barócsi Judit végzi a 
református hit-és erkölcstan oktatását. 

A gólyanap felekezeti jellegének biztosításáról az osztályfőnökök, gondoskodtak. A gólya 
napokon az új osztályok tanulóinak, a templom felújítása miatt a gyülekezeti teremben az 
intézeti lelkipásztor tartott egy rövid egyház-és gyülekezet ismertetést, és gyakorolták a 
fogadalomtétel szövegét és az első osztályosok ünnepi műsorát. Köszönjük a gyerekeknek 
és a felkészítő tanítónőknek az áldozatos munkáját. 

A templom belső berendezéseinek a felújítása már nem engedte meg, hogy ott tartsuk meg 
az tanévnyitó istentiszteletet. Rendhagyó módon a gyülekezeti teremben tartottuk, a 
bejövő új osztályok jelenlétével és az elsősök műsorával, akiktől az ünnepélyes fogadalmat 
igazgató vette ki.  
Minden vasárnap van a gyülekezet közösségében gyermekistentisztelet ebben a tanévben. 
A hitoktatók, lelkipásztorok közreműködésével. Erre az alkalomra továbbra is szeretettel hívtuk 
és várjuk az alsó tagozat tanulóit. Ebben a tanévben is, ennek felelős vezetője a fenntartó, 
Pintér Gyula elnök lelkipásztor és Somogyiné Beregszászi Dóra hitoktató-tanítónő. A 
járványügyi helyzetnek megfelelően, közösségi szolgálatosként két-két gimnazista diák 
jelentkezhet a gyerek -istentiszteletet tartók segítségére. A kötelező közösségi munka 
bevezetése és a járvány ennek a szolgálati lehetőségnek sokat ártott. 

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 segítették a gyülekezet is iskola hitéletét. Erre, 
a missziói feladatra továbbra is mindenkit szeretettel biztatunk. 

Iskolánkban heti két órában, tanrendbe iktatottan, az országos tanterv szerint, hitoktatás 
végezünk minden évfolyamon. A járványügyi készültségnek megfelelően, a tanév során 
jelenléti oktatással készülünk. Azonban az energia árak óriási emelkedése miatt egyeztetünk a 
tanulókkal a lehetséges online oktatásra is felkészülve. 

Az RPI tájékoztató email-t folyamatosan mindenki megkapja. Amelyben az aktuális 
katechetikai online segédleteket, hozzáféréseket stb., ismertetik, és hívnak és várnak az 
alkalmaikra, továbbképzéseikre. Szupervízió, módszertani megújulás, érzelmi lelki 
nevelés stb.  

A Magyarországi Református Egyház, RPI által szervezett szakmai továbbképzéseket, 
konferenciákat, csendes-napokon és egyéb egyházi rendezvényeken való részvételt 
támogattuk.  

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. Pótolhatatlan, hogy a 12. évfolyamon nem hozták vissza a könyveket. A 
gimnáziumi osztályokban a 0 forintos modulok sem vehetők meg. Pótlásuk folyamatban van. 
Köszönjük a könyvtár segítségét. A tanári példányokat oda tudtuk adni a kollegáknak. 
Sajnos a tanulóknak nem tudtunk minden könyvet odaadni, mert nem hozták vissza a 
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tanulók a könyveket! Pótlásuk szinte lehetetlen. Mindent megteszünk, de tanulók 
hanyagsága miatt, vannak, akik nem kapnak tankönyvet, mint plusz segítséget. Ennek 
megoldása folyamatban van. 

Ebben az évben is heti 1 órában a 12. évfolyamosoknak, érettségi előkészítőt tartunk. 7 
diák jelentkezett középszintű érettségi vizsgára református hittanból, 12.a-ból 3, a 12.b-
ből 3, és a 12.c osztályból 1 tanuló. A létszám a tanév során növekedni szokott. 

A 10. évfolyamon minden osztályban hittan tantárgyból év végén írásbeli vizsga lesz.  Már 
az első órákon az ismétlés után megtörtént a vizsga témakörök megbeszélése a modul és a 
tankönyv alapján. A félév során kiemelten a vizsga témaköröket vettük át. (Amelyek lehetséges 
újszövetségi érettségi témakörökként is szerepelnek.) Az előző években kidolgozott Teams 
feladatai, nagy segítséget jelentenek a tanév során, és a vizsgára való felkészülésben.  
Az iskola rádión keresztül a reggeli Bibliaolvasás, imádság és éneklés minden osztályban 
egyszerre történt a tanítás kezdetén. Így elméletileg, hatékonyan tudtunk 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, Koncz Eszter gyakornok, Szolnoki Attila ig., és tanárok az 
adventi héten. 
Kiemelten fontos volt, hogy a reggeli Ige fölötti csendességet vegyük komolyan. Mind a diákok 
mind az első órát tartó pedagógus. Nagyon fontos volt, hogy Isten Igéjét méltó figyelemmel 
és fegyelemmel, CSENDBEN hallgassák a gyerekek. ODAFORDULÁS, ÖNÁTADÁS, 
SZOLGÁLAT, DICSŐÍTÉS mentén. Továbbra is, a reggeli áhítat tantestületi határozat 
alapján az első tanítási óra része. Felelőse az azt tartó tanár. 
És minden tanítási napon reggel 7.15-től 7.25-ig lelkünk épülésére és hitünk erősítésére reggeli 
áhítatot tartottunk, a református hittan teremben, fakultatív jelleggel a felső tagozatosoknak 5.-
től a 12. évfolyamig. Ezeket a fakultatív reggeli áhítatokat is, a gyülekezet lelkipásztorai 
tartották hetes váltásban. A Bibliaolvasó Kalauz alapján, de textus szabadon választható is. 
Rendhagyó alkalmakat a diákok szervezhettek, tarthattak a reggeli áhítatokon 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, intézeti 
lelkészi segítséggel. 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. 

Terveinknek megfelelően 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 félévben is, az iskolánk terület felvevő körzetéhez tartozó lelkipásztorok közül hívunk 
meg. Az első kollégiumi vasárnap beiskolázást segítő bemutatkozó és hívogató szolgálat a 
környező gyülekezetekben. 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 továbbra is kiemelten fontos feladat. 
A reformáció emléknapi megemlékezést a templomban nem tarthatjuk meg, mert a 
templom felújítása sajnos akkorra még nem fejeződik be.  
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Ebben az évben is meghirdetjük és megszervezzük a kollégiumi szintű zsoltáréneklő 
versenyt. Ennek szervezői Draskóczy Balázs tanár úr és az alsó tagozatos tanítók.  

És ezzel együtt az országos zenés egyházi versenyeken, az eddigiekhez hasonlóan, diákjaink 
sikeresen részt vehetnek. (Az Országos Zsoltáréneklő versenyen, a Zsoltár-és Népdaléneklő 
versenyen stb.) Valamint szolgálnak éneklésükkel Isten dicsőségére rendezvényeinken és teszik 
azokat színvonalassá.  

Az SDG Bibliaismereti verseny, az Országos Bibliaismereti versenyek, levelezős verseny, rajz 
pályázatok stb. versenyek ismertetése folyamatosan történik. Az SDG új elnöke Németh 
Tamás lelkipásztor volt diákunk lett. Személyes találkozás során beszéltünk arról, hogy 
minden segítséget megadunk ahhoz, hogy iskolánkban az SDG diákszervezet életre keljen. 
Csendesnapra hívjuk őket, diákokat próbálunk bekapcsolni stb. Szeretettel várjuk őket. 

A téli szünet előtti héten adventi zenés reggeli áhítatokat tartottunk. Draskóczy Balázs 
tanár úr, valamint a gyerekek közreműködésével és Szolnoki Attila ig. úr szolgálatával és 
segítségével. Várjuk azoknak a tanároknak a jelentkezését, akik szívesen tesznek 
bizonyságot Krisztusba vetett hitükről, iskolánk tanulói, tanárai előtt az adventi rádiós 
reggeli áhítatokon. Jézus mondja, aki vallást tesz Róla az emberek előtt, arról Ő is vallást 
tesz majd a mennyei Atya előtt! Köszönöm a szolgálataikat. 

A csendesnapok és a munkatervben meghatározott hitéleti alkalmak megszervezése a 
munkaközösség feladata, már készülünk rá. Köszönöm az ötleteket, segítséget a szervezés 
során. Az iskolai alkalmak, rendezvények stb. felekezeti jellegét biztosítjuk. Minden 
jelentősebb tanári értekezlet, iskolai rendezvény, esemény áhítattal, istentisztelettel kezdik, ill. 
ért 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. 
Ebben az évben is előre kijelöltük a tanári bibliaórák helyét és idejét a munkatervben. 
Ezekre az alkalmakra tantestületünknek minden tagját szeretettel hívjuk és várjuk.  
Vendég előadót, is hívunk amennyiben tudtunk. Továbbra is nagy szükség van egy 
imádkozó, könyörgő magra, hogy egymás terhét hordozhassuk, ezekben a vészterhes 
időkben.  

Köszönet a tantestület mindazon tagjának, aki szeretetteljes kérésünknek eleget tesz, amikor 
munkájában, vizsga témakörök, valamint az érettségi tételek összeállításánál 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, 
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. 

Az elmúlt év és második tanév során is fontos volt a Gyülekezeti Értesítő használata, hogy 
diákjaink gyülekezeteikbe betagozódásáról tájékoztatást adjanak. Így a gyülekezeti 
tevékenység is része lehetett a hittan jegynek. Tantárgyi dicséretben csak azok a diákok 
részesülhetnek, akik a megfelelő gyülekezeti tanúsítványt be tudták 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, 
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megoldást találtunk rá. Ennek megbeszélése folyamatosan történt a munkaközösségben! Az 
értesítőket, a tanulók megkapták. 

Sajnos a járvány a templomlátogatásnak nem kedvezett! Egyre kevesebb tanuló járt 
templomba, vett részt istentiszteleteken! Illetve, kampányszerűen mentek el sokan, vagy 
csak néhányan. Az online it. továbbra is nagyon népszerű volt. A templomba való vissza 
szoktatás vált, az egyik legnehezebb feladatunkká! A család, gyülekezet, iskola 
összefüggésében. Reméljük, hogy ez a folyamat megváltozik. 

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 igyekeztünk lehetőségeinket végig 
gondolni. 2022. szept. 30-án Ifjúsági nyílt nap lesz a Dunamelléki Református 
Egyházkerület teológiáján. Ennek egyik célja, hogy az egyetemi lelkészekkel 
megismerkedhessenek az egyházi iskolák diákjai. 

Feladatunk, hogy ebben a tanévben tájékoztató jelleggel intézményünk felekezeti jellegét, 
hitéleti sajátosságait megismertessük új tanulóinkkal és családtagjaikkal. Ezért felekezeti, 
hitéleti tájékoztató beszélgetést tartottunk minden, iskolánkba jelentkező diáknak és szülőnek, 
az intézmény vezetősége és a lelkipásztorok részvételével. Hangsúlyoztuk, hogy továbbra is 
mindenképpen előny a lelkészi ajánlás bemutatása. Nagy segítséget jelentett, hogy 
felvételizők hitéleti tevékenységről a hitoktatást, gyermekistentiszteletet végző 
pedagógusoktól, lelkipásztoroktól tájékozódhattunk.  Köszönjük áldozatos munkájukat 
és a jövőben is számítunk rájuk.  

A ballagási istentiszteleten, a végzős osztályok diákjai közül sokakat könyvvel, idegen 
nyelvű Bibliával ajándékozunk meg figyelembe véve a hittan órai kiváló munkájukat és a 
gyülekezeti hitéleti tevékenységüket. Valamint kiosztjuk a Mező Gábor és felesége emlékére 
alapított díjat. Amit 12.a és a 12.b osztályból is egy-egy tanuló kaphat meg, mint rangos 
hitéleti elismerést. 

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 javasoltuk, hogy a magatartás jegybe 
számítson be a diákok öltözködése és viselkedése is. Amit osztályfőnököket több esetben 
figyelembe is vettek a tanulók magatartás jegyeinél. 

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 között szorgalmazzuk, hogy a tanévben vegyenek részt a 
gyülekezeti katekézisben. Áldjuk Istent minden konfirmált fiatalért és családjáért. 
Tudatosítottuk 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. 

Fenntartó gyülekezetünk kiemelkedő eseménye volt 2022. szept. 11-én, társintézményünk az 
Áldás Református Óvoda hálaadó ünnepi átadó istentisztelete. Jelen volt, Balogh Zoltán 
főtiszteletű püspök úr, Bán Béla nagytiszteletű esperes úr, gyülekezetünk elnöksége, meghívott 
vendégek. Énekléssel és hangszeres zenével szolgáló diákjaink, Draskóczy tanár úr vezetésével. 

A Dunamelléki Református Egyházkerület esperesi értekezletének, szeptember 12-én adott 
helyet a fenntartó gyülekezetünk. Egyházunk vezetősége elismerő szavakkal illette 
intézményeinket és az itt folyó munkát. SDG 
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Ennek kapcsán kereste meg Lenkeyné Teleki Mária, egyházkerületi katechetikai tanácsos, és 
Gyarmati Krisztina egyházkerületi iskolaügyi tanácsos, Szőke Imréné Barócsi Judit intézeti 
lelkipásztort, hogy az zsinat elé kerülő intézeti lelkészi státuszt rendező, kidolgozandó 
dokumentumot véleményezze tapasztalatai alapján. A konstruktív megbeszélés, reméljük segíti 
az intézeti lelkipásztorok helyzetét rendezni. 
A jövő évben lesz a himnusz 200. évfordulója. (1823.jan.22.)  

Rövid távú céljaink: 
Állandó készenlét és válasz a szakmai és élet adta, COVID járvány és a HÁBORÚ okozta 
kihívásokra, ahogy tudunk, ahogy tanultuk, ahogy lehet és ahogy a körülmények megengedik.  
 

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. 
Az alsós munkaközösség munkaterve: Somogyiné Beregszászi Dóra 
 

A hókezdő áhítatok, tanári bibliaórák, kollégiumi vasárnapok, csendesnapok 
és az ünnepi istentiszteletek tervezett időpontjai, megvalósult eseményei: 
Szept. 01. Tanévnyitó istentisztelet ünnepélyes fogadalomtétellel, gyülekezeti terem: Szolgáló: 
Pintér Gyula elnök-lp., Szolnoki Attila ig., Szőke Imréné Barócsi Judit int.lp., Draskóczy 
Balázs tanár úr és az 1. osztályosok tanítóikkal  
Okt. 03. Hókezdő áhítat / Tanári bibliaóra:  
Okt. 16. Kollégiumi vasárnap:  
Okt. 18. Kollégiumi zsoltáréneklő verseny 
Okt. 28. Reformációi emléknapi istentisztelet, úrvacsorás / Tanári bibliaóra:  
Nov. 25. Szalagavató: Pintér Gyula elnök-lp. 
Dec.01. Hókezdő áhítat, rádiós/ Tanári bibliaóra:  
Dec. 07-14. Adventi tanári rádiós áhítatok: Szolgálók: Antal-Piróth Ágnes tanítónő, Pappné 
Szűcs Mónika tanítónő, Lipóth Ildikó tanárnő, Vass Gáborné rk. hitoktató, Király Dóra rk. 
hitoktató, Szabóné Sóbujtó Julianna rk. hitoktató, Jánosi Terézia tanárnő, Sóbujtó  Klára tanító-
hitoktató, Somogyiné Beregszászi Dóra tanító-hitoktató, Baki Zoltánné Udvari Edina hitoktató, 
Szőke Imréné Barócsi Judit int.lp.   
Dec. 15-16.,19- 20. Reggeli zenés adventi áhítat: A C épület aulájában, Draskóczy Balázs tanár 
úr szervezésével és vezetésével, a hangszeres diákok közreműködésével, a kijelölt osztályok 
részvételével, és Szolnoki Attila ig. úr igei szolgálataival.  Valamint Faragó Imre ig.h. 
technikusi segítségével. 
Dec. 21. KARÁCSONYI CSENDESNAP: 
Jan. 03. Évkezdő áhítat:  
Jan. 08. Vízkereszti zenés istentisztelet a kunszentmiklósi fenntartó gyülekezet közösségében:  
Febr. 01. Hókezdő áhítat/pedagógus bibliaóra: 
Márc. 01. Hókezdő áhítat / Tanári bibliaóra: 
Ápr. 02. Kollégiumi vasárnap/Virágvasárnap:   
Ápr. 05. HÚSVÉTI CSENDESNAP: 
Máj. 17. Áldozócsütörtöki istentisztelet / Bocskai vetélkedő 
Jún. 01. Hókezdő áhítat / Tanári bibliaóra: 
Jún. 17. Általános iskolai ballagási istentisztelet: 
Jún. 19-. Érettségik: Pintér Gyula elnök-lp., Szőke Imréné Barócsi Judit int.lp. 
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Ballagási istentisztelet?  
Jún. 25. Tanévzáró istentisztelet:  
 
A református hit-és erkölcstan munkaközösségi beszámolóját készítette: 
 Szőke Imréné Barócsi Judit 
 intézeti lelkipásztor-vallástanár 

 
Alsós hittan munkaközösség beszámoló 

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. 
A reggeli áhítatok ebben a tanévben is folytatódnak. A szolgálatokat Koncz Eszter és Kiss 
Tamás vállalta.  
1. osztály: Horváthné Kiss Hajnalka-Selyem Zsuzsanna 
2. osztály: Horváthné Kiss Hajnalka- Selyem Zsuzsanna 
3. osztály: Horváthné Kiss Hajnalka -Somogyiné Beregszászi Dóra 
4. osztály: Horváthné Kiss Hajnalka- Somogyiné Beregszászi Dóra 
5.6.7.8 osztály: Koncz Eszter  
Mindhárom óvoda: Somogyiné Beregszászi Dóra 
Kunadacs: Koncz Eszter (minden évfolyamon + óvoda) 
 
Gyerekistentiszteletek 
A tanévet ebben az évben is egy évnyitó Istentisztelettel és az azt követő szeretetvendégséggel 
kezdtük, ahol kenyérlángos, ugrálóvár, mézeskalács sütés és kézműves foglalkozás várta a szép 
számban megjelent családokat. Ezen a vasárnapon egy mobil kemence avatása is megtörtént, 
amit Takácsné Nagy Anikó kolléganőnk ajándékozott az iskolának és Bányai László szülő 
renovált. Köszönjük szépen az adományukat. További terveink között szerepel a kemence 
végleges helyének megkeresése és az esetleges továbbfejlesztése. Az iskola és a gyülekezet 
alkalmain jó szolgálatot tehetne a kialakított közösségi tér.  

A gyerekistentiszteleteket a felnőtt Istentiszteletekkel párhuzamosan elkezdtük. 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 Ábrahám és Izsák történeteit dolgozzuk fel a gyerekekkel. Advent vasárnapjain 
a karácsonyi műsorra szeretnénk készülni. A templombelső renoválása miatt ebben az évben is 
felvesszük a gyerekek műsorát, ami Szent-este kerül levetítésre.  

Az iskolai csoportokban szolgálatot vállalt: Antal-Piróth Ágnes, Horváthné Kiss Hajnalka, 
Czapáryné Prohászka Csilla, Baki Zoltánné Udvari Edina, Szőke Éva, Koncz Eszter, Szűcsné 
Vargacz Anikó, Somogyiné Beregszászi Dóra 
Nyári táborok 
Örülünk, hogy ebben az évben is tábort szervezhettünk iskolánk és az önkormányzati iskola 
református diákjainak. Az iskolás gyerekek három napközis hittan tábor közül választhattak, 
ezeken közel száz kisgyermek hallgatta Isten Igéjét.  Felsős diákjaink a balatonfenyvesi 
egyházmegyei táborban vettek részt. A közösségi szolgálat keretében felsőbb évfolyamos 
diákok segítették a tábori munkát. A megmaradt pénzből a hittan évnyitó költségeit fedeztük és 
fajátékokat vásároltunk.  
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További terveink 
Az őszi családi hétvége előkészítése megtörtént. Tahitótfaluban foglaltunk szállást szeptemberi 
23-25. A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága –
Egyházi közösségi célú programok támogatására kiírt pályázatán az igényelt 400 000 Ft-os 
támogatást megkaptuk, amit a szállás és az étkezés támogatására fogunk fordítani. Ezzel a 
programmal is szeretnénk az iskola, a gyülekezet és a családok közötti kapcsolatot erősíteni.  

A továbbiakban is tervezzük, hogy a versmondó-és mesemondó délelőttre adott osztályokba a 
presbitériumból hívtunk meg zsűritagokat, emellett az adventi vasárnapokon egy áhítattal a 
gyülekezet egy-egy tagja szolgál a gyerekek között. Az új énekeskönyv bevezetésénél is 
szívesen vállalunk szolgálatot a gyerekek részvételével. Az Apák-napját októberben, a női 
csendesnapot novemberben szeretnénk megtartani. A programok előkészítése folyamatban van.  
Szeretnénk kérni, hogy a tanév végén az iskola hitéleti tevékenységért alsós diákokat is 
jutalmazzon egy-egy díjjal. Ennek előterjesztését megtettük.  
 

Köszönöm szépen a hitoktatók munkáját, a gyülekezet és az iskola támogatását. 
 
              Somogyiné Beregszászi Dóra  
 

 
 

Ének-zene, egyházének 

Készítette: Draskóczy Balázs – szaktanár 

 Infrastruktúra: 
Egyre inkább „belakjuk” a ’B’ épület zenetermét. 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. 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 néhány. 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, a templom felújításának idején is a gyülekezet használja, ezért egyelőre tovább 
késik a meglévő pianínók hangolása és végleges helyre költöztetése. Azt mondhatjuk, hogy 
ezekkel együtt minden adott a minőségi munkához. 

 Versenyek: 
Október 18-ra tervezzük hagyományos zsoltáréneklő versenyünket. Reménység szerint idén a 
több iskolát is érintő, országos versenyeket is 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: 

• Béres Ferenc énekverseny (zsoltár és népdal) – ez idén október 7-én lesz 

• Karácsony S. Ref. Ált. Isk. zsoltáréneklő versenye 
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Tavalyi évben voltunk először a mezőtúri versenyen, ami a zsoltárok mellett népdalzsoltárok 
éneklését írja ki kötelező anyagként. Tanulságos volt ez a verseny is. Szeretnénk ebben a 
tanévben is részt venni a május környékén megtartandó versenyen. 
Igyekszünk tartani az eddigi színvonalat. Ezeken felül más versenyeken (népdal, egyházi ének, 
műveltségi) való részvétel is szóba jöhet. 
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. 

A rövid idő ellenére az eddigi tanévben már 3 – zenei tevékenységet igénylő – rendezvényen 
vagyunk túl: 

• Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepi rendezvénye (Szept. 10 – Himnusz és Szózat 
éneklése ötödikes diákokkal) 

• Óvodaátadó ünnepség (Szept. 11. – 2. osztályos gyerekek és hangszeres diákok műsora) 

• Jubiláns házasok ünnepe (Szept. 18. – hangszeres diákok közreműködése) 
Várható fellépési lehetőségeink, szolgálataink: 

• Öregdiák találkozók 

• Csendesnapok 

• Kollégiumi Vasárnapok 

• Adventi zenés áhítatok 

• Vízkereszti istentisztelet 

• Jótékonysági Estek 

• Meghívás esetén fellépés városi rendezvényeken, vagy egyéb vidéki koncerten 
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 2 tanuló tervezi választani az ének-zene érettségit – erre heti 
1 órában készülünk. (Az ének-zene érettségi követelmények idéntől változnak.) 

• Néhány tanulónk rendszeresen részt vesz a nyári „Kölkedi Zenei Hét” egyházzenei 
tehetséggondozó táborban 
Egyházi ének 

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 
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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, 
hogy az általános iskolai egyháziének-óra 5.-ből 6. osztályba került, a nyolcosztályos tagozaton 
pedig felmenő rendszerben a 6. és 8. évfolyamon lesz egyházi ének. A 3. osztályban 
változatlanul jelen van a tantárgy, melynek tanítását ott most Sóbujtó Klára tanítónő végzi. 
Új feladatot ad az énekeskönyvi reform is. Tavaly adventre készült el a 74 évvel ezelőtt 
szerkesztett énekeskönyv utóda. Folyamatosan vesszük használatba. A zeneterembe is kaptunk 
18 darabot, amit kézbe tudunk adni a gyerekeknek (köszönjük!) és ki is vetíthető a kottakép. 
Így egyelőre kötelező módon nem kell a diákoknak megvásárolniuk, de lehetőségük már van 
rá. Mindenesetre megegyezés szerint idéntől már mind órákon, mind alkalmainkon az új 
énekeskönyvet használjuk. 
Ennek az évnek a feladata az is, hogy elkészítsük azokat a többféle szinten jelen lévő terveket, 
melyek az énekeskönyv énekeinek iskolai használatára vonatkoznak. 

• Az egyházi ének tanterv helyi szintű kiegészítései, reformja 

• Énekek a hitoktatás tanmenetében (táblázat) 

• Alsó tagozat énekei (táblázat) 

• Iskolai minimum (lista) 
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, idén az énekeskönyv újabb anyagából szeretnénk 
válogatni. 
 

Alsó tagozatos munkaközösség 
Munkaközösségünk tagjai 

• Az új tanévben ismét egy kis személyi változás történt munkaközösségünkben: új 
kollégánk érkezett, így a következőképpen alakul a tanítók és osztályok felosztása: első 
osztályban: Pappné Szűcs Mónika és Szűcsné Kovács Zita; második osztályban: Bartalos 
Györgyi és Somogyiné Beregszászi Dóra; harmadik osztályban: Sóbujtó Klára és Tóth Szilvia, 
napköziben Káposztás Tiborné és 15 órától Peták Éva pedagógiai asszisztens; negyedik 
osztályban pedig Antal-Piróth Ágnes és Horváthné Kiss Hajnalka tanít. 

• A 4. osztályban angolt Lipóth Ildikó és Turiné Selyem Veronika tanít. 

• Felsőbb évfolyamban tanít: Sóbujtó Klára és Tóth Szilvia. 

• Az első munkaközösségi ülésünket augusztus 29-én tartottuk meg, amikor is 
megbeszéltük az év fő tevékenységeit. 
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Tárgyi feltételek: 

• Az év elején minden osztálytermet szépen és rendezetten vehettünk át. Az elmúlt 
tanévben mind a négy osztályban új székeket kaptunk, az idei évben pedig már minden osztály 
tanulópadja is megújult. S reméljük az új kerámiatáblák is hamarosan megérkeznek. 
Tanszerek, taneszközök: 

• Az első négy osztályban az Oktatási Hivatal által átdolgozott és megújult 
tankönyvekhez és munkafüzetekhez igazodva építjük fel a tanmeneteinket, tanóráinkat, (három 
osztály már a NAT 2020 tankönyvei alapján szerint halad), 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. 

Csodálatos érzés volt az évnyitón ismét együtt lenni – igaz csak osztály szinten - , a pici elsősök 
köszöntője pedig örömet hozott mindannyiunknak. Köszönjük ezt Pappné Szűcs Mónika és 
Szűcsné Kovács Zita tanító néniknek! 
 
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.  
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• 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. 

• 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. 
Tervezett versenyeink: Bolyai Matematika Csapatverseny, Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, 
Megyei Matematikaverseny, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Kenguru Matematikaverseny, 
Országos Bibliaismereti verseny. 

• 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. 

• 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. 
 

Külső kapcsolattartás 

• Óvodai és iskolai hittanoktatás az önkormányzati óvodákban, iskolákban: ebben a 
munkában Horváthné Kiss Hajnalka és Somogyiné Beregszászi Dóra vesz részt. 

• Nyílt napok – óvodásoknak és szüleiknek  

• Óvónőkkel való kapcsolat építése, vendégül látása 
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• Látogatás az óvodákban 

• A szülőkkel való kapcsolattartás alsó tagozaton napi szinten működik, de a szülői 
értekezletek negyedévenkénti megtartása nagyon fontos. 
Rendezvények, programok, versenyeink:  

• Pályaorientációs nap – október 15. 

• Apák napja – október 15. 

• Zsoltáréneklő verseny – október 18. 

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

• Mikulás-nap - december 6. 

• Gyermekek karácsonya – december 24. online formában 

• Mesemondó verseny – január 24. osztály és iskolai szinten 

• Farsangi Bál – február 10. 

• Jótékonysági Est - április 21. 

• Anyák napi ünnepség – május eleje 
 
 

Az alsó tagozat nevében mindenkinek jó és eredményes munkát kívánok! 
Antal-Piróth Ágnes 

 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
244 tanulóval kezdte a tanévet az általános iskola, ez 14 fővel kevesebb, mint a tavaly tanév 
eleji létszám. 
Az alsó tagozaton az első évfolyamon 26 fős az osztály, a második és a negyedik osztályba 27, 
míg a harmadik osztályba 28 fő jár, így az alsós diákok létszáma 108 fő.  
Az alsós osztályokat tanítók a következők: 
1.o. Pappné Szűcs Mónika, Szűcsné Kovács Zita     26 fő 
2.o. Somogyiné Beregszászi Dóra, Bartalos Györgyi     28 fő 
3.o. Tóth Szilvia, Sóbujtó Klára     28 fő 
3.o. Antal-Piróth Ágnes     27 fő 
 
Az alsó tagozat ez évre megfogalmazott célkitűzéseit, tervezett rendezvényeit az alsós 
munkaközösség munkaterve tartalmazza. 
Felső tagozat létszáma 136 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 Jánosi Teréz     30 fő 
6.a Burián István     30 fő 
7.a Szilágyi Enikő Csilla     17 fő 
7.b  Berta Zoltán     26 fő 
8.a Szarka Szilvia     33 fő 
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Az idei tanévben az őszi időszakban is lesz mérés, ami érinti az általános iskolai osztályokat is. 
Már folyamatban van az első osztályosok DIFER mérése. 
Az idei tanévben ha lehetséges, még nagyobb gondot kell fordítani minden osztály esetében a 
tanulmányi munka minőségének javítására, mint eddig. Az elmúlt évek digitális időszakai sok 
pótolnivalót hagytak maguk 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. Az elmúlt években még akadtak bőven 
olyan versenyek, amelyek nem voltak fizetősek, s így volt lehetőség olyan diákok számára is 
részt venni ezeken a versenyeken, akik ha nem is nagyon értek el „hatalmas” eredményeket, de 
sikerélményhez jutottak, szokták a versengést, a kihívást – bizonyos esetekben az esetleges 
hiányosságaik felfedezése további motivációt adott a megmérettetések során. A pedagógus 
szerepe a megfelelő verseny kiválasztásában egyre inkább felértékelődik, ugyanis mára már 
szinte nem is maradt olyan verseny, amelyre ne kellene kemény ezreket fizetni a részvételért. 
Diákjaink továbblépési lehetőségeiről való tájékozódást szolgálja a minden évben 
megrendezésre kerülő „Pályaorientációs nap”. Idén ez október 15. szombati napra esik. Ennek 
előkészítése folyamatos, továbbra is várjuk nemcsak az ötleteket, hanem a megvalósítás 
lehetséges módjára tett javaslatokat is. A nyolcadikosok már szeptemberben kapnak egy 
pályaorientációs felvilágosítást az Oktatási Hivatal megbízottja által. 
Nevelőmunkánk folyamatos, kitartó és következetes kell, hogy legyen. Különösen nagy 
jelentőségű az idei évtől az épületek tisztaságának és higiéniájának megőrzése.  
Az előző években 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, ez az 
idén sem változik. 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 tanévben 
újra megvalósulni látszott az azt megelőző pandémiás évek után. 
Önértékelések tekintetében elmondható, hogy a tavalyi tanévben csak egyéni pedagógusi 
önértékelések zajlottak. A tavalyi tanév során gyakorlatilag minden betervezett eljárás 
lefolytatásra került. Az idei tanévre tanfelügyelet várható pedagógusi, vezetői és intézményi 
szinten is. Pedagógusok közül Takácsné Nagy Anikó, Szécsényi Zsuzsanna, Szarka Szilvia, 
Burián István, Turiné Selyem Veronika, Csongrádiné Hatos Márta, Horváthné Nagy Anikó, 
Nagyné Dúl Gyöngyi és Czapáry István fog önértékelődni, az ütemezésük folyamatban van. 
2016. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakra határozta meg a törvény az első 
ötéves időszakot, amely alatt elvileg az intézmény minden pedagógusának egyszer, a vezetőnek 
kétszer és az intézménynek egyszer át kellett volna esnie önértékelésen. Ez volt a terv. Az 
említett időszak kiértékelése országos szinten a következő számokat hozta: a pedagógus 
önértékelés 42%-os (160ezer pedagógusból 70ezer), a vezetői önértékelés 30%-os volt. 
Intézményi tanfelügyeleten az összes intézmény átesett egy alkalommal. Iskolánkra levetítve 
ezek a számok a következőképpen alakultak: pedagógus önértékelések számát illetően 2021. 
augusztus 31-ig 20 fő 45%, 2022. augusztus végéig 60%. Vezetői önértékelés az elmúlt 



Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola          MUNKATERV 2022-23. ▶  

  ▶ 24 

 
 

ciklusban egy volt, ez 50%-ot jelent. 2018-ban volt vezetői és intézményi önértékelés, ezek 
most aktuálisak, előkészítésük folyamatban van. 
2022 végéig sor kerül Csongrádiné Hatos Márta és Jánosi Terézia minősítésére. 
A közösségi szolgálat tekintetében kifejezetten széleskörű és folyamatosan bővülő 
kapcsolatrendszerrel rendelkezünk: mára már pontosan 109 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. Ennek érdekében az idei tanévben elindult egy egyeztető 
folyamat, melynek keretében a régebbi szerződések felülvizsgálatra kerülnek. Az idei évben 
20-22 Kunszentmiklóst és Kunpeszért érintő szerződést vizsgálunk meg.   
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, a többiek pedig az általuk választott 
középiskolába nyerjenek felvételt;  

• önértékelések további sikeres lefolytatása; 
• a közösségi szolgálat gördülékenységének, élményorientáltságának megvalósítása; 
• 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 
 
 

8 osztályos tagozat 
a tanulólétszám alakulása 

A nyolcosztályos tagozatban tanulmányait a tanév elején 226 tanuló kezdte meg: az 5-8. 
évfolyamon 126, a 9-12. évfolyamon pedig 100 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 32 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. A 11. évfolyam esetében az osztályfőnöki órák 8. órára kerültek, az új, 
természettudomány tantárgy miatt. 

tehetséggondozás, korrepetálás, felzárkóztatás 
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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.  Próbáljuk meg az 
igazán kiemelkedő, versenyezni szerető gyerekeket 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.  
A felzárkóztatás és korrepetálás kérdésköre és problematikája is megérne egy beszélgetést, újra 
gondolást. Nem igazán jól működik, nem sok csoport van, nem mennek a gyerekek ezekre a 
foglalkozásokra.  A belépó 9. évfolyamnál különösen fontos lenne, hiszen a  sokfelől ide érkező 
diákok nagyon különböző alapokkal jönnek hozzánk, és elég komoly kihívást jelent a 
kollégáknak a gyerekek  hasonló szintre hozása.  
Az év eleji igények alapján iskolai szinten 20+4 szakkör, 7+4 korrepetálás lesz, amiben az 
érettségi előkésztők is benne vannak. Ezen foglalkozások száma 21 osztályra  nézve nagyon 
kevés.   
A tantárgyi csoportbontások is segíthetik akár a felzárkóztatást akár a tehetséggondozást, ha 
egy csoportban a közel azonos képességű tanulók vannak. Az iskola Pedagógiai Programja is 
tartalmazza a csoportbontások elvei között a képességszerinti bontást. Év elején szorgalmaztuk 
is, hogy a már meglévő csoportoknál is vegyük ezt  figyelembe és az újak is így alakuljanak ki. 
Általában meg is történtek az ezzel kapcsolatos cserék. 
A fakultációs órák száma 64 (47 az órarendben szerepel, 17 pedig kiszorult 8-9. órákra) 
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 gyengébb 
eredmények is.  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 FOKSZ-os vagy 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. Egyébként pedig mindkét képzési 
típusban jobbnál- jobb szakok léteznek nem beszélve arról, hogy tudjuk mekkora szakember 
hiány van sok területen. A FOKSZ mellett még az is szólhat, hogy aki menet közben dönti el, 
hogy alapszakra szeretne bejutni az is könnyebben megvalósítható. A jó közepes képességű 
diákjainknak ez is lehet egy jól járható út, kevesebb kudarc éri így őket várhatóan. 
Az idei évben is nagyon oda kell figyelnünk a tanulmányi versenyekre, 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 versenyekkel kapcsolatos kiadásokat 
a megemelkedett útiköltségek tovább növelik. Már a jelentkezés előtt végig kell gondolni, hogy 
anyagilag mire futja és mire nem. 
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. 
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Eredményekkel alátámasztva igazolható, hogy akik az emelt szintű érettségin kiváló (80% 
feletti) eredményeket produkáltak  eredményes versenyzői múlttal rendelkeznek. 
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 35 szaktanár, 1 könyvtárostanár, 9 
tanító, 1 ped. asszisztens, 9 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: 1059 órarendi óra, 36 szakkör, korrepetálás, érettségi 
előkészítő és 69 beszámítható óra ( o.f., mk.vez, stb), azaz 1164 a neveléssel-oktatással lekötött 
óraszámunk. /Az edzések  a DSE foglalkozásai keretében zajlanak./ A tanárok egy részének   
heti órarendi kötött óraszáma továbbra is  magas, a többieké ideálisnak mondható. Négy  
kollega heti óraszáma (oktatással-neveléssel lekötött munkaideje) eléri a 30 órát, és másik 2 
kolléga órarendi óráinak száma lépi túl a maximumot. Összesen 55 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 

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.  
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. 

A C-épületben  az emeleten kialakítottunk az idei tanévre egy kistanárit , melynek egyik célja, 
hogy az ott tartózkodó tanárok jelenlétükkel is fegyelmezik a felső tagozatos osztályokat. Csak 
ehhez kellenek ott tartózkodó tanárok is: például akiknek folyamatosan van ott több órájuk (így 
nem kell minden szünetben visszaszaladniuk a főépületbe, ez számukra is kényelmesebb 
lehetne. 
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.  
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 a tanév szabályozása 

A tanév rendjét miniszteri rendelet szabályozza, a gimnáziumban a tanítási napok száma:180 
az általános iskolában pedig 183. 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 minden jelentkezővel (belsős, külsős) 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 a külsősök számára  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, 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 tűztük ki célul, hogy más gimnáziumoknak készítsük fel a diákokat, hanem 
hogy egy biztos alapot képezzen a saját négyosztályos tagozatunknak. A négyosztályos 
tagozatra is minden jelentkezővel (belsős, külsős) megíratjuk a központi felvételi dolgozatot 
magyarból és matematikából, tantárgyi szóbelit nem tartunk. A külsős jelentkezőknek a 
szokásos felvételi elbeszélgetést megtartjuk. 
 az érettségi és a továbbtanulás előkészítése, megszervezése  

Az őszi érettségi időszakban néhány diákunk tesz előrehozott érettségit angolból vagy 
németből, zömében szintemelőt.  

Az előző tanévben szerveztünk próbaérettségit a kötelező érettségi tárgyakból, ami először 
komoly aggodalmakat váltott ki a diákokból. A visszajelzésekből és az érettségi  
eredményekből is az derült ki, hogy hasznos volt. Az idei tanévre is tervezzük a tavaszi szünet 
előtti időszakra. A megszervezése, a feladatsorok összeállítása az ügyelet sok munkával jár, 
időben készüljünk rá. 
A 11. évfolyamra járó diákok már a NAT2020 szerint tanulnak, így ők az átdolgozott érettségi 
követelmények alapján fognak érettségizni és felvételizni 2024-ben, illetve akik előrehozott 
érettségit tesznek ők már a tanév végén. Így minden érettségiztető tanár, de a munkaközösségek 
számára is fontos feladat ezen követelmények ismerete. Kísérjük figyelemmel az új 
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elvárásrendszerre épülő érettségire felkészítő anyagok megjelenését (OH próbaérettségi 
feladatsorai, Mozaik kiadó feladatgyűjteményei, stb) és ezeket közösen beszéljék meg az 
azonos szakos tanárok, segítsük egymás munkáját. 
A felsőoktatási felvételi szabályai is változnak 2024-től, sőt egyes intézmények már 2023-től 
életbe léptetnek új (könnyítő) intézkedéseket. Itt-ott már lehet találni ezekkel kapcsolatos 
tájékoztató anyagokat, de hivatalosnak  az tekinthető ami a Felvételi Tájékoztatóban jelenik 
meg, majd december végére a felvi.hu internetes felületen.  
A felsőoktatási felvételi szabályainak változása röviden: 

2023-tól : 

Alapképzésre és osztatlan képzésekre jelentkezőknek – általános felvételi követelményként – 
nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük. Az érettségi követelmények 
esetében adott szakoknál az intézmények a már megjelentekhez képest elfogadhatnak 
középszintű érettségit is az emelt szintű helyett.  Megszűnik a jogszabályi minimumponthatár 
(eddig alapképzésen és osztatlan képzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240 és 
mesterképzésen 50 pont volt). 

 2024-től : 

A pontszámítás alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén továbbra is 
500 pontos rendszerben történik. A pontszám összeállhat a tanulmányi pontok és az érettségi 
pontok összegéből, hozzáadva az ún. intézményi pontokat (I.), vagy az érettségi pontok 
kétszereséből, hozzáadva az intézményi pontokat (II.). A jelentkező pontszámát továbbra is a 
számára legkedvezőbb módon számítják ki. Az emelt szintű érettségi vizsgát az intézmények 
egyes szakjaikon előírhatják, de nem lesz egységesen kötelező eleme a felsőoktatásba való 
bejutásnak. 

Tanulmányi pontok 
A felsőoktatási intézmények meghatározhatnak a középiskolai eredményekhez egy (ötödik) 
középiskolai tantárgyat és az érettségi átlaghoz egy érettségi vizsgatárgyat a tanulmányi pontok 
számításához. 
Érettségi pontok 
Az egyetemek, főiskolák szakonként dönthetnek az érettségi pont számításához szükséges két 
érettségi tárgyról és ezek szintjéről. Vagyis követelményként továbbra is előírhatnak emelt 
szintű érettségi vizsgát. 

 Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az 
adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi = 100 érettségi 
pont). Középszinten tett érettségi vizsga százalékos eredményét egy külön táblázat szerint kell 
majd megállapítani, amelyben 2/3 lesz a váltószám (így pl. 100%-os érettségi = 67 érettségi 
pont).Tehát az emelt szintű érettség vizsga előnyt jelenthet az érettségi pontok számításánál is 
(amihez még jöhet további többletpont, ha az adott egyetem, főiskola az intézményi pontoknál 
ezt a teljesítményt külön elismeri). 

Intézményi pontok 
2024-től a felsőoktatási intézmények határozhatják meg, hogy milyen követelményekért, 
eredményekért járnak további pontok maximum 100 pont erejéig. Ezek lehetnek többek között: 

emelt szintű érettségi; nyelvvizsga, szakképesítés; felvételi vizsga(szóbeli, írásbeli); 
tanulmányi versenyeredmények; munkatapasztalat; kompetenciateszt; sporteredmények; 
FOKSZ-ben szerzett oklevél; esélyegyenlőség; egyéb(?) 
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Minimumponthatár 
A felsőoktatási intézmények határozhatják meg az egyes szakjaikon érvényes 
minimumponthatárt, amely alatt nem lehet felvenni a jelentkezőket, de dönthetnek úgy is, hogy 
bejutási küszöb nélkül hirdetik meg egyes szakjaikat. 

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.  
27.  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. A tanév első 
hetében  megengedtük a módosítást, jó néhány ilyen kérés volt. 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) 

Egyre inkább az érződik a fakt választással kapcsolatban a jelentkezéskor, de menet közben is, 
hogy „köszönjük, nem kérjük” : majd megoldjuk másképp (érettségi előkészítő itt az iskolában, 
magántanár, egyetemen szervezett előkészítő, stb). Ezt a problémakört mindenképpen át kell 
beszélnünk így meg különösen, hogy közben a felvételi pontszámítás szabályai is változnak. 

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. 

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 jó illetve közepes képességű tanulóink valószínűleg úgy 
gondolják, hogy nem tesznek majd emelt szintű érettségit, de a megváltozott szabályok miatt 
lehet hogy mégis a „jobb” szakokon rákényszerülnek majd. 

 

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. 

Belső vizsgarendszerünket megfelelő rangon, kellő súllyal kell kezelnünk. A vizsgák rendje az 
érvényes Pedagógiai Program szerint valósul meg .  

A tavalyi tanév során elfogadott változások érvénybe lépnek az idei tanévtől: a 7.a (általános 
iskola) magyarból és matematikából lesz írásbeli vizsga, a 8osztályos tagozaton az idegen 
nyelvi vizsga a 10. évfolyamon lesz, a történelem vizsga pedig a 11. évfolyamon) 
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A különböző gimnáziumi évfolyamok vizsgáinak táblázata 

VIZSGATERV 8 osztályos gimnáziumi tagozat  4 osztályos 
gimnáziumi tagozat 

  5.o 6.o 7.o 8.o 9.a 10.a 11.a  9.b,c 10.b,c 11.b,c 

magyar nyelv és  
irodalom 

SZ SZ   SZ  Í  SZ  Í 

történelem    SZ   SZ   SZ  

első idegen nyelv   SZ  SZ Í   SZ   

idegen nyelv /szabadon 
választott/ 

      
 

   
Í 

matematika 
 Í 

SZ 
  Í  Í  Í  Í 

fizika vagy kémia vagy 
biológia vagy földrajz 
 

vagy digitális kultúra 

     
SZ 

 
GY 

   
SZ 

 
GY 

 

biológia vagy földrajz   SZ         

földrajz vagy kémia    SZ        

hittan      Í    Í  

informatika   GY         

 
ÖSSZESEN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
 

3 
 

3 
 

3 

 

Az általános iskolai évfolyamok évvégi szintfelmérőinek táblázata 

  5.o 6.o 7.o 8.o 

magyar nyelv és  
irodalom 

  Í  

matematika   Í  

ÖSSZESEN 0 0 2 0 
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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. Aztán majd meglátjuk mit tudunk megvalósítani, mihez hol találunk helyszínt (a  
rezsiköltségek emelkedése miatt). 

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 (Bocskai-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. 

• diákjaink bemutatkozó szereplésének megszervezése a környékbeli gyülekezetekben 

(Kollégiumi vasárnapok) 

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

ki 
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• 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 (az idei tanév kiemelt ellenőrzési területe) 

• 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 (bemeneti, kimeneti mérésk) 

• felkészülés  és az érettségi vizsgákra 

•  a felvételi előkészítők megszervezése 

•  a próbafelvételi és a központi írásbeli lebonyolítása 

Tömören és röviden a lényeg: vannak diákjaink, tanáraink, órarendünk, ezek alapján tudunk 

dolgozni (már ez idáig is jó dolog a mostani helyzetben), figyeljük a szabályozásokat, amiket 

be is kell  tartanunk, feladattal pedig bőven elláttak minket. Biztosan nem lesz egyszerű, 

unalmas tanévünk. Sok erőt, energiát, türelmet és kitartást kívánok mindenkinek a tanévre! 

  

Gyenes Magdolna (ig.h) 

Négyosztályos tagozat 
Tanuló létszám 

2022 szeptemberében 149 diák kezdte meg tanulmányait a négy évfolyamos tagozaton. Ez a 
tavalyi tanév adataihoz képest enyhe csökkenés. Az idei tanévben csak egy nagy létszámú – 34 
fős – kilencedikes osztály tette le esküjét a tanévnyitó ünnepségen, osztályfőnökük Káldi 
Tünde. 
Tehetséggondozás / Korrepetálás, felzárkóztatás 

A tehetséggondozás/felzárkóztatás területén próbáltunk az igényeknek megfelelni és biztosítani 
a szükséges órákat. Többé-kevésbé sikerült eleget tennünk a kéréseknek. 

Az elmúlt tanév végén is voltak olyan diákjaink, akik egy-két tantárgyból sajnos nem tudták a 
minimális követelményeket teljesíteni. Augusztusban volt lehetőségük a javításra, amely 
sikeres volt egy diák kivételével: ő nem élt vele, ezért újból a kilencedik évfolyamot kell 
teljesítenie. 

Tanulók tudásának értékelése és mérése, adminisztráció 

Pedagógiai Programunk tartalmazza az értékelés formáit és rendszerességét.  Továbbra is 
törekedjünk a tanulók rendszeres osztályzattal való értékelésre, ennek fontosságát az elmúlt 
időszakokban megtapasztalhattuk. Nem szabad félvállról venni és időben adminisztrálni is kell 
mindent. 
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Ezúton is megkérek mindenkit, hogy a digitális naplóban naprakészek legyenek az információk, 
a hiányzások, jegyek és az órák legyenek határidőre beírva. Minden pedagógus kolléga számára 
biztosítottak az adminisztrációs és oktató munkájukat megkönnyítendő digitális eszközök. 
Országos mérések 

A tavalyi tanév tavaszi félévében megtartottuk az idegen nyelvi- és a kompetenciaméréseket is. 
Sajnálatos módon az eddig megszokottakkal ellentétben az idegen nyelvi mérések eredményét 
nem tudtuk meg a szokásos időben. 
A méréseket új módon, immáron digitálisan végezték el a diákok, ami nagy terhet helyezett a 
vállunkra. A mérés intervalluma kitolódott, és online mivolta miatt az órarendet és 
terembeosztást is jobban megbolygatta. 

Az idei tanévben a szokásos tavaszi mérési időpontok mellé megjelent az úgynevezett bemeneti 
mérés is, amit a kijelölt évfolyamokon szeptember-november időszakban kell végrehajtani, 
tavasszal pedig a kompetencia-, idegen nyelv- és természettudományos mérések mellett 
megjelenik a kimeneti mérés is. 

Rendezvényeink 

Rendezvényeink felsorolása és tervezett időpontjaik az ütemtervben megtalálhatóak. Ezek jelen 
állás szerint meg lesznek szervezve és reményeink szerint részt tudnak venni rajta vendégeink 
is. Első ilyen rendezvényeink október folyamán a gólyabálak, lesznek az ötödik és kilencedik 
évfolyamon. 
2022. augusztus 27-31. között a 10.A és a 12.A osztály közösen Határtalanul kiránduláson vett 
részt Felvidéken. Az összes beadott és támogatásban részesült Határtalanul pályázatunkon részt 
vettünk, a szakmai beszámolók elkészítés alatt vannak, illetve néhány már leadásra is került, 
ezekkel, valamint az újonnan benyújtott pályázatokról várjuk a Bethlen Gábor Alapkezelő 
visszajelzéseit. 
Digitális oktató és nevelő munka 

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, a 
szülők felé pedig a Mozanapló. 

Faragó Imre Gábor 
igazgatóhelyettes 

 

Humán munkaközösség 

A munkaközösségről… 
A 2022-23-as tanévben munkaközösségünk létszáma 14 fő. A magyar nyelv és irodalom, 
történelem, földrajz, rajz-vizuális kultúra tantárgyakat tanítók és könyvtáros tanárunk tartozik 
e nagyobb szakmai csoportba. 
 
Alakuló értekezlet  
A 2022. augusztus 22-i alakuló értekezleten kezdtük el a közös munkát.  
Megvizsgáltuk, hogy milyen feladataink lesznek a tanév során, majd ezeket elhelyeztük a 
munkatervben. Felmértük a taneszközeinkkel kapcsolatos igényeinket, a változásokat. 
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A munkaközösség tagjai ezek alapján felhatalmazták a munkaközösségvezetőt, hogy állítsa 
össze a tanévre szóló munkatervet. 
Az éves tervet 2022. szeptember 2-án fogadta el a munkaközösség.  
 A munkaközösség céljai 
A humán munkaközösség alapvető pedagógiai, szakmai céljainak tekinti a tanév során az 5-12. 
évfolyamos korosztály anyanyelvi-szépirodalmi, történelmi, társadalomismereti és kulturális 
nevelését, oktatását a kerettantervi követelményeknek megfelelően. Fontosnak tartja a 
tehetséggondozást és a felzárkóztatást, a tanulók tanórákon kívüli motiválását. Külön figyelmet 
fordít a bejövő tanulók közötti tudás- és kompetenciabeli különbségek kiküszöbölésére, 
valamint az érettségi előtt álló diákok írásbeli és szóbeli vizsgákra való felkészítésére, 
figyelembe véve a 2017. január 1-jén életbe lépett új vizsgaszabályzatot és 
vizsgakövetelményeket, valamint a NAT 2020 követelményeit. 
Fokozottan figyelünk arra, hogy a tanévben diákjainkat felkészítsük a belső vizsgára és az 
érettségire. Fontos célunk az emelt szintű vizsgára felkészítés is, hiszen 2020 óta már csak úgy 
jelentkezhetnek felsőoktatási intézménybe diákjaink, ha egy tárgyból emelt szintű vizsgát 
tesznek.  
Az érettségi vizsgára a kerettanterv változása miatt új feladatokat kellett készítenünk az előző 
tanévekben. A hatékony tanítás, tanulás eléréséhez az érettségi feladatokhoz hasonló 
számonkérő dolgozatokat kell íratnunk, ami esetünkben több oldalas is lehet. (esszé, 
szövegértés, térkép) 
A munkaközösségünk beépíti az oktatásba a látás, hallás, megtapasztalás eszközét, fokozottan 
figyelve a technikai eszközök fejlődésére. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy diákjaink 
mindennapi életéből nem lehet kiiktatni ezeket az eszközöket. Ezért arra törekszünk, hogy 
ezeket az otthoni felkészülés és az órai munka során optimálisan használjuk. Ezért is építjük be 
a napi gyakorlatba, óraterveinkbe használatukat.  A digitális oktatás óta többet használunk 
játékos formákat pl. Kahoot, laerning app, ppt, kisfilmek és önfejlesztésre alkalmas digitális 
tartalmakat, melyeket esetenként az NKP portálon is találunk. 
Fejlesztendőnek a kompetenciára épülő számonkérést látjuk, valamint a tanórák szakmai 
minőségének javítását, a differenciálás megvalósulását. 
Az azonos tantárgyakat tanítók összehangolt, egymást segítő munkájának a jövőben is 
folyamatosan kell működni.  A korábbi években kialakult kisebb szakami csoportok egymást 
támogató munkájára a továbbiakban is számítunk. Ez az együttműködés mind az előkészítő 
munka során, mind a tanév egészében biztosítja, hogy egymást segítve oldjuk meg az előttünk 
álló feladatainkat. (Ennek szerepét, fontosságát az online oktatás idején is megtapasztaltuk.) 
Mivel a munkaközösségben már folyamatban van kollégánk mesterprogramja, figyelünk arra, 
hogy ezt beépítsük a munkatervbe, ezek megvalósítását mindnyájan segítjük. 
Szakmai- pedagógiai feladataink 

- A munkaközösség szakmai munkájában fontos szerepet kap a keresztény, református 
szellemiség átadása.  

- A természet szeretetére szépségeinek megóvására való nevelés szintén jelen van a 
humán szakmai munkaközösség feladatai között.  
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- Az irodalmi és történelmi műveltséghez tartozó tudás elsajátításával a lakóhely, a régió, 
a szülőföld természeti értékeinek, szépségének fölfedezésére, szeretetére, 
megbecsülésére neveljük a diákokat. 

- Munkánk sarkalatos része a középiskolai felvételeire és az érettségi vizsgákra való 
felkészítés.  Ezt próbáljuk elősegíteni a szaktanárok által tartott szakköri munka és 
felkészítő foglalkozások keretében is. 

- Az érettségiztető kollégák rendszeresen tartanak felkészítő órákat az írásbeli érettségit 
követő időszakban is. Ezt tanulóink igénybe is veszik. 
- Fontosnak tartjuk a belső tudásmegosztást, ennek megvalósulása érdekében az azonos 
tárgyat tanítók együtt dolgoznak, megosztják tapasztalataikat. Folyamatosan tervezzük, hogy 
ezt a tevékenységet óralátogatások által is erősítjük. Sajnos a mögöttünk lévő 2 tanév ezt nem 
tette lehetővé, de remélhetőleg az idei tanévben már sikerül ezt megvalósítanunk. 
- Motiváljuk tanulóinkat az iskolai könyvtár használatára, kihasználva a könyvtári órák 
adta lehetőséget is. A tanév során - a könyvtárral egyeztetve - programokat tervezünk ennek 
megvalósítására. 
- Fontosnak tartjuk, hogy felkeltsük tanulóink érdeklődését a kulturális programok iránt. 
Ezért a tanévben is igyekszünk minél több kiállításra, múzeumba és színházba elvinni 
diákjainkat.  
- Folytatjuk az 5. és a 9. évfolyamra belépő osztályok helyesírási és nyelvtani 
ismereteinek mérését a tanév elején. A mérés eredményeit, tapasztalatait a nevelőközösséggel 
is meg szeretnénk osztani. 
 Mivel az érintett osztályok a tanévben központi mérésen vesznek részt, így ettől a belső 
méréstől az idén eltekintünk. 

- 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.  

- A tanév során lehetőség szerint veszünk részt a meghirdetett továbbképzéseken, 
szakmai alkalmakon. 
 
Innováció: 
A munkaközösség tagjai rendszeresen áttekintik a belső vizsga és az érettségi vizsga 
követelményeit, műhelymunka keretében összehangolják a követelményrendszert, egységes 
elvek szerint vizsgáztatnak és íratják a témazáró dolgozatokat, folyamatosan fejlesztik 
tantárgyi adatbankjukat, dolgozzák át a belső vizsgák szabályzatait, készítik elő 
rendezvényeiket, versenyeiket.  
Ennek megfelelően szeretnénk a jövőben is megtartani a belső vizsgákat. Illetve javasoljuk, 
hogy vezessük be: 

1. magyar nyelv és irodalom tantárgyból a 7. évfolyam általános iskolai osztályaiban a 
diákok magyar nyelvből vizsgadolgozat formájában adnak számot ismereteikről. 

2. történelem tantárgyból a nyolcosztályos tagozaton 8. és 11. évben, a négyosztályos 
tagozaton 10-ben lesz szóbeli vizsga. 
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A tanév során várható programok:  
1. A nemzettudat, a nemzeti múlthoz való kötődés elmélyítése megemlékezések, 
ünnepélyek  

1.1 megemlékezés az aradi vértanúkról  
- felelős: Horváth Attila 

1.2.a holokauszt és a kommunizmus áldozatairól és a nemzeti összetartozás 
napjáról 

1.3. október 23– i műsor  
- felelős: Szigeti Judit 

1.4. március 15-i ünnepség  
- felelős: Fábián Karola 

2. Kulturális programok 
2.1.magyar kultúra napja 

- felelős: Szolnoki Attiláné 
2.2.költészetnapi program szervezése 

- felelős: Takácsné Nagy Anikó 
2.3.rendhagyó irodalomóra 

- a Petőfi emlékévhez kapcsolódva 
felelős: Takácsné Nagy Anikó 
 

3. Színházlátogatás  
4. Nézőművészeti Kft. előadása az iskolában 
5. PIM programon való részvétel 
6. Bűvös völgy médiaértés (pályázni kell!!) 
7. Terror Háza Múzeum látogatása 
8. Petőfi emlékév programjának megrendezése 
9. Tehetséggondozás 

10. Iskolai, városi és megyei versenyeken való részvétel 
11. Felvételi előkészítő munkálatai 4. évf. 
12. Anyanyelvi és helyesírási versenyek szervezése 
13. Közép és emelt szintű érettségire való felkészítés 
14. Bábvarázs szakkör tovább működtetése 
 
 
Versenyek:  
 
1. Kiskun László szavalóverseny és a tanév folyamán meghirdetett versenyek 
2. Implom József helyesírási verseny 
3. Simonyi helyesírási verseny 
4. Lotz helyesírás és szövegértési verseny 4-10. évfolyam 
5. Bólyai csapatverseny 
6. Nagy Attila szavalóverseny 
7. Szép Magyar Beszéd verseny 
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8. Mesemondó verseny(ek)  
9. Tiszakécskei komplex verseny (fordítás, szépírás, kézműves, mesemondás) 
10. Országos történelem verseny 7-8. és 9-10. évfolyam 
11. Megyei történelem verseny 10. évfolyam számára 
12. Gróf Koháry István történelem tantárgyi verseny a 11. évfolyam számára 
13. 11-12. évfolyamon OKTV 
14. Savaria történelem verseny  
15. László Gyula történelmi verseny 
16. „Kerek Emese" történelmi néprajzi vetélkedősorozat 
 

Takácsné Nagy Anikó 
          mkv. 

 
Könyvtár 

 
Az idei tanév téli hónapjai ismét sok bizonytalanságot tartogatnak számunkra. Bízunk benne, 
hogy a hagyományos jelenléti oktatás mellett idén meg tudunk valósítani mindent, amit 
eltervezünk, együttműködve a humán munkaközösség és a tantestület tagjaival.  
 
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 
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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 

Ø muzeális és védett állomány gondozása, új tárolók, polcok berendezése 

Ø bábcsoport működésének támogatása, segítése 

 
Könyvtári feladatok és rendezvények  
Szeptember 
Ø Tankönyvek kiosztása, pótrendelés lebonyolítása 

Ø Statisztika készítése 

Ø Raktárrendezés, régi és avult tankönyvek selejtezése 

Ø A sérült dokumentumok javításának megkezdése 

Ø Szeptember 30. A magyar népmese napja: bábelőadás szervezése 1-6. évfolyamosoknak 
és a református óvoda csoportjainak  

Október 
Ø Könyvtárhasználati foglalkozások igényfelmérése alsó és felső tagozatban, 
gimnáziumban, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, munkaközösségekkel egyeztetve 

Ø Pályázat kiírása az iskolai könyvtár logójának megtervezésére és a könyvtárat 
népszerűsítő rövidfilm készítésére 

November 
Ø 1. és 2. osztályosoknak könyvtári bemutató órák 

Ø 3 - 12. évfolyamnak könyvtárhasználati órák folyamatosan, májusig 

December 
Ø könyvajánló a téli szünetre 

Ø Adventi kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

Január 
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 Petőfi 200 – Programok, rendezvények, projektek, kiállítások szervezése az évforduló 
kapcsán, együttműködve a humán munkaközösséggel 

Ø Tankönyvrendelés a következő tanévre 
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Április 
Ø Magyar Költészet napja alkalmából vetélkedő, versek felolvasása a könyvtárban (április 
12.) 

Ø Érettségire felkészítő órák informatikából 11-12. évfolyamosoknak  

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 Végzős diákok ingyenes és könyvtári könyveinek visszaszedése 

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

Ø Bábcsoport támogatása és felkészülésének segítése a nemzetközi bábtalálkozóra 

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. Sajnos ezt a mondatot 
minden év elején bele kell írni a beszámolóba. Siroki Dávid tanár úr távozása az iskolából újabb 
feladatok elé állított minket. Év végén ismét elbúcsúztattuk Kerner Erzsébetet. Újra 
munkaközösségünkben köszönthetjük Duzmath Szilvia tanárnőt így jelenleg a 
munkaközösségünk tagjai: Duzmath Szilvia, Gyenes Magdolna, Gyökeres Dóra, Horváthné 
Nagy Anikó, Nagyné Dúl Gyöngyi, Szigeti Csaba, Czapáry István, Sóbujtó Klára. Gyökeres 
Dóra a 6.a és 7.a osztályokban kapott matematika órákat, Sóbujtó Klára az 5.a osztályban vállalt 
órákat, Duzmath Szilvia a középiskolás tagozaton részmunkaidőben tart órákat. Köszönjük az 
iskolavezetésnek, hogy ezáltal minden matematikaóra szakos ellátása biztosítva lett. 
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 figyelembe vételével. Szakkört 
osztályszinten hirdetjük meg, melyen a 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 
szervezünk, 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 700-2000 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.  
Egy volt diákunk, aki gimnáziumi éveinek nagy részét versenyekre való készüléssel töltötte, és 
többször jutott a megye, sőt az ország legjobbjai közé, tudását kamatoztatva most is jelentős 
sikereket ér el. Köszönetet szeretnénk neki mondani, hogy szívén viseli iskolánk tehetséges 
diákjainak az előmenetelét, és támogatta őket, példát mutatva, hogy a befektetett munka 
meghozza gyümölcsét. 

Köszönettel tartozunk volt kolléganőnknek is, aki az iskolánkban eltöltött hosszú évek során 
nagyon sokat tett munkaközösségünkért, a tehetséggondozásért, és nyugdíjba vonulása után is 
figyelemmel kíséri, támogatja a matematikában szép eredményeket elérő tanulóinkat.  
Az eddigi adományokat az egyre magasodó nevezési díjakra, valamint a kiemelkedő 
eredményeket elért tanulók jutalmazására fordítottuk. Egy-egy verseny támogatásának 
megítélésénél figyelembe vettük a tanulók korábbi versenyeredményeit is.  

 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. 
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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 9500 Ft-ban 
jelölte meg az előfizetést egy újságra. Ennek megrendelése jelent nevezési lehetőséget. Az 
előfizetők száma alapján, kedvezményesen kaphatjuk az újságot, 7500 Ft-ért, amennyiben 
legalább 3 tanuló megrendeli.  

 
Megyei Matematika verseny (3-12. évf.)           Czapáry István 
A nevezési díj ismét változott: 1500 Ft lett. Az első forduló december 5-én lesz, a második 
fordulóra február 6-án kerül sor, majd márciusban eredményt hirdetnek. 

Bolyai csapatverseny (3-8.évf.)  (9-12. évf.)     Czapáry István 
 Bár a feladatok típusát tekintve szakmailag nem sok hasznát látjuk, a verseny mégis népszerű 
a tanulók körében, elsősorban a jellegéből következően, a csapatban való versenyzés miatt. 
Ráadásul nagyon magas a nevezési díj is, melyért cserébe a korábbi évekhez képest nem sok 
mindent nyújtanak. Tanulónként 1500 Ft, azaz egy csapat nevezése 6000 Ft lett az idei tanévre. 
Ennek ellenére 20 csapat jelentkezett iskolánkból. Az első forduló időpontja október 14 péntek 
14.30. 
 
Varga Tamás verseny (7-8. évf.)                 Gyökeres Dóra 
     Az országos verseny háromfordulós: az első (iskolai) fordulóban, melyet az 
október/november hónapban bonyolítanak le, a 7. és 8. osztályt járók versenyeznek matematika 
óraszámuktól függetlenül. Nevezési díj: 1000 Ft/ fő 

Dunamelléki Református Általános Iskolák Matematikaversenye (5-6. évf.)  Sóbujtó 
Klára 
A Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2022-2023. tanévben 
is megrendezi a kétfordulós Dunamelléki Református Általános Iskolák Matematikaversenyét 
5-6. évfolyamos tanulók részére. 
A verseny célja: Lehetőséget biztosítani arra, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület 
református iskoláinak 5-6. évfolyamos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat. A 
matematika népszerűsítése mellett kiemelt cél, hogy támogassák a matematikában tehetséges 
tanulókat képességeik kibontakoztatásában. 
A verseny két kategóriában és két fordulóban zajlik: 
I. kategória: 5. osztályos diákok 
II. kategória: 6. osztályos diákok 
A verseny ütemezése: 
Az 1. forduló időpontja: 2022. szeptember 27. (kedd) 14 óra. 
Helyszíne a nevező iskolákban. 
A döntő időpontja: 2022. november 19. (szombat) 10 óra. 
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Arany Dániel Országos Matematika Verseny (9-10.évf.)               Gyenes Magdolna 
OKTV (11-12.évf)    Gyenes Magdolna 
Református Iskolák Országos versenye Debrecen (7-12.évf.)   ????             
Kenguru Nemzetközi Mat. Verseny (2-12.évf.)          Nagyné Dúl  Gyöngyi 
A verseny eddig délelőtti volt, ezért minden osztályból, csak korlátozott számban történik a 
nevezés. Osztályonként legfeljebb négy tanuló. Nevezési díj: 700 Ft/ fő 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny és Gordiusz Matematika Tesztverseny Czapáry István 
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is 
megrendezi a háromfordulós (iskolai, területi, országos) Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. 
A verseny célja: A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított 
feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni. Lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai 
tudásukat. 

A verseny résztvevői: A versenyen az iskolák 2-12. osztályos tanulói vehetnek részt, egy 
iskolából legalább 3 tanuló. (A 0. évfolyamos tanulók a 9. évfolyamosok között indulhatnak. A 

későbbiekben ezek a tanulók azon az évfolyamon versenyezhetnek, melynek matematika 
tananyagát tanulják.) 

A verseny kategóriái: A verseny a 2-8. osztályos versenyzők számára egy kategóriában, a 9-12. 
osztályos versenyzők számára két kategóriában (gimnázium, technikum) kerül megrendezésre. 
Nevezési díj: 2000 Ft. 

  
 A meghirdetett versenyekre való felkészüléshez szakkört minden évfolyamon indítunk: 

5.g.: Czapáry István 

6.g.: Horváthné Nagy Anikó 

6.a-7. a  Gyökeres Dóra :Korrepetálás/szakkör váltakozva 
7.g.: Horváthné Nagy Anikó 

8.g.: Nagyné Dúl Gyöngyi 

9.o.: Gyenes Magdolna  

10.o.: Gyenes Magdolna 

Az idei tanévben egy rendhagyó, angol nyelvű matematika szakkör is indul a 7-8. évfolyamon 

Horváthné Nagy Anikó vezetésével.  

Fakultáció 

A 11. évfolyamon egy faktos csoport indult 13 fővel, Czapáry István vezetésével. (Két fő már 
az első héten leadta)   
A 12. évfolyamon egy faktos csoport indult 15 fővel, Nagyné Dúl Gyöngyi vezetésével. Az 
emelt szintű szóbeli érettségire való felkészüléshez a 12. évfolyam faktos csoportjának 
előkészítő foglalkozás is indult, heti egy órában. Jelenleg 9-10 fő tervezi, hogy az emelt szintet 
választja matematikából. 
Felzárkóztatás 

Amelyik évfolyamokon szükséges ott korrepetálás is szerveződik: 
6.a-7. a  Gyökeres Dóra :Korrepetálás/szakkör váltakozva 
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8. a Szigeti Csaba: órarendbe rögzített felvételi felkészítő 
10.c Czapáry István 
 
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.  

Szülőkkel történő kapcsolattartás 

 A szülőkkel történő kapcsolattartás legfontosabb színtere a fogadóóra. 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 idei tanévben a 7. általános iskolás tagozaton is tervezünk vizsgát a vizsgahéten. 
A kompetencia mérésre folyamatosan az egyes fejezetekhez illesztve készülni kell és nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a nyolcadik a osztályosok felvételire való felkészítését sem. Ezt a 
célt szolgálja az órarendbe rögzített +1 óra. 

 Az előző tanév tapasztalatai alapján megfogalmazott nevelési oktatási feladatok 

A tavalyi tanévben az iskolánkban összesen 11 tanuló nem tudta teljesíteni matematikából a 
minimum követelményszintet. Nem minden tanuló jelent meg a pótvizsgán, de aki ott volt, az 
sikeres vizsgát tett. Reméljük, hogy ezekre a bepótolt anyagrészekre tudnak majd építkezni az 
idei tanévben. 
Az idei tanévben a 11-ben a nem faktos tanulók évfolyamszinten képesség szerint lettek 
csoportokra bontva. Célja, hogy a”túlélésre hajtó” tanulók mindinkább elsajátítsák a sikeres 
érettségihez szükséges alapkövetelményeket, a többiek pedig minél magasabb pontszámot 
érjenek el az érettségin. 

Czapáry István 
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ANGOL 

Személyi feltételek 

Az angol munkaközösség az idei évben is 7 főből áll, ami elegendő az angol csoportok 
lefedéséhez. Az idei tanév kezdetén betegség miatti kiesésemet is sikerül tökéletesen 
megoldani, hiszem Gyenes Magdolna igazgatóhelyettes úgy oldotta meg az órarendet, hogy a 
különböző csoportjaimban minden órát ugyanaz a kolléga helyettesít, így mindenhol megoldott 
a folyamatos haladás. Horváthné Nagy Anikó kolléganőnk matematika-angol szakos, ő 
azonban csak matematikát tanít, de ebben a tanévben angol nyelvű matematika szakkört fog 
tartani felső tagozatos diákoknak. 

 
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.  

A tavalyi tanévben nagyon szerencsések voltunk, mert a normatív keretből maradt annyi összeg, 
hogy tudtunk rendelni gyakorló könyveket és kevesebbet kellett a kollégáknak fénymásolni. Ez 
rendkívül nagy segítséget nyújtott a megnövekedett számú előrehozott érettségizők 
felkészítésében, illetve a tanórai differenciálásban. A könyvtárból már kaptunk jelzést, hogy ez 
az idei tanévben is lehetséges lesz. 
 
Általánosan megfogalmazott célkitűzések 

Egyik legfontosabb célunk évről évre a tehetséges tanulók versenyeztetése, hiszen az 
eredmények közzététele a honlapunkon bizonyítja azt a tényt, hogy eredményes nyelvi oktatást 
tud biztosítani ez a gimnázium és általános iskola. Sajnos a járvány ideje alatt megfogyatkozott 
a versenyek száma, még az általános iskoláskorú tanulók számára is, a középiskolások számára 
addig is kevés volt. 
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 nyelvvizsga fontosságát a kollégák továbbra is szem előtt tartják, szerencsére egyre több 
tanuló teszi a felsőfokú (C1) nyelvvizsgát is. A 2024-től érettségizők tanuló számára teljesen 
átalakulnak a felvételi pontszámítás szabályai. Az egyik legfontosabb változás, hogy az 
egyetemek maguk dönthetnek, arról mire adnak plusz pontokat, illetve hogy kérnek a 
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nyelvvizsgát a diplomához vagy sem. Véleményem szerint, a nyelvvizsgák fontosságát 
továbbra is hangsúlyoznunk kell, hiszen a tanulók ettől csak önbizalmat szerezhetnek. 

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. 

Osztályokra és évfolyamokra vonatkozó célkitűzések, feladatok 

Minden évfolyamon és osztályban a tanév első óráiban megtörtént a tanulók képesség szerinti 
bontása. A bejövő 5. és 9. osztálynál csak angol nyelvet tanulnak, haladó nyelvként. Így 5. 
osztályban és 9. osztályban is mindig akad olyan tanuló, aki ezidáig német nyelvet tanult. 
Ezekben a csoportokban tanító kollégák plusz, felzárkóztató órákat tartanak számukra a 
kollégák. 5. osztályban Szilágyi Enikő, míg 9. osztályban Turiné Selyem Veronika. 

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 vizsgákat a tavalyi évben minden évfolyamon megtartottuk. Az idei 
tanévben is megszervezzük, amelyekre a felkészítés folyamatos a tanév során. 

Az előrehozott érettségizők nagyszáma miatt, a nyolcosztályos tagozaton felmerült, hogy már 
10. évfolyamon vizsgázhatnának angol nyelvből írásban, mivel nagyon sokan már 11. 
osztályban előrehozott érettségi vizsgát tesznek. Ezekben az osztályokban egy A2 szintű vizsga 
lehetne (középszintű érettségi B1). 

A jelenlegi 11. évfolyamon 19 tanuló választotta fakultációként az angol nyelvet, így két 
csoport, egy három órás délelőtti (15) és egy két órás délutáni (4), 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 érettségi 
vizsgát szeretnének tenni. A faktok ütközése miatt, nagyon nehéz lenne, sok esetben meg sem 
oldható, a képességeik és 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.  

Egyre inkább tendeciává válik, hogy a faktot választók 11. évfolyamon leérettségiznek 
középszinten, és tizenkettedikben pedig az őszi érettségi időszakban leteszik az emelt szintű 
érettségit. Így a jelenlegi 12. osztályosok nagy része csak október végéig látogatja a faktot. 
Tehát az idei tanévben a fakton maradó 12. osztályos tanulók és a délutáni 11. osztályos 4 tanuló 
egy csoportot alkot, ami komoly differenciálást igényel az itt tanító kollégától. 

 A munkatervhez kapcsolódó tevékenységek 

Versenyfelhívások figyelemmel kísérése 
 Határidő: folyamatos 
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 Felelős: szaktanár 
Január 
10 - 11. évfolyamos osztályozó vizsgák: az előrehozott érettségihez kapcsolódó    
     vizsgák 
 Határidő:2023. január  
 Felelős: Kovács Lívia 
 
Február: 
Félévi nevelési értekezlet 
 Határidő: 2023. február  
 Felelős: Kovács Lívia (Beszámoló) 
Jelentkezés az érettségire 
 Határidő: 2023. február 15. 
 Felelős: szaktanári javaslat 
 
Április 
Osztályozó vizsgák 
 Határidő: 2023. április  
 Felelős: Kovács Lívia 
 
Május 
Érettségi vizsga: angol – megfelelő eszközök biztosítása (szótár, CD) 
 Határidő: 2023. május  
 Felelős: Kovács Lívia 
Június 
Vizsgahét: 2023. június  
 Határidő: a konkrét vizsganap beosztása alapján 
 Felelős: szaktanárok 
 
 
Középszintű szóbeli érettségi vizsga: 2023. június  
 Határidő: a konkrét vizsganap beosztása alapján 
 Felelős: szaktanárok 
 
Tanévzáró értekezlet 
Határidő: 2023. június 

  Felelős: Kovács Lívia (Angol beszámoló)       
            

         Kovács Lívia  
angol mk vez. 
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Német-francia mk. munkaterve 
 

A munkaközösségben személyi változás nem történt, ugyanazok a tagjaink, akik az elmúlt 
tanévben voltak. 

 Reménykedünk abban, hogy ez a tanév végre ismét a megszokott mederben fog lezajlani, 
hiszen az elmúlt évek nehézségeit máig a bőrünkön érezzük. 

Szeptember első napjaiban munkaközösségi megbeszélést tartottunk. Ezen az alkalmon szó 
esett a felmerülő problémákról, megfogalmaztuk a tanévben ránk váró feladatainkat is. 

A tanév kezdetén szembesültünk azzal, hogy több személyi változás lesz a csoportoknál. Ennek 
több összetevője van. Egyrészt két olyan osztály is van (12.a és 11.a), ahol sok diák előrehozott 
érettségit tett az elmúlt tanévben angol nyelvből. Ebből következik, hogy a német csoportok 
összetételét is meg kellett változtatni. Ahol megszűnt az angol csoport, ott a német csoportok 
is átalakultak. Ha ugyanaz a tanár tanította eddig a németet egy osztályban, akkor másnak kellett 
átvennie az egyik csoportot. Ezek érthetően feszültségeket szültek, hiszen az érzelmi tényezők 
nehezen zárhatók ki. Viszont azt a tanárnak és a diáknak is el kell fogadnia, és alkalmazkodniuk 
kell az új helyzethez. Ekkora iskolában különösen elmondható, hogy minden összefügg 
mindennel. Akinek további tervei vannak a német nyelvvel, azokat nehéz lenne azokkal egy 
csoportban tanítani, akiknek a német csak egy „szükséges rossz”, akik csak esetleg az elégséges 
osztályzatot célozzák meg. Ez a probléma eddig azért nem merült fel ilyen markánsan, mert 
ilyen tömegesen nem tettek diákjaink angol nyelvből érettségit. A másik oka az egyes 
csoportokban bekövetkezett személyi változásoknak az, hogy egyre kevesebb a haladó német 
csoport, viszont minden kolléga számára biztosítani kell a megfelelő óraszámot. Emiatt sajnos 
lehetnek érdekütközések. 
A munkaközösség tagjai napi kapcsolatban vannak, a felmerülő kérdéseket meg tudjuk 
beszélni. Szükség szerint megbeszélést tartunk. 
A tanév első feladatai közé tartozott az új csoportok kialakítása. A tankönyvek átvétele is 
megtörtént. A taneszközök biztosítottak. A munkánkat nem fogja megkönnyíteni, hogy idegen 
nyelvi próbamérések is várhatók a megszokott mérések mellett. Ettől a tanévtől kezdve csak 
kilencedik osztálytól indul a második idegen nyelv a nyolcosztályos tagozaton, mivel életbe lép 
az új NAT a hetedikeseknél.  

Természetesen készülünk a mérésekre, az év végi vizsgákra, az érettségire. Azt tapasztaljuk, 
hogy egyre kevesebb diák vállalja a nyelvvizsgára való felkészülést németből, így minden 
megszerzett nyelvvizsga külön öröm számunkra. Pedagógusaink nagyon sok munkát fektetnek 
abba, hogy az a néhány szorgalmas diák, aki szeretne nyelvvizsgát tenni, sikeresen le tudja azt 
tenni. 
Legfontosabb feladatunk a tanítás, emellett versenyeken is igyekszünk részt venni azokon a 
versenyeken, amelyek már ismertek számunkra, illetve ha esetleg van olyan új verseny, 
amelyiknek nem megfizethetetlen a nevezési díja. 

Versenyek, egyéb programok  
A Lesewurm versenyt nem folytatjuk az eddigi megszokott formában és feltételekkel. Kesikné 
Horogszegi Márta mesterprogramjában szeretné folytatni az eddigiektől eltérő formában, 
kiterjesztve a Kárpát-medence magyar iskoláira. Ennek részletei még kidolgozás alatt vannak. 

A Márton-napról tanórai keretben fogunk megemlékezni. 
A Petőfi-emlékév kapcsán német fordítású Petőfi-versekkel fognak készülni diákjaink a humán 
munkaközösség által szervezendő szavalóversenyre.   
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Terveink közt szerepel német nyelvű színházi előadás megtekintése is. Sajnos a költségek 
(elsősorban az útiköltségek) nagyon megemelkedtek, így ez a terv nem biztos, hogy valóra tud 
válni. Diákjaink nagy lelkesedéssel vettek eddig részt ezen a programon, viszont a 
járványhelyzet miatt már harmadik éve nem juthattunk el Szekszárdra. 
Ugyancsak az ismert körülmények miatt nem kerülhetett sor az elmúlt években a blumbergi 
testvériskolával közös diákcserére sem. A tanév során talán lehetőség nyílik ennek folytatására, 
hiszen ez egy olyan kapcsolat, ami számunkra nagyon sok élményt, tudást adott az eddigi 
diákcserék folyamán, és a német diákok is örömmel vettek részt ebben. A kapcsolatfelvétel 
megtörtént egy német kolléga részéről, a résztvevő diákok száma, valamint az összes fontos 
információ hamarosan egyeztetésre kerül, hiszen náluk később kezdődik a tanév. 
Ebben a tanévben is bőven lesznek feladataink, melyeknek elvégzéséhez sok erőt és kitartást 
kívánok kollégáimnak. 

Vida Istvánné mk.vez. 

 
 

Reál munkaközösség 
Személyi és tárgyi feltételek: 
 
Munkaközösségünkben az idei tanévben is történt személyi változás. Siroki Dávid sajnos 
távozott iskolánkból, Petőné Mészáros Mónika pedig visszatért GYES-ről félállásban.  A reál 
munkaközösség az idei évben is a főállású kollégák mellett óraadók közreműködésével 
biztosítja a természettudomány, biológia, fizika, kémia és digitális kultúra és informatika 
tantárgyak tanítását a következők szerint: 

  
Sajnos továbbra is igaz, hogy az érintett tanárok többsége maximális óraszámban tanít, és még 
ezen felül próbál versenyfelkészítést, plusz programszervezést vállalni, így meglehetősen nagy 
a leterheltség.  
Az órák többsége számára biztosított a szaktanterem, melynek köszönhetően lehetőség van a 
digitális technika használata mellett a tananyag gyakorlati jellegű, vagy akár kísérletes 
feldolgozására is, mely módszerek alkalmazása talán közelebb hozza a diákokhoz ezeket a 
tantárgyakat. Peták Éva oktatás technikus munkája nagy segítséget jelent az ezekre való 

Burián István  természettudomány 
Eper József Mihály fizika, digitális kultúra, természettudomány 
Faragó Imre Gábor digitális kultúra, informatika 
Hunti Erzsébet Hortenzia kémia 
Kiss Attiláné fizika, kémia 
Nagy Géza kémia 
Nagyné Dúl Gyöngyi fizika 
Petőné Mészáros Mónika  biológia, természettudomány 
Szarka Szilvia biológia 
Szécsi Eliza digitális kultúra, informatika 
Szolnoki Attila természettudomány 
Tóth Szilvia természettudomány 
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előkészületben, viszont a magas osztálylétszámok, a megszűnt csoportbontások nagymértékben 
nehezítik a kivitelezést.  

Szertárainkat minden évben a lehetőségekhez mérten bővítjük. Az utóbbi időben azt a 
szemléletet követtük, hogy a csoportos mérési gyakorlatokhoz, kísérletekhez szükséges 
eszközöket a megfelelő számban tudjuk biztosítani, idén is ezt tervezzük az eszközbeszerzésnél.  
Az idén nyáron egy Erzsébet táboros pályázat keretében már sor került néhány eszköz 
megvételére, melyek a tábor után a fizika szertárt gazdagítják, ezek: digitális multiméter és két 
elektronika építőkészlet – Boffin II zöld energia; Boffin II 3D.  

 
Tantárgyi, tantervi változások:  
Az idei tanévben jelenik meg először a felmenő rendszerben bevezetett NAT 2020 alapján a 
11. évfolyamon természettudományos tárgyat fakultáción nem tanulók számára heti 2 órában a 
természettudomány nevű óra, melyről a NAT a következőt írja:  
„ A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a 
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a 
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához, 
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák 
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók 
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos 
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia, 
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a 
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói 
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül 
választhatnak.” 
A tanterv által felkínált lehetőségek közül iskolánkban a tantárgy 4 szaktárgyi programok 
szerinti tanítása valósul meg Burián István, Eper József és Petőné Mészáros Mónika 
közreműködésével. Az új tárgy új szemléletet igényel, mivel nem a továbbtanulás elősegítése 
a cél, hanem a világ jobb megértése, a látókör szélesítése.  
További, a 11. évfolyamot érintő változás, hogy ők már az új érettségi követelmények szerint 
fognak érettségizni 2024-ben, ami megelőző gyakorlat híján, a fakultáción való felkészítést 
teszi meglehetősen nehézzé, mivel nincsenek érettségire felkészítő könyvek, feladatsorok, 
korábbi feladatsorok, sőt jellemzően tankönyv sem. Az újonnan félig-meddig ismertetett 
felvételi rendszerről nem is beszélve.  

A 11. évfolyam mellett a 7. évfolyamon került idén bevezetésre a NAT 2020 a belépő 
tantárgyaknál, így a biológia, kémia, fizika tárgyaknál. Sajnos a változás nem a tananyag 
tanulhatóságát könnyíti meg, különösen úgy, hogy a tananyag mennyiségének növelése az 
óraszámok csökkentésével társul.  

Összességében elmondható, hogy a tananyagok tartalmi mélysége csökkent, viszont a témák 
mennyisége jelentősen nőtt és az arányok is eltolódtak a modern kor problémái felé az alapok 
kellő ismerete nélkül. Emellett a feldolgozásra rendelkezésre álló idő nem a csak az óraszámok 
csökkenése, hanem az egyre gyakoribb egyéb teendők például mérések tömkelege miatt is 
jelentősen csökkent. 
 
Pedagógiai Programunk alapján megfogalmazott fő célok és feladatok 
A természettudományok oktatása a jelen korban fontos szerepet kellene, hogy betöltsön, mivel 
látjuk, mekkora szükség van mérnökökre, informatikusokra, orvosokra és egyéb 
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szakemberekre, akik képzésük során ezekre az alapokra építenek, illetve már a felsőoktatási 
intézménybe való bejutásukhoz is e tárgyak magas szintű elsajátítása szükséges. Félő azonban 
a központilag elrendelt tanterv által előírt tananyag (minősége és mennyisége) és az óraszámok 
csökkentése még inkább csökkenti azon tanulók számát, akik ebben az irányban kívánnak 
tovább tanulni. Ez látszik a fakultációt választók számában. Iskolai szinten igyekszünk mindent 
megtenni, hogy szembe menjünk ezzel a tendenciával, illetve a vezetés is a maga részéről 
hozzájárul ehhez azáltal, hogy biztosítja a kisebb létszámú fakultációk számára is a megfelelő 
óraszámot.  

 
Az alsó tagozatból a felső tagozatba történő átmenet nehézségeinek és buktatóinak 
csökkentése, szülőkkel történő kapcsolattartás minőségének javítása 
Szerencsésnek mondható az a helyzet, hogy az 5. évfolyamon és az egyik 6. osztályban a 
természettudományt idén Tóth Szilvia tanítja, aki mint tanítónő biztosítja az átmenetet szakmai 
és személyi szempontból is az alsó és a felső tagozat közt. A másik 6. osztályt tanító Szolnoki 
Attila igazgató úr szintén rendelkezik tanítói múlttal, így a másik osztály számára is adott a 
korosztály életkori sajátosságait jobban ismerő szakember. A továbbiakban is érdemes lenne, 
ha lehetőség van rá, a tantárgyfelosztásban ezt figyelembe venni.  
 
Az iskola jó hírnevének megőrzése  
Az idei év Meglepetés tábora az Erzsébet program keretein belül valósult meg. A pályázat 
lebonyolítója Tóth Szilvia volt, az ő összefoglalóját idézem:  

„ Intézményünkből 42 diák jelentkezett az 5 napos táborra, majd a megszokott módon külsős 
tanulók részére is meghirdetésre került a természettudományos táborunk. Így az összlétszám 
közel 95 gyermekre módosult, a támogatás által pedig mindenki számára ingyenessé vált.  A 
külsős diákok minden nap reggel 8 órától 12 óráig vettek részt a játékos kísérletezésben, az 
Erzsébet táboros gyermekek pedig délután 16 óráig tevékenykedtek. 
Az elnyert összeg 840.000 Ft volt, melyből a kötelező programok mellett számos eszköz és 
anyag beszerzésre került. A reál munkaközösség eszközparkját bővítette egy Digitális 
multiméter és két elektronika építőkészlet – Boffin II zöld energia; Boffin II 3D beszerzése is. 
A foglalkozásokon kivitelezett kísérletek anyagszükséglete és a szeptember végére tervezett 
Kutatók éjszakája anyagszükségleteit is a tábor költségvetéséből igyekeztünk beszerezni. 

A 42 gyermek részére hatalmas élménnyel szolgált az 1 napos kirándulás, melynek helyszíne a 
Csodák 

Palotája volt.” 
 

Munkaközösségünk tagjai közül ennek szervezésében Kiss Attiláné, Szarka Szilvia, Nagyné 
Dúl Gyöngyi, Siroki Dávid és Tóth Szilvia vettek részt, de a lebonyolításba további kollégák is 
bekapcsolódtak: Kesikné Horogszegi Márta, Sértő Róbert, Bensinger Erzsébet, Kerner 
Erzsébet, Somogyiné Beregszász Dóra, Csongrádiné Hatos Márta, Jánosi Teréz, Derecskeyné 
Sipos Etelka, Selyem Veronika, Horváthné Nagy Anikó, Vida Istvánné, Szőke Imréné Barócsi 
Judit, Czapáryné Prohászka Csilla és Peták Éva. Köszönjük szépen a segítséget. 

 
A közeli terveink között szerepel a Kutatók Éjszakája országos programsorozathoz csatlakozva 
szeptember 30-án ennek helyi szinten való megvalósítása. Bár az ok, ami miatt már a tavalyi 
évben is így kapcsolódtunk be a programba, a megnövekedett úti költségek miatti 
finanszírozhatatlanság volt, de a pozitív tapasztalatok megerősítettek bennünket abban, hogy 
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érdemes így is részt venni és lehetőséget adni diákjainknak a szereplésre. Ha más 
munkaközösségek is bekapcsolódnának, akkor városi szintre kiterjesztve a programot, 
népszerűsíthetné az iskolánkban folyó munkát. 
 

Szintén tervezzük a Víz világnapja és a Föld napja program megtervezését a tavalyi évhez 
hasonlóan.  

 
Az átlagtól eltérő tanulók ellátásával járó feladatok, tehetséggondozás – felzárkóztatás 
5.g 6. a. 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 már említett óraszám csökkenések 
szintén nem segíti a munkánkat.  
 
A gyermekvédelemmel összefüggő feladatok és folyamatok 
Sajnos az idei évben várhatóan az országos helyzethez hasonlóan iskolánkban is még több diák 
családja kerül nehéz helyzetbe. Sok esetben ismeretlen előttünk a probléma, csak a tüneteket 
látjuk és esetleg értelmezzük félre. Nem biztos, hogy egy diák felkészületlensége, 
figyelmetlensége netán valamilyen eszközének hiánya mögött a hanyagság áll. Úgy gondolom 
különösen nagy odafigyelésre és empátiára van szükség részünkről a ránk bízott gyerekekkel 
kapcsolatban ezekben a nehéz időkben. 

 
Az iskolai hiányzások növekvő tendenciájának megállítása 
A hiányzások igazolásainak kezelése az osztályfőnök dolga, de ő csak a mozanaplóban 
vezetett hiányzások esetén tudja csak számon kérni ezt, ezért  figyeljünk oda a hiányzások 
rögzítésére.  
 

A közösségfejlesztés kiemelt célként történő kezelése 
A közösségfejlesztésre munkaközösségünk számára elsősorban a rendezvényeinken, illetve a 
csapatversenyeken van lehetőség. Ennek érdekében a korábban leírt programokon kívül 
továbbra is szeretnénk támogatni a projektek, pályázatok megvalósításában együttműködő 
csoportjainkat. 
 
A nevelőtestület egységének és pedagógiai-szakmai felkészültségének erősítése (pl. belső 
tudásmegosztás) 
A folyamatos változások sodrában jó és szükséges egymás véleményét kikérni, 
tapasztalatainkat, kételyeinket megosztani. Különösen nagy szükség lenne erre ott, ahol egy 
tanulócsoportnál tanár váltás történik. Remélhetőleg a jövőben erre több lehetőség lesz nem 
(csak) az online térben, hanem a fizikai valóságban is.  

 
 Petőné Mészáros Mónika 

munkaközösség- vezető 
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Testnevelés és sport 
A 2022 szeptember 1-én csütörtökön megtartott munkaközösségi értekezleten, megbeszéltük a 
tanév feladatait. Iskolánk jó hírnevének megőrzése érdekében részt veszünk, az állami, és 
református iskolarendszer diáksport rendezvényein, öt sportágban. atlétika, kosárlabda, 
labdarúgás, sakk sportágakban. Kijelöltük a felelősöket. Meghatároztuk a DSE-n 
keresztül megvalósuló tehetséggondozás sportági edzéseit, edzésbeosztását. Labdás 
ügyességfejlesztés, kosárlabda sportágakban tartunk iskolai foglalkozásokat.  

A felzárkóztatás tanórai, illetve a délutáni testnevelés keretében zajlik, illetve a gyógytorna 
segítségével.  Év elején felmérjük azokat a tanulókat, akik valamilyen betegséggel sérüléssel 
rendelkeznek, illetve túlsúlyuk miatt nem tudják teljesíteni a tantervi követelményeket, és őket 
könnyített testnevelésre, illetve gyógytestnevelésre irányítjuk. 

Az iskolai hiányzások visszaszorítása nálunk a felmentés kérelem elbírálásában, jelentkezik.  
Örvendetes előrelépés történt a lány tanulók sportolási hajlandóságában, jóval kevesebben 
kérnek felmentést, mint az előző években. Ez kollegáink következetes munkájának, érdekes 
óráknak, és a megnövekedett fegyelemnek köszönhető.   

Az edzésre, mérkőzésre járással a közösségi élet fejlesztését is elérjük diákjainkba kialakul a 
csapatba tartozás érzése. Táborokkal, túrákkal, pedig ugyancsak az egymás segítése, egymás 
elviselése a tolerancia fejlesztése történik. A kosárlabda táborokat, a kerékpártúrák szervezését 
lehetőség szerint fent kell tartani, hiszen nagyon népszerűek és sikeresek voltak. 

Az előző tanév értékelése konklúziója alapján elmondhatjuk, hogy iskolánkban nagyon jó 
körülményekkel jó tárgyi és személyi feltételekkel bonyolíthatjuk a testnevelés és sport tantárgy 
oktatását.  
A tervezett programok, és versenyek 
Program Időpont Hely Felelős 
Munkaköz. ért. 09.01 Tanári Pálinkó G. 
Szertárfejlesztés 09.30  Berta Z. Básti D. 
6.kcs-os fiú kosárlabda 10.15 Baja Pálinkó G 
4.-6.kcs-os Ref. Asztalitenisz  12.06 Kiskunhalas Berta Z. 
5-6. kcs-os Ref. Atlétika 
bajnokság  

10,01 Debrecen  

4.-6.kcs-os Ref. sakk  12.06 Kiskunhalas Pálinkó G. 
6.kcs-os Ref kosárlabda lány 02.27-28 Mezőtúr Sértő 
6.kcs-os Ref kosárlabda fiú 02.27-28 Mezőtúr Pálinkó G 
6.kcs futsal 01.30 Kecskemét  
4.kcs-os fiú futsal  Kunszentmiklós Pálinkó G. 
1-2.kcs-os terematlétika 0.2.01 Kunszentmiklós Takács I. 
3.-4.kcs-os terematlétika 
bajnokság 

02.07 Kunszentmiklós Berta Z 

3.kcs-os fiú labdarúgás 03.20 Kunszentmiklós Sértő 
4.kcs-os fiú labdarúgás 03.27 Kunszentmiklós Berta Z. 
2.kcs-os kosárlabda  Kecskemét Horogné Básti D. 
3.kcs-os fiú kosárlabda  Kecskemét Takács I.-Sértő R. 
4.kcs-os fiú kosárlabda   Takács I. 
Kerékpártúrák   Szolnoki A. 
    
Kosárlabda nyári tábor 07.20-25 Balatonszárszó Pálinkó-Sértő-

Takács 
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Munkaközösségi értekezlet  01.31 Tanári Pálinkó 
DSE közgyűlés   Sértő 

 
 

Gyermek-és ifjúságvédelmi munkaterv 
 

Gyermek-és ifjúságvédelem felelős személyét illetően változás történt, Derecskeyné Sipos 
Etelka helyett az idei tanévben én kaptam megbízást erre a feladatra. Ezúton szeretném 
megköszönni az eddigi munkáját és azt, hogy a sok év alatt szerzett tapasztalatát megosztotta 
velem és segítette elkezdeni ezt a szolgálatot. 

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. 
Iskolai szociális segítő szolgáltatás  

Iskolai szociális segítő szolgáltatás került bevezetésre az iskolánkban. A szociális segítő a 
gyermekekkel kapcsolatos problémákkal, nehézségekkel és elakadásokkal kapcsolatban nyújt 
egyéni tanácsadást a problémák megoldása érdekében. Iskolai konfliktusok, tanulási, 
magatartási vagy mentális problémák, bántalmazás, családi problémák esetén fordulhatnak 
hozzájuk.  
Mára hazánkban is felmerült egyfajta igény egy olyan professzionális segítő rendszeres 
jelenlétére az iskolákban, aki a gyermeket veszélyeztető, hátrányos helyzetbe sodró 
problémákat korán felismeri, és más segítő intézményekkel, szakemberekkel együttműködve 
képes kezelni azokat. A társadalmi, szociológiai illetve szociálpolitikai, pszichológiai és jogi 
ismeretei által pedig közvetlen segítséget tud nyújtani abban, hogy a problémák megoldásában 
a személy környezetének támogató erőforrásait aktivizálni tudja. Az iskolai szociális munkás a 
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és időbeni megfelelő kezelésében és a 
tanulmányaik folytatásához szükséges jólétük megteremtésében nyújt segítséget, 
együttműködve az iskola pedagógusaival, a szülőkkel és szakemberekkel (pszichológus, 
gyógy-, fejlesztőpedagógus, védőnő, orvos, stb).  
Feladatai:  
●       Egyéni konzultáció: szülővel, pedagógussal, diákkal 
●       Csoportos foglalkozás: gyerekekkel különböző témakörökben (pl. kortárs bántalmazás, 
közösségépítés, prevenciós csoportok, pályaorientáció, stb.) 
●       Közösségi szinten: részvétel az iskola által szervezett rendezvényeken, részvétel a szülői 
értekezleteken, részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, szabadidős programok 
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szervezése/abban való részvétel gyermekek és szüleik számára. Milyen problémák kapcsán 
érdemes az iskolai szociális munkáshoz fordulni? 
●        Magatartászavar (órai magatartásprobléma, szünetekben, szülő jelzi, hogy otthon „nem 
bír” a gyermekkel, deviáns magatartás, szabadidejében cselleng, „rossz társaságba keveredett”) 
●        Teljesítményzavar (a gyermek teljesítménye romlik/leromlott, a gyermek gyakran nem 
visz felszerelést, gyakran nem készíti el a házi feladatot) 
●    Iskolai hiányzás, késés (10 óra alatti igazolatlan vagy indokolatlanul sok igazolt 
hiányzás) 
● Családi konfliktus (válás, szülők közti konfliktus, elvált szülőknél különböző 
nevelés/konfliktus, kapcsolattartási problémák, szülő-gyermek közti konfliktus, testvérek közti 
konfliktus) 
● Gyermeknevelési (A szülők nem megfelelő nevelési eszközöket alkalmaznak pl.: 
büntetés, kiabálás, vagy nincs nevelési eszköze pl.: nem tud, vagy nem akar hatni gyermekére, 
túlkontrolláló szülő, túl sokat-, vagy túl keveset vár el a gyermektől a szülő) 
●        Beilleszkedési nehézség (nincsenek barátai, kiközösítik az osztálytársak) 
●        Szülő vagy család életvitele (alkohol, drogproblémák, lakhatási problémák, keveset van 
otthon a szülő) 
●        Anyagi problémák 
● Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak, családon belüli 
gyász, új gyermek születése, új párkapcsolatot létesít a szülő) 
●        Elhanyagolás (nem kapja meg a gyermek a szükséges ellátásokat pl.: iskola, orvos, 
védőnő, pszichológus stb; nem megfelelő a gyermek élelmezése, ruházata pl.: koszos, szakadt, 
nem évszaknak megfelelő, nem foglalkoznak a gyermekkel, nincs felügyelete biztosítva) 
●        Ügyintézéshez való segítségkérés (önkormányzati ellátások, -lakás, családi pótlék, válás, 
gyermekelhelyezés, Családok átmeneti otthonába jelentkezés, stb) Információkérés (jogi-, 
szociális szolgáltatások igénybevétele, szabadidő hasznos eltöltése).  
(Elérhetőségek: Czabai Piroska Időpont: csütörtök, 13:00-16:00 Helyszín: A épület, rádiós 
szoba Email: oviisiszoc@gmail.com)       
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. 
Reméljük, hogy ebben a tanévben is meg tudjuk tartani az 5. és 9 osztályosok gólyabálját.  

A gyermekvédelemmel összefüggő feladatok és folyamatok 
A bevezetőben említett kiemelt területek nagyon fontosak a gyermekvédelmi munkában. 

Az idén szeretnénk, ha a helyi Rendőrkapitányságról Bertók Rita iskolarendőr több témában 
tartana előadást a diákoknak. Az eddigi megbeszélések alapján a tervezett időpontok: 

Szeptember 21. 8:30-9:15 Állatvédelem a 3. osztályosoknak 
Szeptember 27. 9:30-10:15 Állatvédelem alsósoknak 
Október közepe: Internet veszélyei felsősöknek 
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November közepe: Drogprevenció felsősöknek 
Iskolarendőrünk nagyon készségesen felajánlotta, ha bármilyen más témában lenne kérésünk, 
akkor szívesen utánajár és a megbeszélt alkalmakon túl is tartana előadásokat, amennyiben 
igény van rá.  

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.  
Remélem, hogy idén sikerül felvenni a kapcsolatot és megismerkednem a Családsegítő-és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival is. 
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. 
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. 
Sajnos az elmúlt évek rendkívüli helyzete próbatétel elé állított mindannyiunkat, nehéz volt 
követni diákjaink családi problémáit, esetleges gondjaikat, de reméljük, hogy ebben a tanévben 
mindenkire jut elegendő figyelmünk és időnk. 

                                                                      Czapáryné Prohászka Csilla 

                                                                            gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 
 

 

Diákönkormányzat 
 

Az idei tanév nyugodtan indul a Diákönkormányzat életében, köszönhetően annak, hogy a 
leköszönő elnök miatt már az előző tanév végén sikerült megválasztani a következő elnököt. 
Idei tanévtől Dobrai Dorina (11.a) látja el az elnöki feladatokat, aki társelnökével Mizsei 
Mollival (11.a) irányítja a Diákönkormányzatot. Véleményem szerint jó munkát fognak 
végezni, hiszen rátermettségüket már a legutóbbi DÖK-napon megmutatták. 
Idén kiemelten figyelünk a tagok aktivitására, hiszen az emberi tényező elengedhetetlen a 
Diákönkormányzat sikeres működéséhez. Bízom abban, hogy kollégáim is segítik 
működésünket, 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. Az ügyeleti beosztás az első 
héten elkészült, így azóta ennek működnie kell. Kérem ez ügyben az osztályfőnökök hathatós 
közbenjárását, valamint megértését, ha osztályaik esetleg egy másik épületben kaptak ügyeletet. 
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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 iskolai élet fellendítésére irányuló 
megmozdulás szervezése, ha a helyzet megengedi. Emellett szeretnénk folytatni többek között 
a nagysikerű iskolarádiót. Az iskolaújság kérdése még megbeszélés részét képezi. A nyomtatott 
formában megjelenő újság kevésbé vonzó a diákok szemében, ezért maximum az interneten 
megjelenő verzió jöhet számításba.  
Várhatóan a DÖK nap megszervezése lesz idén is a legnagyobb feladatunk. Az elmúlt tanévben 
nehezítésekkel, de nagyon sikeresen zajlott e rendezvényünk. Bízunk abban, hogy a diákság 
még nagyobb lelkesedéssel várja az általunk szervezett napot és ehhez minden tag hozzá is járul 
majd. 
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 Diákügyelet beosztása 
Alakuló ülés, új tagok bemutatkozása (logó) 
Házirend megbeszélése 
Iskolarádió beindítása 

október Dökös csapatépítő délután 
Osztálydekorációs verseny 
Színes ősz - színek hete (okt. 1.hete) 
Tökfaragó délután? 

november Ruhagyűjtés 

december „Küldj szaloncukrot!” 
Téli dekoráció 
Dökös kirándulás 

január „iskolaújság” 
Magyar kultúra napja (rejtvény) 

február „Küldj szeretetet!” 
Öltözzünk össze! 

március No backpack day 

április Crazy hair day 
Költészet napja 

május Baksay-nap 

június „iskolaújság” 
 

Szécsényi Zsuzsanna 
DÖK patronáló tanár 
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Az éves munkatervet, valamint az annak mellékletét képező ütemtervet a nevelőtestület a 2022. 

szeptember 23-án megtartott nevelési értekezletén megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 Szolnoki Attila 

igazgató 


