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 Jogszabályi háttér 

a. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

b. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. rendelet 

c. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

d. a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 

e. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről (25. § Az óvodai és iskolai szociális segítő 

szolgáltatásról) 

 Személyi és tárgyi feltételek a 2021/2022-es tanévben 

2.1 Tanulócsoportok száma, összetétele 

 Tanulói létszám: 202 fő  

 Osztályok száma: 9 

Osztály Képzési forma, tanterv, specialitás Létszám Osztályfőnök 

1. általános iskolai osztály, német nemzetiségi 

nyelvoktatás, hagyományos forma, angol 

emelt szintű oktatás 

28 Frank Sára 

2. általános iskolai osztály, német nemzetiségi 

nyelvoktatás, hagyományos forma, angol 

emelt szintű oktatás 

32 Kaitzné Beck Renáta 

3. általános iskolai osztály, német nemzetiségi 

nyelvoktatás, hagyományos forma 
22 

Verbuleczné Gergely 

Mária 

4. általános iskolai osztály, német nemzetiségi 

nyelvoktatás, hagyományos forma 
22 Szerencsés Ilona 

5. általános iskolai osztály, német nemzetiségi 

nyelvoktatás, hagyományos forma 
27 

Schäfferné Haragó 

Krisztina 

6. általános iskolai osztály, német nemzetiségi 

nyelvoktatás, hagyományos forma 
15 Korsós Annamária 

7. általános iskolai osztály, német nemzetiségi 

nyelvoktatás, hagyományos forma 
23 Gettó Terézia 

8.a általános iskolai osztály, német nemzetiségi 

nyelvoktatás, hagyományos forma 
16 May-Varga Réka 

8.b általános iskolai osztály, német nemzetiségi 

nyelvoktatás, hagyományos forma 
16 Tavaszi Tamásné 
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2.2 Személyi feltételek 

 Tantestület létszáma: 19 fő teljes állású + 3 fő részmunkaidős + 5 fő óraadó 

(szakos ellátottságunk 100 százalékos) 

 Tartósan távol van: 1 fő 

 Technikai dolgozók létszáma: 10 fő (ebből 4 fő részmunkaidős; 1 fő tartósan 

táppénzen, munkáját megbízási szerződéssel rendelkező takarító végzi) 

Távozott a gyógypedagógus, a karbantartó, valamint az egyik tanítóné nyugdíjba ment. Új 

kollégák: Faluhelyi Dalma gyógypedagógus, Keszeg Tibor karbantartó, Fricska Ani tanítónő, 

aki jelenleg végzi a főiskolát. 

2.3 Tárgyi feltételek 

 

Az iskolaépület teljes körű felújítása 2020 januárjában kezdődött és 2021 februárjában 

fejeződött be. Minden tanteremben van digitális tábla laptoppal. A tanulók rendelkezésére áll 

60 db tablet. A digitális oktatás idejére biztosított az otthoni technikai háttér. Az iskola falai 

fehérek, gyorsan koszolódnak, a falak burkolását meg kell oldani. Sajnálatosan a lépcső 

felújítása kimaradt, szeretnénk jövő nyáron kijavíttatni. Az udvar felújítása 2021 áprilisában 

kezdődött, és jelenleg is tart. A fenntartó Pécsi Egyházmegye jóvoltából minden anyagi, tárgyi 

eszköz adott a tanulók oktatásához. 

 

2.4 Felelős személyek a 2021/2022-es tanévben  

 

MUNKAKÖZÖSSÉG 

MEGNEVEZÉSE 
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ 

német nyelvi munkaközösség KIRSCHINGNÉ BISCHOF ANNA 

felsős munkaközösség GETTÓ TERÉZIA 

 

 

MEGNEVEZÉSE FELELŐS (ÖK) 

igazgató Hosszúné Fischer Valéria 

igazgatóhelyettes Balázs Andrea 

önértékelési csoport Balázs Andrea, Gettó Terézia, 

Kirschingné Bischof Anna 

beiskolázás Balázs Andrea 
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pályaválasztási és továbbtanulási 

felelős 
Tavaszi Tamásné 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Tavaszi Tamásné 

gyermekvédelmi team (KAPI 

projekt) 

Balázs Andrea, Palkóné Mécs Nóra, 

Tavaszi Tamásné 

Étkezési nyilatkozatok Hangené Friedszám Rita isk.titkár 

Ünnepségek, ünnepélyek May-Varga Réka, Pozsgai Márta, 

osztályfőnökök 

Ballagás May-Varga Réka, Tavaszi Tamásné 

Hitélet Bacsmai László püspöki biztos, 

Hosszúné Fischer Valéria, Szabados 

Zsófia hitoktató 

DÖK segítő tanár Ginderné Czimmer Eszter 

Farsangi bál Ginderné Czimmer Eszter (DÖK), 

Gettó Terézia, Balázs Andrea 

Versenyeredmények rögzítése Fischer Valéria 

Médiafelelős Fischer Valéria, Balázs Andrea 

Tankönyvfelelős, könyvtáros Pozsgai Márta 

Szertár Tóth Istvánné 

Ügyeletvezető Ginderné Czimmer Eszter 

Kompetenciamérés Gettó Terézia, Csontos Orsolya 

IKT eszközök Tamásy Zsolt 

Jubileumi év, évkönyv Balázs Andrea, Tatai Tibor, HFV 

Gizella nap Fischer Valéria, Balázs Andrea 

Sportnap 
Schwarzkopf Tamás, Ginderné 

Czimmer Eszter 

Gizella Kupa 
Schwarzkopf Tamás, Ginderné 

Czimmer Eszter 

Erdei iskola Tóth Istvánné, Gettó Terézia 

Német nemzetiségi projektnap Kirschingné Bischof Anna 

Területi német vers- és 

prózamondó verseny 
Kirschingné Bischof Anna 
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Faliújságok, dekoráció 
Pozsgai Márta, Tavaszi Tamásné, Tóth 

Istvánné, Szerencsés Ilona, Ginderné 

Czimmer Eszter 

Színházlátogatás osztályfőnökök 

Iskolakert Tóth Istvánné 

Fenntarthatósági témahét Tóth Istvánné, Balázs Andrea 

Órarend Balázs Andrea 

E -napló Ginderné Czimmer Eszter 

Mentorálás Szerencsés Ilona 

Temetőgondozás Tavaszi Tamásné, DÖK 

 

2.5 Üzemeltetéssel kapcsolatos dolgok 

 

Érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgálatok, feladatok, próbák ütemezése 
 

Időpont Feladat 

2021. 08.24. 
Érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás 

a dolgozóknak 

2021. 09.01. 
Balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatás a tanulóknak 

2021. 09. 03. Tűzriadó 

 A 2021/2022-es tanév rendje 

3.1 Tanítási napok, szünetek 

 

Tanítási napok száma: 181 

Tanítás nélküli munkanapok száma a tanévben: 6 

A szorgalmi idő  

 első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda),  

 utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda).  

A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig 

értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről.  
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Tanítási szünetek  

 Az őszi szünet 2021. október 23-tól 2021   . november 1-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

november 2. (kedd). 

 A téli szünet 2021. december 22-től 2022. január 3-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. január 3. (hétfő). 

 A tavaszi szünet 2022. április 9-től 2022. április 19-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap március 8. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap április 20. 

(szerda). 

3.2 Vizsgák 

Javítóvizsga – estelegesen – a tanév végén. 

DSD I – német, B1 típusú nyelvvizsga: 2022. március-április, 8.b osztály, Csontos Orsolya 

3.3 Mérések  

3.3.1. Kompetenciamérés (országos) 

Országos mérés 6. és 8. évfolyamon: szövegértés és matematika, valamint 

természettudományok és idegen nyelv (angol). A mérés digitális eszközökkel történik. Új elem 

a természettudományos mérés, valamint a digitális megoldás. Várjuk az Oktatási Hivatal 

képzéseit, útmutatásait a mérések lebonyolításával kapcsolatban.  

 

Időpont Megnevezés Felelős 

2021. szeptember 20. 

– október 11. 

Országos pályaorientációs kompetencia-

mérés 8. osztály 

Tavaszi Tamásné, 

Gettó Terézia 

2022. május 17-19. Országos idegen nyelvi és 

kompetenciamérés (6. évf.) 

Schaffler-Sturman 

Anikó, Gettó Terézia 

2022. május 10-12. Országos idegen nyelvi és 

kompetenciamérés (8. évf.) 

Schaffler-Sturman 

Anikó, Gettó Terézia 

3.3.2 Belső mérések időpontjai 

 

Időpont Megnevezés Felelős 

2022. május-június német nemz. nyelv: 2,4,6,8.o. szaktanárok 

2022. május-június magyar szövegértés: 1, 2, 3, 

4.o. 

szaktanárok 

2022. május-június matematika: 1,2,3,4.o. szaktanárok 

2022. május-június történelem: 5,7 szaktanárok 
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3.4 Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 

Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma általános 

iskolában: 6 

2021. november 12. PEM pedagógus konferencia 

2021. december 11.  Pályaorientációs nap; pedagógus továbbképzés 

2022. április 11-13. Nagyhét, SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program 

felülvizsgálata, módosítása 

2022. június 15. DÖK-nap, sportnap 

 Iskolai megemlékezések  

 

Az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző, vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb 

emléknapok, megemlékezések időpontja: 

IDŐPONT  MEGNEVEZÉS  FELELŐS  

2021. szeptember 1. Tanévnyitó 

Fischer Valéria, Balázs 

Andrea 

2021. szeptember 2. Veni Sancte 

Fischer Valéria, Bacsmai 

László 

2021. október 4. Szent Ferenc emléknapja 

Fischer Valéria, Bacsmai 

László 

2021. október 6. Aradi vértanúk emléknapja Schäfferné Haragó Krisztina 

2021. október 22. Okt. 23. Korsós Annamária 

2021. november 29. Első adventi gyertyagyújtás Bacsmai László plébános 

2021. december 6. 
Második adventi 

gyertyagyújtás 
Battonyai János káplán 

2021. december 6. Szent Miklós (Mikulás) osztályfőnökök 

2021. december10. 
Adventi lelkinap, 

gyertyagyújtás 

Szülői munkaközösség, 

Bacsmai László plébános, 

Fischer Valéria 

2021. december20. 4. adventi gyertyagyújtás Fischer Valéria 

2022. január 6. Vízkereszt Bacsmai László 

2022. február 25. 
A kommunizmus 

áldozatainak emléknapja 
Pozsgai Márta 

2022. március 11. Március 15-i megemlékezés Szerencsés Ilona 

2022. március 19. Nagyböjti lelki nap 
Bacsmai László, Fischer 

Valéria 
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2022. május Anyák napja osztályfőnökök 

2022. május 7. 
Gizella nap; Lajdi Antalné 

terem 

Fischer Valéria; Balázs 

Andrea 

2022. június 4. Nemzeti összetartozás napja 
May-Varga Réka, Tavaszi 

Tamásné 

2022. május 28. Iskolai gyermeknap Balázs Andrea 

2022. június 1. Pedagógusnap Szülői munkaközösség 

2022. június 18. Ballagás, tanévzáró, Te Deum 
Schwarzkopf Tamás, Korsós 

Annamária, Bacsmai László 

 Az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában 

 

2021. 09. 02. DIÁKKÖZGYŰLÉS  

 

További gyűlések idejét a DÖK munkaterve tartalmazza. 

 Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

Időpont Értekezlet megnevezése 

2021.08.23. Alakuló értekezlet 

2021.08.31. Tanévnyitó értekezlet 

2021.09.23. KAPI gyermekvédelmi projekt 

2021. 12. 11. Nemzeti Tehetség Központ továbbképzése 

2022. 01. 21. Félévi osztályozó értekezlet 

2022. 02. 04. Félévi értekezlet 

2022. 06. 10. Év végi osztályozó értekezlet 

2022. 06. 24. Tanévzáró értekezlet 

 

A tanév során minden hónap utolsó keddjén, 16 órakor tartunk értekezletet, amelynek 

témája az aktuális teendők, programok, illetve különféle nevelési kérdések lesznek. 

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt munkanapon belül az iskoláknak 

nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 
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 Az intézmény sporttevékenységének a tervezése 

7.1 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A 2021/2022-es tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. 

évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

esetében kell megszervezniük. 

Időpont MEGNEVEZÉS 

2022. 06. 15-ig TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK 

MÉRÉSE 

 

7.2 A mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása 

Minden évfolyamon heti 5 tanóra testnevelés az órarendbe építetten. A 3. osztályban az 5 

testnevelés órán belül heti 2 óra úszásoktatás van. A 4. évfolyamon heti egy néptánc tanítás, 

míg a 7. évfolyamon heti egy társastánc tanítás folyik. Az alsós osztályokban heti 1 óra 

dzsúdó oktatás van. Amennyiben igazoltan legalább heti két alkalommal szakosztályi 

edzésre, vagy iskolai sport szakkörre jár a felső tagozatos tanuló, úgy felmentést kap heti 

két testnevelés óra alól. Mivel sokan élnek ezzel a lehetőséggel, ezért az 5-6. és a 7-8. 

osztályokban hetente kétszer a két évfolyamot összevonva tartanak testnevelés órát a 

szaktanárok.  

7.3 Egyéb intézményi sporttevékenységek  

floorball – heti 3 óra (korosztályos bontásban) 

foci – heti 3 óra (korosztályos bontásban) 

röplabda – heti 1 óra 

atlétika – heti 1 óra 

 úszás – heti 1 óra (a városi uszodában; 4-8. évf.) 

 gyógytestnevelés – a pedagógiai szakszolgálat megbízásából Schwarzkopf Tamás végzi  

 Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények 

 

Dátum Megnevezés 

2021. 12. 7-8. Nyílt nap az 1-2-3-4. osztályokban 

2021. 12. 14-15. Nyílt nap az 5-6-7-8. osztályokban 
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2021. 10. 20. 
Tájékoztató szülői értekezlet a felvételi eljárás 

rendjéről; a középiskolák bemutatkozása (7-8. o.) 

2021. 12. 03. Jelentkezés központi írásbeli felvételi vizsgára 

2022. 01. 22. Központi írásbeli felvételi vizsga 

2022. 02. 18. 
Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú 

iskoláknak 

2022. 03. Középiskolák ideiglenes felvételi jegyzéke 

2022. 04. 29. 
Középfokú iskolák értesítése a felvételről, vagy 

elutasításról 

2022. 06. 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba 

 Versenyek, házi versenyek 

Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre 

felkészíti a tanulókat.  

Dátum Megnevezés 

2022. 02. 
Alsós és felsős német vers- és prózamondó (házi 

verseny) 

2022. 04.08. Területi német vers- és prózamondó verseny  

2022. 02. Német népdaléneklési verseny (területi) 

2022. 03. Gizella kupa (egyházmegyei sportverseny) 

2022. 01. Alsós és felsős versmondó verseny (házi verseny) 

2022. február Alsós matematika verseny (házi verseny) 

 Kisfaludy Napok versenyei (területi) 

 
Sportversenyek (Diákolimpia, városi 

atlétikaversenyek, Bozsik-program) 

2022. február Busókerék városi honismereti verseny 

 Harmatcsepp alsós levelezős tanulmányi verseny 

 Meseíró pályázatok (5-8. évf.) 

 Tomori Kadét Kupa 

 Dugonits Matematika Verseny 

 Zrínyi Matematika Verseny 

 
Verein Ungarndeutscher Kinder online honismereti 

verseny 

 Munkaterv – naptár 

A vírushelyzet miatt a programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

 

SZEPTEMBER Feladatok Felelős 

szept. 2. Veni Sancte 
HFV, Bacsmai 

László 

szept. 1. Tanévnyitó ünnepség HFV 

szept. 10. Iskolai létszámok nyilvántartása 
Hangené, 

pedagógusok 
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szept. 10. Bizonyítványok összeszedése, leadása 
osztályfőnökök, 

BA 

szept. 11. Napközis létszámok véglegesítése Tavasziné 

szept. 8-17. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

szept. 6. Szakkörök indulása szaktanárok 

szept. 14. Munkatervek leadása 

munkaközösség-

vezetők, DÖK 

vezető 

szept. 18. Bátai zarándoklat HFV 

szept. 6-10. Erdei iskola Tóthné, Gettó 

szept. 20. Tanmenetek elkészítése, leadása szaktanárok 

szept. 30. 
Részvétel a Szt. Ferenc Óvoda nagycsoportjainak 

szülői értekezletén 

HFV, Szerencsés 

Ilona 

szept. 6. SZK megbeszélés HFV 

szept. 29. Szent Mihály napi forgatag HFV, SZK 

szept. 30. Testnevelés alóli felmentések leadása testnevelők 

szept. 30. Mozanapló ellenőrzése BA 

szept. 30. Osztálytermek belső rendjének ellenőrzése HFV, BA 

szept. 30. Szaktárgyi versenyek rögzítése szaktanárok 

szept. 30. Anyakönyvek ellenőrzése BA 

szept. 30. 
Térítési díjak kedvezményeihez szükséges 

igazolások ellenőrzése 
HFV 

 

OKTÓBER Feladatok Felelős 

okt. eleje Iskolai adatszolgáltatás (statisztika) HFV, BA 

okt. 2. 
HH és HHH tanulók névsora GYIV-felelős: 

Tavasziné 

okt. 4. 
Szt. Ferenc nap; iskolai szentmise (7.o.); 

Zöldforgó; Alma együttes 

Bacsmai, HFV, 

osztályfőnökök 

okt. 6. Az aradi vértanúk emléknapja Schäfferné 

okt. 20. Továbbtanulási szülői értekezlet HFV, Tavasziné 

okt.2. hete Térítési díjak fizetése Lászlóné 

okt.9. DIFER igény felmérése Frank S., BA 

okt. 13-14. 
Nagycsoportos óvodások látogatása az 1. 

osztályban 
Frank S., BA 

okt.19. Egymillió gyermek imádkozik a békéért HFV 

okt.22. Okt.23-i ünnepség  Korsós A. 

okt.25. DIFER-rel kiszűrt tanulók jelzése az OH-nak HFV 

okt. 22. Utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt  

okt.23.-nov.1. Őszi szünet  

 

NOVEMBER Feladatok Felelős 

nov. 2. Az első tanítási nap az őszi szünet után  

nov. 2. Temetőlátogatás  

nov. 3. 17.00 Fogadóóra minden nevelő 

nov. 5. Óvónők látogatása az első osztályban BBA, Frank S. 

nov. 9. 17.00 Beiskolázási szülői értekezlet HFV, BA 

nov. 11. 8.00 Iskolai szentmise BBA 
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nov. 11. Részvétel az óvoda Szent Márton napján minden nevelő 

nov. 12. PEM pedagógus továbbképzés minden nevelő 

nov. 2. hete Térítési díjak fizetése Lászlóné 

nov. Pályaválasztási szülői értekezlet (városi-IC) Tavasziné 

nov. 22. 
Komp.méréshez szükséges adatok jelzése az OH-

nak 
HFV, Gettó 

nov. 27. Adventi koszorú készítése 3-4.o. Bacsmai 

nov. 29. 1. gyertya meggyújtása  

nov. 30. Roráté 3-4. osztály 

 

DECEMBER Feladatok Felelős 

dec. 6. Mikulás, középiskolai felvételire jelentkezés BA, Tavasziné 

dec. 6. 2. gyertya meggyújtása Fekete Z. 

dec. 2. hete Térítési díjak fizetése Lászlóné 

dec. 7-8. Nyílt nap az alsó tagozaton minden nevelő 

dec. 9. Roráté 7-8. osztály 

dec. 11. Ped. továbbképzés (Nemzeti Tehetség Központ) HFV 

dec. 14-15. Nyílt nap a felső tagozaton minden nevelő 

dec.10. 8.00 
Iskolai szentmise, adventi lelkigyakorlat, 

gyertyagyújtás  
HFV, Bacsmai 

dec. 21. 
4. gyertya meggyújtása, utolsó tanítási nap a téli 

szünet előtt 
Fischer 

dec. 24. Betlehemes (3. osztály) Verbulecz M. 

dec. 22. – jan. 3. Téli szünet  

 

JANUÁR Feladatok Felelős 

jan. 6. Vízkereszt, szentmise, házszentelés Bacsmai 

jan. 7. Alsós - felsős versmondó verseny May-V. R. 

jan. 2. hete 
Térítési díjak fizetése Lászlóné, Vogl 

A. 

jan. 23. Központi írásbeli felvételi Tavasziné 

jan. 11. Mesetúra BBA, KBR 

jan. 21. Az 1. félév vége  

jan. 21. Osztályozó értekezlet HFV 

jan. 28. 
Félévi bizonyítványok kiosztása, félévi 

beszámolók leadása 

osztályfőnökök, 

mkv. 

 

 

FEBRUÁR Feladatok Felelős 

febr. 7-11. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

febr. 4. Félévi értekezlet Fischer 

febr. 18. Farsangi bál DÖK 

febr. 2. hete Térítési díjak fizetése Lászlóné 

febr. 10. Nyílt nap leendő elsősöknek BBA 

febr. 18. 8. o. tanulók továbbtanulási lapjának elküldése Tavasziné 

febr. 25. Kommunizmus áldozatainak emléknapja  Pozsgai, Fischer 

febr. 24. Kisfarsang  

febr. 27. Busójárás  
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MÁRCIUS Feladatok Felelős 

márc. 2. Hamvazószerda Bacsamai 

márc. 7. Gizella-kupa Schwarzkopf T. 

márc. 2. hete Térítési díjak fizetése Lászlóné 

márc. 11. 10.00 1848. márc.15-i megemlékezés Szerencsés I. 

márc. 22. 2. Iskolába hívogató  BBA, Frank S. 

márc. 19. Lelkigyak. tanároknak, tanulóknak Bacsmai 

 

ÁPRILIS Feladatok Felelős 

ápr. 1. Nagyböjti lelki nap  

ápr. 11-19. Tavaszi szünet  

ápr. 2. hete Térítési díjak fizetése Lászlóné 

ápr. 21-22. 1.o. tanulóinak beiratkozása Hangené 

ápr. Egyházmegyei hittanverseny Kresz 

ápr. 19-23. Fenntarthatósági témahét Tóthné 

ápr.  NETFIT Schwarzkopf T. 

ápr. 24. PEM sportnap Schwarzkopf T. 

ápr. 30. 

A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és 

az iskoláknak. 

Tavasziné 

 

MÁJUS Feladatok Felelős 

máj. 1. Nemzetközi ünnep  

máj. 2. Anyák napja  

máj. 7. 
Gizella-nap, szentmise, Lajdi Antalné terem Osztályfőnökök, 

Fischer 

máj. 8. Öregdiák találkozó BA 

máj. 2. hete Térítési díjak fizetése Lászlóné 

máj. 9-13. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

máj. 14. Pécs-Gyűd  

máj. 20. PEM pedagógus nap  

máj. 17-19. Mérések 6. o. Gettó 

máj. 10-12. Mérések 8. o. Gettó 

máj. 31. Gyermeknap az iskolában Fischer, BA 

 Mohács-projekt Pozsgai 

 

 

JÚNIUS – 

AUGUSZTUS 
Feladatok Felelős 

jún. 1. Pedagógusnap SZK 

jún. 4. Nemzeti Összetartozás Napja Gettó 

jún. 7-8. Osztálykirándulások osztályfőnökök 

jún.  Leendő elsős szülői értekezlet Szerencsés 

jún. 10. 
PEM Te Deum Máriagyűd BA, Szabados 

Zs. 

jún.2. hete Térítési díjak fizetése Lászlóné 

jún. 13. Német projektnap KBA, mk. 
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jún. 15. Sportnap Schwarzkopf 

jún. 10. Osztályozó értekezlet HFV, BA 

jún. 16-25. 

Adminisztráció, bizonyítványok, anyakönyvek, 

jutalomkönyvek, statisztikák, beszámolók 

elkészítése, leltárak  

osztályfőnökök 

jún. 18. 
Ballagás, tanévzáró HFV, BA, 

Bacsmai L. 

jún. 20-22. PEM hittan tábor  

jún. 20-22. PEM tematikus tábor  

jún. 20-23. Természettudományos tábor Schäfferné 

jún. 23. Pedagógus kirándulás Fischer 

jún. 24. Tanévzáró értekezlet Fischer 

júl. Német nemzetiségi tábor KBA, mk. 

jún.-aug. Pedagógusok nyári szabadsága  

 Az iskola tartalmi munkájának szervezése 

A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük. 

Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint készült. Az 

új tanévben az 1-2. és az 5-6. évfolyamon kerül bevezetésre a 2020-as NAT. 

 

 Emelt szintű angol 

A városi igényeket felmérve a tavalyi tanévtől az 1-2. évfolyamon, felmenő rendszerben 

bevezettük az emelt szintű angol oktatást. Az iskolánkba jelentkező tanulók szülei 

eldönthették, hogy a német nemzetiségi, vagy az angol nyelvet választják. Jelenleg a 2. 

osztályban 16 fő németet, 16 pedig angolt tanul heti 5 órában. Az 1. osztályban 13-an 

tanulnak németül, 15-en angolul. 

 

 Iskolapszichológus 

A pedagógusok és a szülők munkáját is iskolapszichológus segíti. Bohner Renáta 

szerdánként, 8-tól 12:00 -ig tartózkodik iskolánkban. A szülők tájékoztatása megtörtént.  

 

A tanulók viselkedéskultúrájának fejlesztése 

Osztályfőnöki órán, szaktárgyi órákon, az ebédlőben és minden adódó alkalommal a társas 

együttélés szabályainak feldolgozása, megbeszélése, gyakorlása. Ezen belül kapjon kiemelt 

figyelmet a köszönési és az étkezési kultúra emelése, a megfelelő kommunikáció a 

tanulótársak, nevelők és felnőttek irányába, a közösség rendezvényein a viselkedési 

szabályoknak való megfelelés. Püspöki biztos atya javaslatára bevezetjük iskolánkban az 

ősi katolikus köszönés latin formáját (Laudetur Jesus Christus!). 
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A szakmai munka színvonalának emelése 

A pedagógusok a tanórákra felkészülten érkezzenek. Elvárás, hogy az órák mindig 

érdekesek, mozgalmasak legyenek, sok tanuló bevonásával, feladatokban gazdag 

munkaszervezéssel. Építsük be a továbbképzéseken tanult módszereket a napi munkába. 

Törekedjünk arra, hogy változatos tanulásszervezési eljárásokat használjunk, a homogén 

csoportmunka mellett a kooperatív formát is. Az egymástól való tanulás szerepe 

felértékelődött a 21. században. Ha a nevelő meg tudja tanítani a szaknyelv/szabályok 

megértetésével a tananyagot a jó képességű tanulóknak, akkor ők gyereknyelvre lefordítva 

segíthetnek a továbbadásban, gyakorlásban a gyengébb képességű tanulóknak. 

Csak azt kérhetjük számon, amit megtanítottunk. Jelezzük időben a dolgozatokat, tartsuk 

be az ezzel kapcsolatos szabályokat (dolgozatok száma egy napon, javítás határideje). 

Szóban is értékeljünk, az érdemjegyek csak a dolgozatok kiadása után jelenjenek meg a 

Mozanaplóban. Törekedjünk a szóbeli számonkérésre is (felelet). 

 

Ökoiskola 

2021. szeptember 1-től iskolánk jogosult az Ökoiskola cím viselésére. Hogy méltók 

legyünk erre a címre, a következő lépéseket tervezzük folytatni, illetve újként bevezetni 

ebben a tanévben: 

- iskolakert: 4-5. osztály 

- sírkertek: DÖK 

- szelektív hulladékgyűjtés erősítése a tantermekben (kukakommandó – DÖK) 

- autómentes nap 

- szemétszedő akciók a Duna-parton 

- energiatakarékosság: áram, papír, víz 

- az iskola honlapján a témával kapcsolatos ajánlások közzététele 

 

Bekapcsolódás a 2021/2022. tanév köznevelési témaheteibe   

Iskolánk a Fenntarthatósági témahét programjaiba kapcsolódik be. A témahét tanórai és 

tanórán kívüli eseményeket fog össze. Tematikus órákat tartunk alsósoknak és felsősöknek. 

Külsős szakemberek (pl. Duna-Dráva Nemzeti Park, Dél-Kom) meghívását tervezzük. A 

programhoz kapcsolódó versenyeken igény/jelentkezés szerint veszünk részt. 

Hagyományos egészségnevelési napunkat e hét eseményei váltják. A 2020-as esztendőre 
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elnyertük az „Energiatudatos iskola” címet. Csatlakoztunk az Ültess 10 millió fát országos 

mozgalomhoz. Egyrészt a családok otthoni faültetését tudjuk támogatni, másrészt az 

elültetett fák gondozását vállaltuk iskolánk környékén és a temetőben. Az iskolakert 

gondozását folytatjuk a plébánia udvarán. A növények ültetését, gondozását Tóth Istvánné 

fogja át, ugyanakkor bármelyik osztály különféle órákon átlátogathat a közelben lévő 

kertbe, akár szótanulás (német, angol), akár növényismeret céljából. 

 

Az intézményi önértékelés folyamatának folytatása 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

rendelkezik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés részeként végzendő intézményi önértékelésről 

is. Az önértékelés szintjei: pedagógus, vezető, intézmény. Az átfogó önértékelés során a 

pedagógus esetében 8 pedagógiai kompetenciára épülő 8 területen, a vezető esetében az 

intézményvezetői kompetenciákon alapuló 5 területen, az intézményi önértékelés 7 

területen meghatározott elvárások alapján történik. 

Célja: az intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján meghatározni a kiemelkedő 

és a fejleszthető területeket, erre építve fejlesztéseket tervezni és megvalósítani az 

eredményesség érdekében. 

Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, mint értékelt és mint értékelő, ugyanakkor 

a folyamatokat egy értékelési csoport irányítja. A csoport létszáma 3 fő.  

A BECS csoportot ujjászervezzük, ütemezzük és folytatjuk az önértékeléseket. 2022-ig 

minden nevelőnek át kell esnie az önértékelés folyamatán. A tavaly elkezdett 

önértékeléseket sikerült mind lezárni.  

Felelős: igazgató, önértékelési csoport 

Az önértékelési csoport tagjai: Balázs Andrea, Gettó Terézia, Kirschingé Bischof 

Anna 

Az önértékelésre kijelölt pedagógusok: Medgyesiné Michelisz Zsuzsanna, 

Schaffler-Sturman Anikó, Tavaszi Tamásné, Verbuleczné Gergely Mária, Palkóné 

Mécs Nóra 

 

 Pedagógus minősítések, tanfelügyelet 

 

A 2021-22-es tanévben a következő pedagógusok vesznek részt minősítésen (a 

járványhelyzettől függően online vagy személyesen): Fischer Valéria. 
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Pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzés: Schäfferné Haragó Krisztina. 

Intézményi és intézményvezetői tanfelügyelet: Fischer Valéria.  

A 2022-es minősítésre jelentkezett: Tavaszi Tamásné, Schäfferné Haragó Krisztina, 

Kaitzné Beck Renáta PII, Schwarzkopf Tamás innovátor - mesterpedagógus 

 

Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során 

 

 magas színvonalú nevelő-oktató munkára törekvés, differenciált óravezetés, 

IKT-eszközök alkalmazása 

 a családias, partnerközpontú légkör biztosítása, 

 folyamatos módszertani megújulás, korszerű módszerek elsajátítása és belső 

tudásmegosztáson alapuló továbbadása 

 a nevelőtestület egységének erősítése, csapatépítés és közös programok 

szervezése által 

 a tanulók motiváltságának emelése 

 sikertelen, lemaradó tanulóink segítése  

 a tanulók tanulási módszereinek javítása 

 tanulmányi versenyeken sikeres szereplés, helytállás  

 tehetséges tanulók számára szereplési lehetőség biztosítása 

 tehetségazonosítás, tehetséggondozás 

 ökoiskolai programok 

 folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel 

 Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel 

12.1 Szülőkkel való kapcsolattartás 

A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről 

rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk 

ebben az évben is. 

A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskolai honlap, a Facebook–oldal, a Mozanapló, 

a tájékoztató és ellenőrző könyvek, valamint a szülői értekezletek.  

 Szülői értekezletek időpontja: 

Időpont Megnevezés 

2021. 09.07-11. MINDEN OSZTÁLY 
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2021. 10. 20. 7-8. OSZTÁLY (TOVÁBBTANULÁS) 

2022. 02. 7-11. MINDEN OSZTÁLY 

2021. 05. 9-13. MINDEN OSZTÁLY 

 

 Fogadóórák időpontja: 

Időpont Megnevezés 

2021. 11. 03. Fogadónap 

2022. 04. 05. Fogadónap 

minden tanár heti egy órában fogadóórát tart 

 

 Szülői Munkaközösség üléseinek időpontja: 

Időpont Megnevezés 

2021.09.06. 
Éves programok megbeszélése, iskolai 

formaruha 

2021. 03. 11. Megbeszélés 

 

12.2 Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás 

 

Szakszolgálatok:  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pályaválasztási Tanácsadójával intézményünk 

pályaválasztási felelőse folyamatosan tartja a kapcsolatot. A Baranya Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat mohácsi tagintézményével is szoros kapcsolatban vagyunk: szakpszichológusuk 

a hozzájuk forduló tanulók osztályfőnökével konzultál; az általuk szervezett képzéseken, 

műhelyfoglalkozásokon igyekszünk jelen lenni. 

 

Szakmai szolgáltató: A szakmai munkánkat támogatják az Egyházmegye és a Katolikus 

Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzések. Rendszeresen részt veszünk az általuk 

szervezett versenyeken, pályázatokon. A jogszabályok értelmezésében és alkalmazásában is 

folyamatos támogatást kapunk részükről. Továbbképzéseket kínál fel és szakmai segítséget ad 

a helyi POK és a pécsi Német Pedagógiai Intézet (UDPI). 

 

Családsegítő: A Mohácsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat iskolánk gyermekvédelmi 

felelősével rendszeres kapcsolatban van. Az esetmegbeszélések folyamatos részét képezik 
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munkakapcsolatunknak, továbbá támogatják, és ha szükséges, segítik a családlátogatások 

megszervezését a problémás tanulóknál. Iskolánk szociális munkása: Kecskeméti Beáta 

Iskolapszichológusi hálózat: Palotás Béla, a Pécsi Egyházmegyével szerződött egyéni 

vállalkozó, Bohner Renáta pszichológus koordinátora. 

 

12.3 Egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás 

 

Jó kapcsolatot ápolunk a Mohácsi Német Önkormányzattal, kölcsönösen részt veszünk egymás 

programjain, tanulóink műsorszámokkal szerepelnek az önkormányzat által szervezett 

ünnepségeken. Közösen szervezzük a területi német vers- és prózamondó versenyt. Pályázat 

útján anyagilag is támogatják németes rendezvényeinket. Együttműködünk a kölkedi és az 

udvari német nemzetiségi önkormányzatokkal, akik szintén támogatják munkánkat. 

 

A II. Lajos cserkészcsapathoz tanulóink közül többen csatlakoznak, iskolánk ad helyet a 

cserkészcsapat foglalkozásainak. 

 

A Mohácsi Tankerülethez tartozó Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével, 

Vidáné Kresz Beátával kitűnő kapcsolatot tartunk fenn. Ennek köszönhetően ebben a tanévben 

immár négy szolfézs csoport (előképző, 1., 2., 3. osztályok) a mi iskolaépületünkben tartja óráit. 

Ez az 1-6. évfolyamos tanulókat érint – a lehetőségnek elsősorban azok a szülők örültek, 

akiknek gondot okozott volna gyermekük szállítása.  

Mohács Város Önkormányzatával munkakapcsolatban vagyunk. Örülünk annak a 

lehetőségnek, hogy részt vehetünk a városban létrejött természettudományos labor munkájában. 

Három területen kapcsolódunk be a labor nyújtotta lehetőségekbe: foglalkozássorozatra 

mennek tanulóink havonta 1 alkalommal; robotika szakkörre járnak felsőseink 2 hetente; 

valamint kihelyezett természettudományos órákra van lehetőségünk, ahol a saját szaktanárok 

tartják modern környezetben a kémia, fizika, biológia órákat. Meghívást kapnak tanulóink a 

városi nyilvános programokra (pl. autómentes nap). Valamint a városi rendezvényeken a 

beosztás szerint iskolánk tanulói szerepelnek. Ebben a tanévben nincs ilyen vállalásunk. 

(Programiroda, Selyemgyár Kulturális Negyed) 

A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervez. A 

helyszín közelsége miatt tervezzük, hogy szakkörökön, tanórákon részt veszünk a múzeum által 

kínált foglalkozásokon. 
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További partnerek: 

- Vöröskereszt: kihelyezett véradás 

- Mohácsi Jenő Városi Könyvtár: könyvtári órák, iskolán kívüli programok 

- Mohácsi Uszoda: a 3. osztályosok úszás órájának, valamint heti 1 úszás szakkör számára 

béreljük az uszoda tanmedencéjét 

 Egyéb foglalkozások a 2021/2022-es tanévben 

13.1 Napközis és tanulószobai csoportok 

Csoportok Nevelők 

1. osztály Frank Sára, Fricska Ani 

2. osztály Kaitzné Beck Renáta, Medgyesiné Michelisz Zsuzsanna 

3. osztály Verbuleczné Gergely Mária, Kirschingné Bischof Anna 

4. osztály Szerencsés Ilona, Tóth Istvánné 

5-6. osztály napközi Tavaszi Tamásné 

7-8. osztály tanulószoba Pozsgai Márta (heti 5 óra) 

 

13.2 Tehetséggondozás, szakkörök, verseny felkészítések 

 

Foglalkozás Vezető tanár 

Alsós matematika szakkör Szerencsés Ilona 

Atlétika Schwarzkopf Tamás 

Rajz szakkör Fricska Ani 

Kézműves szakkör Pozsgai Márta 

Természetkutató szakkör Tóth Istvánné 

Történelem szakkör Pozsgai Márta 

Floorball Ginderné Czimmer Eszter 

Labdarúgás Schwarzkopf Tamás 

Röplabda Schwarzkopf Tamás 

Úszás Schwarzkopf Tamás 

Matematika szakkör 5-6. o. Schäfferné Haragó Krisztina 

Magyar előkészítő May-Varga Réka 

Német előkészítő Csontos Orsolya 

Felsős angol szakkör Schaffler-Sturman Anikó 

DSD-előkészítő Palkóné Mécs Nóra 

Alsós informatika Gettó Terézia 

Felsős informatika Gettó Terézia 

MTKT robotika Gettó Terézia 
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13.3 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése 

 

Foglalkozás Vezető tanár 

Krepp Anna, SNI fejlesztő foglalkozás 
Faluhelyi Dalma, Schäfferné Haragó 

Krisztina 

Stürmer László, SNI fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Ignácz Dominik, SNI fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Mihálovics Péter, BTMN fejlesztő 

foglalkozás 

Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Balogh Milán, SNI fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Ignácz Kornél, BTMN fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Ferkov-Katona Máté, BTMN fejlesztő 

foglalkozás 

Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Metzing Dorina, BTMN fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Molnár Nóra, BTMN fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Babos-Habán Gyula Marcell, BTMN 

fejlesztő fogl. 

Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Glück Zsófia, fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Bischof Barnabás, SNI fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Szeitz Zora, SNI fejlesztő foglalkozás 
Faluhelyi Dalma, Schäfferné Haragó 

Krisztina 

Hegyesi Milán, SNI fejlesztő foglalkozás 
Faluhelyi Dalma, Schäfferné Haragó 

Krisztina 

Balogh Klaudia, SNI fejlesztő foglalkozás 
Faluhelyi Dalma, Schäfferné Haragó 

Krisztina 

Draskovics Emese, SNI fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma 

Draskovits Keve, fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma 

Ughy Zsófia, fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma 

Nagy Csenge, fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma 

Vajda Maja, fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma 

Gágó Máté, logopédiai foglalkozás Dömse Nóra 

Somogyvári Lilla Bohner Renáta 

Mezei Lilián, fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma 

Asztalos Ákos, fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma 

Asztalos Róbert, SNI fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma, Gettó Terézia 

Walter Rebeka, fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma 

Károlyi Norbert, fejlesztő foglalkozás Faluhelyi Dalma 
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13.4 Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel 

való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása, 

korrepetálások 

 

Foglalkozás Vezető tanár 

Alsós matematika korrepetálás 
Frank Sára, Medgyesiné Michelisz 

Zsuzsanna, Szerencsés Ilona 

Felsős matematika korrepetálás Gettó Terézia, Schäfferné Haragó Krisztina 

Alsós magyar korrepetálás 

Frank Sára, Kaitzné Beck Renáta, 

Szerencsés Ilona, Verbuleczné Gergely 

Mária 

Alsós német korrepetálás 
Verbuleczné Gergely Mária, Kaitzné Beck 

Renáta, 

Felsős német korrepetálás Korsós Annamária, Palkóné Mécs Nóra 

Angol korrepetálás Schaffler-Sturman Anikó 

 Ellenőrzés 

14.1 Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége  

 

- Dokumentumok ellenőrzése: 

      Tanmenetek: 2021. 09.20.  Felelős: munkaközösség vezetők, igazgató 

      Mozanapló: havonta   Felelős: igazgatóhelyettes 

      Kedvezményes étkezés igénybevételének igazolásai: 2021. 09.20., Felelős: igazgató 

      Testnevelés órát kiváltó igazolások: 2021. 09.20. Felelős: igazgatóhelyettes 

 

A pedagógiai ellenőrzés színterei 

 

  - Óralátogatások (vezetői óralátogatások) 

- Nyílt napok a szülők számára 

- Óvónők látogatása az első osztályban 

- Iskolába hívogató foglalkozások 

 

Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések  

 

- Rendezvények, ünnepségek, megemlékezések 

- Beiratkozás ellenőrzése. Felelős: igazgató 

- Napközi, tanulószoba, szakkör, korrepetálás, versenyek. Felelős: igazgatóhelyettes. 
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14.2 Óralátogatások  

 

- Minden pedagógusnál az év során legalább 2 óra látogatása 

- A tanítási órákat az igazgató/igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők látogatják. 

- Az ellenőrzésekről feljegyzés készül. 

- Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös 

megoldása. 

  

A 2021/2022-es tanévre tervezett óralátogatások  

 Vezetőségi óralátogatások 

 

Név/Hónap IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. 

Balázs Andrea       HFV   

Csontos Orsolya   BBA HFV      

Frank Sára          

Gettó Terézia     HFV  BBA   

Ginderné Czimmer Eszter  BBA    HFV    

Gruber Ágnes          

Faluhelyi Dalma   BBA     HFV  

Hosszúné Fischer Valéria       HFV   

Kaitzné Beck Renáta       HFV BBA  

Kirschingné Bischof Anna     BBA   HFV  

Korsós Annamária  HFV    BBA    

Szabados Zsófia  HFV        

Fricska Ani      HFV   BBA 

May-Varga Réka    HFV     BBA 

Medgyesiné Michelisz 

Zsuzsanna 
 BBA    HFV    

Palkóné Mécs Nóra          

Pozsgai Márta    BBA   HFV   

Schäfferné Haragó Krisztina          

Schaffler-Sturman Anikó          

Schwarzkopf Tamás   HFV     BBA  

Szerencsés Ilona BBA        HFV 

Tatai Tibor          

Tavaszi Tamásné HFV BBA        
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Tóth István        HFV  

Tóth Istvánné     BBA    HFV 

Verbuleczné Gergely Mária HFV  BBA       

Vikár Csaba        BBA  

 

 Munkaközösség vezetői óralátogatások 

 

Név/Hónap IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Német nemzetiségi munkaközösség: Kirschingné Bischof Anna mkv. 

Hosszúné Fischer 

Valéria 
 KBA         

Kaitzné Beck 

Renáta 
    KBA      

Csontos Orsolya   KBA        

Korsós Annamária   KBA        

Palkóné Mécs 

Nóra 
    KBA      

Verbuleczné 

Gergely Mária 
    KBA      

 

Felsős munkaközösség: Gettó Terézia mkv. 

Schäfferné Haragó 

Krisztina 
 GT         

Schaffler-Sturman 

Anikó 
  GT        

Tóth Istvánné    GT       

Schwarzkopf 

Tamás 
    GT      

Balázs Andrea      GT     

Tavaszi Tamásné       GT    

Pozsgai Márta        GT   

May-Varga Réka         GT  

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

14.3 Az intézmény ellenőrzési terve 

 

Vizsgált tevékenység Ellenőrző személy 
Ellenőrzés ideje, 

rendszeressége 

Tanmenetek, munkatervek 
Igazgatóhelyettes, 

igazgató 
Szeptember 30. 

Mozanapló, osztálynapló, 

adminisztráció 
Igazgatóhelyettes Havonta 

Mozanapló, szakkörök, 

sportfoglalkozások, korrepetálások, 

fejlesztő foglalkozások 

Igazgatóhelyettes Havonta 

Pedagógusok munkavégzése 
Igazgató, 

igazgatóhelyettes 
Folyamatos 

Tankönyvrendelés Igazgató Értelemszerűen 

Bizonyítványok, anyakönyvek 

Osztályfőnökök, 

Igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár  

Szeptember, Június 

Diákönkormányzat munkája Diákönkormányzat-vezető Folyamatos 

Munkaközösségek munkájának 

értékelése 
Munkaközösség-vezető Félévente 

Oktató-nevelő munka értékelése 
Igazgató, 

igazgatóhelyettes 
Félévente 

Óralátogatás 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-vezető, 

belső önértékelési csoport 

felelősei 

Folyamatos 

Iskolai beiratkozás Igazgató Április 

Stratégiai dokumentumok 

felülvizsgálata 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes 
Augusztus, június 

Kompetenciamérés 
Igazgatóhelyettes, Gettó 

Terézia 
Május 

Iskolai rendezvények, ünnepségek Felelősök Folyamatos 

Tanulók munkájának ellenőrzése Szaktanárok Folyamatos 
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 A nevelő – oktató munkához kapcsolódó egyéb tevékenységek 

15.1 Továbbképzések  

(a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; intézményi szervezés 

vagy szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében) 

 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, fejlesztésére, 

bővítésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, 

tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, az intézmény tevékenységének, a mérési, 

értékelési feladatok, az intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához, amelyeket az 

iskolai pedagógiai programban is megfogalmaztunk.  

A továbbképzések közül azokat részesíti az intézmény előnyben, amelyek helyben vagy közeli 

környezetünkben szerveződnek, ilyenek a Katolikus Pedagógiai Intézet kihelyezett képzései, a 

Pécsi POK illetve a Német Pedagógiai Intézet és a Goethe Intézet és a fenntartó Pécsi 

Egyházmegye továbbképzései.  

A továbbképzési terv szerint a következő kollégáknak van elmaradása a kreditpontok gyűjtése 

terén és 2022-ben jár le a hétéves ciklusuk: Korsós Annamária, Palkóné Mécs Nóra, Schaffler-

Sturman Anikó.  

Ezen kívül a tanév során meghirdetett képzésekre is van lehetősége a pedagógusoknak, 

olyanokra, amelyek megfelelnek az intézmény profiljának és elvárásainak valamint a nevelők 

szakmai érdeklődésének. 

 

15.2 Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése 

 

Az iskola vezetése minden évben nagy hangsúlyt fektet a beiskolázásra. Szeptemberben 

ellátogatunk a Szent Ferenc és a Park utcai óvodák első szülői értekezletére a nagycsoportba, 

bemutatva a leendő elsős osztályfőnököt. Novemberben a volt óvónéniket várjuk nyílt napra, 

majd november 9-én megtartjuk beiskolázási szülői értekezletünket, ahol a szülők 

megismerkedhetnek minden pedagógussal, valamint az itt folyó munkával. Januárban, a 

magyar kultúra napján az óvodával közös programra, Mesetúrára hívjuk a város összes 

nagycsoportos óvodását. Sok segítséget szeretnénk kapni az óvónőktől, akik nagyon hasznos 

tanácsokkal segítik a beiskolázást. A leendő elsős tanító, Szerencsés Ilona több alkalommal 

találkozik kötetlen formában az óvodásainkkal, elkíséri őket kirándulásra, részt vesz a hálaadó 

napon, matekos-robotikás foglalkozással lepi meg őket az óvodánkban és fogadja őket az 

iskolában történő látogatásukkor.  
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A járványhelyzet miatt elképzelhető, hogy nem kerül sor a hagyományos, személyes találkozást 

igénylő foglalkozásokra, látogatásokra. Annak érdekében, hogy a szülők, az érdeklődők 

folyamatosan tájékozottak legyenek, külsős szakember bevonásával kisfilm sorozatot indítunk. 

Terveink szerint 2-3 hetente jelenne meg rövid, 1,5-2 perces videó az iskoláról, az itt folyó 

munkáról. 

Intézményünkben a hatályos kormányrendeletben kiadott időpontban történik a 

nagycsoportosok beiratkozása. 

Dátum Esemény 

2022. február Szülői értekezlet a Park utcai óvodában 

2021. szeptember 30. Szülői értekezlet a Szent Ferenc Óvodában 

2021. november 4. Volt óvónők meghívása 

2021. november 9. Beiskolázási szülői értekezlet 

2022. január 11. Mesetúra 

2022. március 22. Iskolába hívogató foglalkozás 

2022. április 21-22. Beiratkozás 

 

15.3 A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának tervezése 

 

Pályaválasztási felelősünk a tanév elejétől folyamatosan tájékoztatja a 8. osztályos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről, ütemezéséről. A 7-8. osztályos tanulók részt vesznek a városi 

pályaválasztási kiállításon, szülői tájékoztatón. Ebben a tanévben iskolai pályaválasztási szülői 

értekezletet is tervezünk, melyre meghívjuk a mohácsi, bólyi, villányi középiskolák képviselőit, 

valamint a Baranya Megyei Szakképzési Centrum főigazgatóját. Fogadjuk a Szent Mór és a 

Koch Valéria Gimnázium pályaválasztási felelőseit, akik egy tanórán találkozhatnak iskolánk 

nyolcadikos diákjaival. Végzős tanulóinknak lehetőségük van két-két intézmény 

meglátogatására. Az osztályfőnöki órák keretében városi üzem- illetve műhelylátogatásokra is 

sor kerül. Segítséget kérhetünk osztályfőnöki órák megtartására a pályaorientáció témakörében 

a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarától szülői értekezleten való részvételre, 

pályaorientációs osztályfőnöki órák tartására, tanműhely-, üzem-, képzőhely látogatására, 

szakmaismereti verseny szervezésére. A reális pályaválasztáshoz a tanulók segítséget kapnak 

az osztályfőnöktől és a pályaválasztási felelőstől. A tanév rendjéről szóló rendelet értelmében 
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2021. őszén minden 8. osztályos tanuló részt vesz a pályaválasztást megalapozó kompetenciák 

online, tanácsadás jellegű vizsgálatán. A pontos tájékoztatás és adminisztráció érdekében 

minden információt a 8. osztályban elhelyezett faliújságon is közzéteszünk. A jelentkezési 

lapok kitöltését és postázását a pályaválasztási felelős végzi. A tanév végén táblázatban foglalja 

össze a beiskolázott tanulók adatait. A tavalyi tanévben a vírushelyzet miatt elmaradt a 

pályaorientációs nap, reméljük, idén sor kerülhet rá: terveink szerint a tanulók ezen a napon 

üzemlátogatásokon vesznek majd részt. 

 

15.4 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

 

A gyermekvédelmi felelősünk folyamatosan figyelemmel kíséri az osztályfőnökök által jelzett 

problémákat. Rendszeresen részt vesz a városi rendezvényeken, megbeszéléseken, melyeket a 

Családsegítő szervez. Nyilvántartja a HH-s és HHH-s tanulókat, az RGYK-s, SNI-s, BTMN-es 

és tartósan beteg tanulókat. Szükség esetén családlátogatásokat végez az osztályfőnökkel 

együtt. A családok bizalommal fordulnak hozzá. Minden karitatív jellegű feladatot koordinál, 

gyűjtéseket szervez. Egyéni segítséget nyújt a HH és HHH tanulóknak iskolánkban. Segíti 

továbbtanulásukat tanácsadással, az adminisztráció intézésével. A gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős Tavaszi Tamásné. 

Az országos hálózat keretében a Mohácsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, 

Kecskeméti Beáta látogat el iskolánkba hetente egyszer, hétfőnként 2-3 órára. Az új tanévben 

is folytatódik a közös munka: az osztályfőnökök számíthatnak rá a problémás családokból 

érkező gyerekek esetmegbeszélései kapcsán.  

A tavalyi tanévtől iskolapszichológussal bővült szakembergárdánk. Bohner Renáta, mohácsi 

pszichológus, szerdánként tartózkodik iskolánkban 8-tól 14.30-ig. A szülők tájékoztatása 

megtörtént. 

Fontosnak tartjuk a gyermekek családi életre nevelését. Ennek érdekében több téren is 

tervezzük szakemberek bevonását: Nagy Péter PEM közoktatási munkatárs (6-8. osztályokban 

tart foglalkozásokat a második félévben). Dr. Ivánfi Judit közvetíti a Ciklus-show programot, 

amennyiben a jogszabályi feltételek adottak lesznek. 

A Katolikus Szeretetszolgálattól elnyertük az Emberi méltóság tananyagát. Az 5. évfolyam 

számára tartja a foglalkozásokat Palkóné Mécs Nóra 20 alkalommal. 

A Katolikus Pedagógiai Intézet projektjébe bekerülve gyermekvédelmi team jött létre. Tagjai: 

Balázs Andrea, Palkóné Mécs Nóra, Tavaszi Tamásné. Munkájukat KAPI-s mentor segíti. 
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Feladatuk az eddig gyermekvédelmis munka dokumentálása, erősítése, és a későbbiekben más 

iskolákkal való megismertetése. 

 

15.5 Pályázatok bemutatása  

 

„Határtalanul”: nem lehetett pályázni a járvány miatt. 

 

Évek óta jó az együttműködés a Mohácsi Német Önkormányzattal. A tavalyi évhez hasonlóan 

a következő programok anyagi támogatására számítunk: német vers- és prózamondó verseny, 

német nemzetiségi projektnap. Hasonló anyagi támogatásra számíthatunk a kölkedi és az udvari 

német önkormányzatoktól. E három önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően a 

német nemzetiségi projektnap sem a szülők, sem az iskola számára nem jelentett anyagi kiadást.  

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél szeretnénk pályázni a nyári német nemzetiségi táborra. 

 

15.6 Kulturális programok 

 

Lázár Ervin Program: Az országos programba szeretnénk idén is bekapcsolódni, mert igen 

tartalmas színházi élményekhez jutottak a diákok a tavaly előtti évben. 

Ifjúsági hangverseny: a Pannon Filharmonikusok által évek óta megszervezett bérletes 

hangversenysorozatra idén is vásárolnak jegyet a szülők. A tanévben 3 előadásra kísérjük el a 

tanulókat a közeli művészeti iskola dísztermébe. 

A városi könyvtár, múzeumok és a Programiroda által szervezett – hasznosnak ítélt – 

programokra igyekszünk elvinni osztályokat, tanulócsoportokat. 

 

15.7 Táborok 

Erdei iskola: 7. osztály, Óbánya, 2021. szeptember 6-10. 

Német nemzetiségi tábor (egyházmegyei szinten): 5-8. osztály, Mohács/Mecseknádasd, 2022. 

június  

Természettudományos tábor: 6-8. osztály, Mohács, 2022. június, tehetséggondozás  
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 A munkaközösségek munkatervei 

 

16.1 Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve  

(Készítette: Kirschingné Bischof Anna, munkaközösség-vezető) 

 

Bevezető: 

A munkaközösség létszáma: 8 fő 

Évfolyamok-és csoportok szerint a német nyelvet a következők tanítják:  

Kaitzné Beck Renáta (2. osztály)  

Kirschingné Bischof Anna.(1. és 4. osztály) 

Verbuleczné Gergely Mária (3. és 4. osztály) 

Hosszúné Fischer Valéria (8/A. osztály) 

Korsós Annamária (5. osztály, 6. és 7. osztály) 

Csontos Orsolya (8/B. osztály) 

Palkóné Mécs Nóra (5. és 7. osztály) 

Angol nyelvet tanítják: 

Csontos Orsolya (2. osztály, 5. 6. és 8/B. osztály) 

Schaffler Anikó (1 osztály,4. 5. 7. és 8/A. osztály) 

 

Terveink, feladataink: 

Szerencsésnek mondható, hogy az idei tanévet jelenléti oktatással tudtuk elkezdeni.  

Egyenlőre úgy tervezzük a programokat, hogy ez így is marad, és tudjuk folytatni az évek során 

jól működő és hagyománynak számító programokat. 

Mivel iskolánk ebben  az évben ünnepli a 25.tanévét , ezért kiemelt feladatunknak tartjuk a 

jubileumi év megünneplését. Német nemzetiségi iskola révén kulturális műsorral készülünk a 

februárban megrendezendő Nemzetiségek Napjára. A német szakos kollégák tanítványaikkal 

különböző műsorszámokkal készülnek. Sváb gyermekjátékkal és színjátékkal a kicsik, német 

énekekkel és tánccal a nagyok. 

Munkaközösségünk nagy figyelmet fordít a pedagógusok szakmai fejlődésére, megújulására. 

Fontosnak tartjuk, hogy a Pécsi Egyházmegye német és idegen nyelvet tanító pedagógusaival 

jó szakmai kapcsolatot ápoljunk. Ezek az alkalmak remek lehetőséget nyújtanak a szakmai 

tapasztalatcserére és az együttműködésre. Októberben a Szent József Iskolaközpont ad otthont 

nekünk a továbbképzésre, a „Rendszerszemléletű oktatás, a kooperatív technikák, tanulói 

visszacsatolás témában. Lényegesnek tartom munkaközösségvezetőként és szaktanácsadóként 
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is a kollégák segítését a pedagógus-életpályamodell teljesítésében, a német nyelven írt P.II. 

portfólió  írásában. Ezért a belső szakmai továbbképzésünk témája a minősülő pedagógus 

kérésére „A betűtanítás előkészítése, és a betűtanítás a 2. osztályos német órán.” A közös 

óralátogatást, óramegbeszélés követi majd segítve a reflektív gondolkodás megvalósítását. 

Német munkaközösség-vezetőként óralátogatásokat is végzek a belső önértékelési 

csoport tagjaként a kiválasztott pedagógusoknál. 

Ebben a tanévben is végzős tanulóink DSD 1 nyelvvizsgát tesznek. Három hetedikes tanuló 

bemutatót tart a szóbeli nyelvvizsgából a nyolcadikos tanulóknak, akiket Palkóné Mécs Nóra 

készít fel. Nyolcadikosaink közül a tervek szerint 15 tanuló iskolánkban lemérheti, hogy milyen 

szintű tudással rendelkezik német nyelvből. Felkészülésüket Csontos Orsolya segíti.  

A Mohácsi Német Önkormányzat valamint a Mohácsi Németek Egyesülete rendezvényein 

igény szerint szívesen veszünk részt, ha a vírus helyzet megengedi.  

A tavaszi szünet előtti héten 2022. április 8-án (pénteken) szeretnénk megrendezni a 

német önkormányzattal közös szervezésben a már hagyománynak számító 16. térségi német 

vers- és prózamondó versenyt a 3. és 4. o. tanulók részére. A Mohács Német 

Önkormányzathoz pályázatot nyújtunk be a verseny anyagi támogatására. 

Az idei évben is folytatjuk szülői kérésre a gyengébb tanulók felzárkóztatását mind az 

alsó és a felső tagozaton. A továbbiakban is szorgalmazzuk és ösztönözzük a tanulók 

részvételét a német tanulmányi levelezős versenyekre és más versenyekre is. Nyolcadikos 

tanulóink számára felvételi előkészítő foglalkozást tartunk.  

Mivel német nemzetiségi iskola vagyunk, meghatározónak tartjuk, hogy a német 

nemzetiség szokásait, hagyományait tevékenyen ismerjék meg tanulóink az iskolán kívül, ezért 

remélhetőleg ebben a tanévben is sikerül (ha a vírushelyzet megengedi), sváb falusi 

környezetben megtartani a projektnapot.  

Az 1. osztályosok Somberekre mennének, a 2. osztályosok Lánycsókra, a 3-4.osztályosok 

Székelyszabarba. Az 5-6. osztályosok Szajkon, a 7-8. osztályosok Liptódon vennének részt 

különböző, változatos programokon, melyek a sváb hagyományokon alapulnak.  

A hagyományőrző és kézműves foglalkozások mellett tanulóink a tájházakban 

megismerhetik, hogyan laktak elődeink, egy korabeli sváb család mindennapjainak 

bemutatására nyílik lehetőségük. A gyerekeknek alkalmuk lesz egy hagyományos sváb étel 

közös elkészítésére is. 2022. június 13-án (hétfőn) tartanánk meg a projektnapot.  

A program anyagi támogatásához pályázni fogunk a Mohácsi, és az Udvari Német 

Önkormányzatoknál. 
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Tanév végén is szeretnénk nyári német nemzetiségi tábort vagy tematikus tábort szervezni 

a gyereknek.  

 Az intézményközi idegen nyelvi munkaközösség következő programjára 2022. június 3-án 

Mohácson a Park Utcai Katolikus Iskolában kerülne sor, melynek apropója a 60 éves iskola 

Pünkösdi Projektnapja,(Pfingst-Projekttag) melyre szeretettel hívnak és várnak minket. 

        Az állandó kapcsolattartást szolgálja, hogy kéthavonta tartunk munkaközösségi 

megbeszélést. Egymás segítése, a problémák megbeszélése kíséri végig az év folyamán a 

munkaközösség munkáját. A többi munkaközösséggel való jó együttműködést továbbra is 

alapvetőnek tartjuk. 

 

16.2  A felsős munkaközösség munkaterve  

(Készítette Gettó Terézia munkaközösség-vezető) 

Iskolánk 25. tanévét és az  Ökoiskola cím elnyerésének, viselésének 1. évét kezdjük. 

Felföldi László megyés püspök, iskolánk ünnepi Veni sancte miséjén hangsúlyozta az írás, 

olvasás, számolás biztos elsajátítását a sikeres emberré válás érdekében. Örvendetes, hogy 

lehetőségünk volt iskolánk alapítójának a Ferences szerzetesek régi kapcsolattartójával együtt 

emlékezni a város első katolikus iskolájának újra indulásáról. A tanulás - tanítás, folyamata, 

digitális világunkban módszertani sokszínűséggel, változatos munkaformákkal, modern, 

oktatást segítő eszközökkel valósítható meg. Azonban a sok impulzus által blokkolódó 

gyermeki agy a sérült családokban szocializálódó gyermeki személyiség motiválása minden 

nap kihívások elé állítja a pedagógust. 

Az elmúlt tanév végén Természettudományos tábort szerveztünk, ahová a résztvevő diákok 

szaktanári ajánlás alapján lehettek jelen. Az Oktatási Hivatal által ajánlott tehetségazonosító 

mérésben veszünk részt, melyben 1-1 tanuló megközelíti, eléri a program folytatásában való 

részvételt. A tanulók mérése, kiválasztása a 4 – 5. évfolyamot érinti. Tanévindító 

munkaközösségi foglalkozáson, önképzéssel szerzett tehetséggondozást segítő lehetőségekről 

esett szó. 

Munkánk során egyre több SNI, BTMN szakértői véleménnyel rendelkező tanuló differenciált 

tanórai munkáltatását oldjuk meg. Ebben van segítségünkre az idei tanévben tantestületünk 

tagjává vált fejlesztő pedagógus. Iskolapszichológusunk és védőnőnk változatlanul erősíti 

tantestületünket. 

Hitéleti és Jubileumi munkacsoportok alakultak, melyben a munkaközösség tagjai kíváncsian, 

ötletelve voltak jelen. 

Közösségünk tagjait is résztvevői voltak a NEK elsőáldozásának, pápai szentmiséjének. 
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Személyi feltételek 

 

Név  Tantárgy  Feladat 

Hosszúné Fischer Valéria német igazgató 

Csontos Orsolya angol, német felmenő rendszerű iskolai 

szintű angol nyelv tanítás 

Fekete Zoltán hittan káplán 

Gettó Terézia matematika, informatika 7. osztály osztályfőnöke 

munkaközösség-vezető 

Gruber Ágnes kémia óraadó 

Hajas Mónika ének óraadó 

Korsós Annamária német 6. osztály osztályfőnöke 

May-Varga Réka magyar 8.a osztályfőnöke 

Palkóné Mécs Nóra német Emberi méltóság program 

felelőse az 5. osztályban 

Pozsgai Márta történelem, könyvtár 7 – 8. osztály tanulószoba  

Schaffler- Sturman Anikó angol felmenő rendszerű iskolai 

szintű angol nyelv tanítás 

Schäfferné Haragó Krisztina matematika, fizika 5. osztály osztályfőnöke 

Schwarzkopf Tamás testnevelés gyógytestnevelés, úszás 

Szabados Zsófia hittan óraadó 

Tatai Tibor rajz óraadó 

Tavaszi Tamásné hittan Gyermekvédelmi felelős  

Pályaválasztási felelős 

8. b osztályfőnöke 

5 – 6. osztály napközi 

Tóth István földrajz óraadó 

Tóth Istvánné természetismeret, biológia, 

technika 

erdei iskola vezetője 

 

Célok, feladatok 

Céljaink, feladataink meghatározásában a Pécsi Egyházmegye Katolikus Értékgyűjteménye az 

iránymutató. 
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Célok 

 A keresztény nevelésnek be kell mutatnia a keresztény erkölcsi értékeket. 

 Az együttélés szabályainak megfogalmazása 

 A törvények által meghatározott tudásanyag, minél jobb átadása a tanulóknak. 

 Anyanyelvünk ápolása. 

 Az egészséges életmódra nevelés. 

 Felelős állampolgári viselkedésre nevelés. 

 A mai digitális világban különbséget kell tenniük a valódi és virtuális társas kapcsolatok 

természete között, hogy be tudjanak kapcsolódni különböző kisközösségekbe, 

rendelkezzenek a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő 

ismeretekkel, készségekkel. 

 Digitális oktatási segédanyagok alkalmazása a tanórákon. 

 A teremtett világért való felelősségteljes gondolkodás kialakítása.  

 Az élet tiszteletére nevelés. 

 Ifjúságvédelmi tevékenység keretében figyelemmel kísérjük a családok helyzetét. 

 Az intézményi közösségek lelki egészségének tudatos védelme. 

 Az intézmények jó hírnevének megőrzése, öregbítése. 

 A tanulók felkészítése a nyelvi és matematikai kompetenciamérésekre. 

 Továbbtanuláshoz szükséges tudás  a képességek kialakítása. 

 Jubileumi tanév ünneplése mindennapi munkánk része legyen. 

Feladatok 

 A tanévet Veni Sancte-val kezdjük és Te Deum-mal fejezzük be. 

 Olyan nemzedék nevelése a ránk bízott gyermekekből, akik értéket teremtő, erkölcsi 

tartással bíró, kulturált magatartású emberek lesznek, akikben kialakul a tudás 

becsülete. A művelődés iránti igény, az ember tisztelete és megértése 

 Szabályrendszerünk betartása, betartatása. 

 Jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

 Állami, egyházi ünnepek megtartása. 

 Könyv szeretetére, olvasásra nevelés, és a könyvvel való helyes bánásmód 

elsajátíttatása. 

 Digitális tananyagok otthoni használatára nevelés, oktatás. 

 Egészséges életmódra és életvitelre nevelés.. 

 A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 
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 A kulturált étkezés illemszabályainak betertása. 

 Anyák/Apák napjának megszervezése osztály szinten. 

 A környezetünkért, világunkért a környezettudatos és az egészségvédelmet szolgáló 

magatartásforma kialakítása. 

 A személyes kapcsolatok kiépülésének segítése. 

 A liturgikus évhez és nemzeti ünnepeinkhez kötődő ünnepek méltó megünneplése. 

 A tehetséggondozás és felzárkóztatás eredményes, hatékony módszereinek rendszerbe 

foglalása, alkalmazása. 

 Eredményes felkészítés az évvégi mérésekre, továbbtanulásra. 

 Új feladat is megjelent a Pályaorientációs méréssel valamint az Országos 

kompetenciamérés digitális megoldásával. A felső tagozatos gyerekeket 6. és 8. 

évfolyamon idegennyelv, matematika, szövegértés, természettudományos modulokkal 

mérjük országos szinten. 

 

Dátum Program Felelős 

Augusztus 

25. Munkaközösségi foglalkozás 

Tanév kezdési feladatok 

Gettó Terézia 

Tanári és diák ügyeleti rend 

kialakítása 

Tehetségazonosítás, 

tehetséggondozás 

módszertani segédanyagai 

Szeptember 

1. 
Tanévnyitó   

 Hosszúné Fischer 

Valéria 

2. Ünnepi, püspöki Veni Sancte   

6. - 10. Erdei iskola - Óbánya 7. évfolyam 
Tóth Istvánné 

Gettó Terézia 

6. 
Felzárkóztató, 

tehetséggondozó  

foglalkozások indítás 

  

minden pedagógus 

18. Bátai zarándoklat szervezés alatt Hosszúné Fischer 

Valéria 

20. Tanmenetek leadása 5 - 6. évfolyamon 

Kerettantervi változások 

figyelembe vétele 

Gettó Terézia 

20. 

A pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálatának 

kezdő napja 

8. évfolyam 

Schäfferné Haragó 

Krisztina 

Gettó Terézia 

May-Varga Réka 

Tavaszi Tamásné 



38 
 

29. Szt. Mihály napi forgatag  osztályfőnökök 

30. Statisztikák, naplók adatainak 

egyeztetése   
osztályfőnökök 

Október 

4. Szt. Ferenc emléknapja Diákmise minden pedagógus 

6. Aradi vértanúk emléknapja  5. osztály 

Schäfferné Haragó 

Krisztina 

Pozsgai Márta 

May-Varga Réka 

20. 
Továbbtanulási szülői 

értekezlet 
  

H.Fischer Valéria 

Tavaszi Tamásné 

22. Október 23. megemlékezés 6. osztály műsora Korsós Annamária 
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November 

2. Temetőlátogatás 8. osztály Tavaszi Tamásné 

4. Munkaközösségi foglalkozás Tapasztalataink az eltelt 

időszakról 
Gettó Terézia 

11. Diákmise  minden pedagógus 

17. 
Dugonics András 

Matematikaverseny 
 

Schäfferné Haragó Krisztina 

Gettó Terézia 

28. Adventi gyertyagyújtás   minden pedagógus 

29. 
Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 
iskolai forduló 14:00 

Schäfferné Haragó Krisztina 

Gettó Terézia 

December  

3. 
Központi felvételire 

jelentkezés  
8. évfolyam 

Tavaszi Tamásné 

May-Varga Réka 

6. Adventi gyertyagyújtás   minden pedagógus 

9. -10. Nyílt napok 1 - 4. órában minden pedagógus 

13. Adventi gyertyagyújtás   minden pedagógus 

20. Adventi gyertyagyújtás  minden pedagógus 

21. Diákmise és lelki nap  minden pedagógus 

Január 

6. Vízkereszt Diákmise minden pedagógus 

21. Osztályozó értekezlet   Hosszúné Fischer Valéria 

28. Munkaközösségi foglalkozás Féléves munka zárása Gettó Terézia 

31. Középiskolai jelentkezés  
May-Varga Réka 

Tavaszi Tamásné 

Február 

4. Félévi értekezlet   Hosszúné Fischer Valéria 

18. Farsangi bál DÖK szervezés minden pedagógus 

10.. Diákmise   minden pedagógus 

25. 
Kommunizmus áldozatainak  

emléknapja 
 8. évfolyam May-Varga Réka 

Március 

7. Gizella - kupa 
Egyházmegyei 

sportesemény 
Schwarzkopf Tamás 

15. Március 15. ünnepség 4. osztály műsora minden pedagógus 

Április 

8. Nagyböjti lelki nap    Szabados Zsófia 

21. Munkaközösségi foglalkozás 
Fenntarthatóségi 

témahét előkészítése 

Hosszúné Fischer Valéria 

Gettó Terézia 

Schäfferné Haragó Krisztina 

Tóth Istvánné 

23. NETFIT   Schwarzkopf Tamás 

Május 

2. Anyák napja  minden pedagógus 

7. Gizella - nap Öregdiák találkozó minden pedagógus 
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. Idegen nyelvi mérés angol nyelvből 
Schaffler-Sturman Anikó 

Csontos Orsolya 

 Kompetenciamérés   Gettó Terézia 

Június  

9. Pályaorientációs nap  minden pedagógus 

10. Osztályozó értekezlet    

17. Munkaközösségi foglalkozás Éves munka zárása Gettó Terézia 

19. Te Deum    

20-23. 

Egyházmegyei tematikus 

tábor   

Természettudományos tábor  

Schäfferné Haragó 

Krisztina 

Tóth Istvánné 

Gettó Terézia 
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  A munkaterv mellékletei 

 
1. Csengetési rend 

2. Az iskolai könyvtár nyitva tartása 

3. A tanulókra vonatkozó ügyeleti rend 

4. A diákönkormányzat munkaterve 

5. Az iskola egészségügyi munkaterve 

6. Járványügyi szabályok az iskolában 
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17.1 Csengetési rend 

7. óra: 8.00-8.45 

8. óra: 9.00-9.45 

9. óra: 9.55-10.40 

10. óra: 10.50-11.35 

11. óra: 11.45-12.30 

12. óra: 12.40-13.25 

13. óra: 13.30-14.15 

14. óra: 14.20-15.05 

15. óra: 15.10-15.55 

 

17.2 Könyvtári nyitva tartás 

 

HÉTFŐ 5. óra 7. óra  

KEDD 6. óra   

SZERDA  7. óra  

CSÜTÖRTÖK 5. óra 7. óra  

 

  

17.3 A tanulókra vonatkozó ügyeleti rend 

 

Iskolánkban a diák ügyeletet a felső tagozatos, 5 - 8. osztályos tanulók látják el. Havonta váltják 

egymást az osztályok, az alábbi rend szerint: 

hónap osztály 

szeptember, január 8. 

október, február 7. 

november, március, május 6. 

december, április, június 5. 

 

Az ügyeleti helyeket és az ott ügyelő tanulók létszámát mutatja az alábbi táblázat: 

ügyeleti helyek ügyeletesek száma 

bejárati kapu 2 

alsós bejárat és folyosó 2 

felsős bejárat és folyosó 2 

emelet 3 

 

Az ügyeletesek feladatai: 

 7:30-ra érkeznek az iskolába 

 a szünetekben, ha az időjárás engedi, társaikat az udvarra küldik, felügyelnek a mosdók 

rendjére 

 rendbontás esetén értesítik a folyosón ügyelő tanárt 

 a tízórai szünetben is ügyeleti helyükön tartózkodnak 

 tevékenységüket a 6. óra kezdetéig látják el 

Az ügyeletesek munkájának értékelését az osztályfőnök végzi az ügyeletes nevelők véleményének 

figyelembevételével.  
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17.4 A diákönkormányzat munkaterve 

(Készítette Ginderné Czimmer Eszter) 

 

A Diákönkormányzat tagjai a 4-8.o. osztálytitkárjai és helyettesei. 

 

Tisztségviselők: 
 

Igazgató:         Hosszúné Fischer Valéria 

Diákönkormányzat segítő pedagógus:  Ginderné Czimmer Eszter 

Diákönkormányzat elnöke:    Herner Hajnalka 

Diákönkormányzat elnökhelyettes:  Lantos Dániel 

 

Tagok: 

 

 4. osztály: Lengl Zorka, Magyar Zalán 

 5. osztály: Szabó Zsófia, Kovács Ramón 

  6. osztály: May Csinszka, Kersity Máté 

 7. osztály: Sólya Csanád, Lovász Luca 

8. a osztály: Bárdos Vince, Varga Nina 

 

DÖK- gyűlések időpontjai:  

2021. szeptember 02. –alakuló gyűlés 

2021. szeptember 30. 

2021. november 04. 

2021. december 02. 

2022. január 06. 

2022. február 03. 

2022.március 03. 

2022. április 07. 

2022. május 04. 

2022. június 02. 

 

Célok, feladatok 
 

A köznevelési törvény alapján az iskola tanulói diákönkormányzatba tömörülnek a nevelés-oktatással 

összefüggő közös tevékenység megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés 

érdekében – a házirendben meghatározottak szerint. Javaslatokat tesz, segíti a közösségi élet, 

rendezvények megszervezését, lebonyolítását a megválasztott tisztségviselői és a DÖK segítő 

pedagógus útján. 

 

Az idei tanév általános feladatai 
 

 Együttműködés civil szervezetekkel, intézményekkel, vállalatokkal: Városvédő és Városszépítő 

Egyesület, Városi Rendőrkapitányság, Mohácsi VGRV, Park Iskola, Mohács Város 

Önkormányzata 

 Kapcsolódás a helyi környezeti nevelési, sport és kulturális programokhoz 
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 Diákönkormányzat munkacsoport megalakítása és működtetése  

 A munkacsoport feladatainak kidolgozása 

 Házirend és a helyi értékek összedolgozása 

 Szabadtéri programok /tömegsport, osztálykirándulás, hétvégi kirándulások, erdei iskola, nyári 

táborok/ 

 Részvétel a helyi közéletben  

 Sportkörök, szakkörök, sport rendezvények 

 Információáramlás hatékonyságának növelése /faliújság, szórólapok, transzparensek/ 

 Országos programokba való bekapcsolódás, versenyeken, pályázatokon való részvétel  

 Fenntarthatósági témahét eseményein való részvétel 

 Az iskolaudvar rendszeres takarítása: szemétszedés, udvari játékok festése és karbantartása, 

zöldterületek megóvása. Minden hónapban 1 alsós és 1 felsős osztály vállalása alapján. 

 A katolikus temetőben a ferences sírkert gondozása 

 Az iskoláról imázsfilm készítése 

 

Az idei tanév programjai, eseményei 
 

2021. szeptember: 

 

 alakuló gyűlés; 

 osztályok közötti versenyek meghirdetése: osztálydekorációs verseny, tisztasági 

verseny, kukakommandó, legzöldebb osztály, legsportosabb osztály; 

 Iskolarádió elindítása; 

 DÖK- faliújság elkészítése; 

 NEK –en való részvétel; 

 bátai zarándoklaton való részvétel; 

 Családi napon való részvétel, szervezésben való segítségnyújtás; 

 autómentes világnap; 

 

Október:  

 

 Szent Ferenc emléknapja; 

 osztályok közötti versenyek folyamatos lebonyolítása; 

 október 6-ai műsor; 

 október 23-ai műsor; 

 iskolarádió működtetése. 

 

November: 

 

 Temetőlátogatás; 

 osztályok közötti verseny folyamatos nyomon kísérése, 

 iskolarádió működtetése. 

December:  

 

 Mikulás; 

 Adventi gyertyagyújtások; 

 Betlehemes találkozó; 

  osztályok közötti versenyek; 

 iskolarádió működtetése. 

Január:  

 

 Vízkereszt; 
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 Mesetúra; 

 osztályok közötti verseny; 

 iskolarádió működtetése. 

Február:  

 

 Farsangi bál szervezése; 

 osztályok közötti verseny; 

 iskolarádió működtetése 

Március:  

 

 Gizella Kupa- játékos sportverseny; 

 március 15-ei műsor, 

 osztályok közötti verseny; 

 iskolarádió működtetése. 

Április: 

 

 Német versmondó verseny; 

 Fenntarthatósági témahét; 

 iskolarádió működtetése; 

 osztályok közötti verseny. 

Május:  

 

 Gizella –nap; 

 Sportnap szervezési előkészületek; 

 iskolarádió működtetése; 

 osztályok közötti verseny. 

 

Június:  

 

 Osztálykirándulások; 

 Pályaorientációs napok; 

 Német projektnap; 

 iskolarádió működtetése; 

 Sportnap; 

osztályok közötti versenyek eredményeinek kihirdetése 
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17.5 Iskolaegészségügyi munkaterv 

 

Iskolaorvos: Dr. Fülöp Ágnes 

Iskolai napja: Péntek 

Védőnő: Iloskity Zoltánné 

Iskolanap: Péntek 

Fogadóóra ideje: iskolai napokon 8 – 9 óra 

 

Szeptember 

- 6. osztályosok DI-TE-aP (diftéria – tetanusz – szamárköhögés) és MMR (kanyaró – mumpsz 

- rózsahimlő)  elleni védőoltás lebonyolítása 

- 7. osztályosok HPV védőoltás igényfelmérése 

- Védőoltásokkal kapcsolatos teendők:  

o szülők, tanulók tájékoztatása 

o oltási könyvek, HPV nyilatkozatok beszedése, átnézése, oltóanyagigény elkészítése 

o oltóanyag beszerzés 

o lebonyolítás 

o dokumentáció osztálynévsorokra, törzslapokba, oltási könyvekbe 

o jelentés készítése a Népegészségügyi Intézet részére 

- Tisztasági vizsgálat végzése minden osztályban 

- Fogadóóra 

- Adminisztrációs munka, jelentések elkészítése 

 

 

Október 

- 7. osztályosok Hepatitis B elleni védőoltása 

- 7. osztályosok HPV elleni védőoltása 

- 1. osztályosok törzslapjainak elkészítése, oltások átnézése, dokumentálása 

- Tisztasági vizsgálat szükség esetén 

- Fogadóóra 

- Egészségnevelés 

- Osztálynévsorok és törzslapok egyeztetése 

- Új tanulók törzslapjainak összeszedése 

- Adminisztrációs munka, jelentések elkészítése 

 

 

November 

- Tisztasági vizsgálat minden osztályban 

- 1. osztályosok szűrővizsgálata (szülők értesítése, lebonyolítás, vizsgálatról szülői értesítők, 

beutalók megírása, kiosztása) 

- 8. osztályosok szűrővizsgálata 

- Fogadóóra 
- Egészségnevelés 

- Adminisztrációs munka, jelentések készítése 

 

December 

- 2. osztály szűrővizsgálata, adminisztráció 

- Tisztasági vizsgálat szükség esetén 

- Szakorvosi leletek gyűjtése folyamatosan 

- Fogadóóra 

- Egészségnevelés 
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Január 

- Tisztasági vizsgálat minden osztályban, adminisztráció, jelentés készítése 

- 6. osztály szűrővizsgálata 

- 4. osztály szűrővizsgálata 

- Fogadóóra 

- szakorvosi leletek gyűjtése folyamatosan 

- Egészségnevelés 

- Szűrővizsgálatok adminisztrációja 

 

Február 

- 3. osztályosok szűrővizsgálata 

- 8. osztály hallásvizsgálata 

- Fogadóóra 

- Tisztasági vizsgálat szükség esetén 

- Szakorvosi leletek gyűjtése  

- Egészségnevelés 

- Szűrővizsgálatok adminisztrációja 

- Továbbtanuláshoz 8. osztályosoknak szükséges nyomtatványok elkészítése 

 

Március 

- 7. osztályosok Hepatitis B elleni második oltása és szűrővizsgálata 

- 5. osztályosok szűrővizsgálata 

- Fogadóóra 

- Tisztasági vizsgálat szükség esetén 

- Egészségnevelés 

- Adminisztrációs munka, jelentések készítése 

 

Április 

- Krónikus betegségben szenvedő ill. szűrővizsgálatokon kiszűrt gyermekek gondozása 

- 7. osztályosok második HPV elleni védőoltása 

- 2. osztály hallásvizsgálata 

- 4. osztály hallásvizsgálata 

- Tisztasági vizsgálat minden osztályban 

- Fogadóóra 

- Egészségnevelés 

- Adminisztrációs munka, jelentések elkészítése 

 

 

Május 

- 6. osztály hallásvizsgálata 

- Kiszűrt gyermekek gondozása folyamatosan 

- Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása 

- Fogadóóra 

- Tisztasági vizsgálat szükség esetén 

- Egészségnevelés 

- Adminisztrációs munka 

 

Június 

- Tisztasági vizsgálat szükség esetén 

- Fogadóóra 

- Elmaradt munkák pótlása 
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- Tanévzáró ünnepélyen részvétel, elsősegélynyújtás szükség esetén 

- Jelentések, beszámolók elkészítése, leadása 

 

 

 

 

 

Egészségnevelési órák terve 

1. osztály:  

 Iskolás napirend – november 

2. osztály:  

 Fogápolás – október 

3. osztály: 

 Tisztálkodás – március 

4. osztály: 

 Környezetünk tisztasága - április 

5. osztály:  

 Egészséges táplálkozás -  november 

 Serdülőkor-lányok – február 

6. osztály: 

 Védőoltásokról – október 

 Serdülőkor – január 

 Dohányzás káros hatásai – május 

7. osztály: 

 Védőoltásokról – október 

 Drogok káros hatásai – április 

8. osztály: 

 Párválasztás – december 

 AIDS – március 
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17.6 Járványügyi szabályok az iskolában 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kidolgozott járványügyi intézkedési terv 

(INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 4. verzió 2021. május 24.) 

alapján iskolánkban is életbe léptek óvintézkedések, hogy a COVID-19 nevű vírus okozta járvány 

terjedését megakadályozzuk. Ehhez a szükséges fertőtlenítő és tisztító szereket folyamatosan 

pótoljuk. Az épület bejáratainál kézfertőtlenítő gél adagolókat helyeztünk el. Minden tanteremben 

van mosdó, kézfertőtlenítő hatású folyékony szappan és papír kéztörlő. A tantermek, folyosók 

takarítása, a kilincsek fertőtlenítése folyamatos a nap folyamán. 

 

SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK, ROKONOK 

 

A kézfertőtlenítés kötelező! 

Reggel csak az udvarig kísérhető a gyermek, az épületbe belépni csak indokolt esetben szabad! 

Az udvaron várakozzanak! 

Az osztályfőnökök telefonon is kereshetők. 

Törekedjenek a másfél méteres távolság megtartására! 

 

TANULÓK, DOLGOZÓK 

 

A kézfertőtlenítés kötelező az iskolába érkezéskor! 

Gyakori kézmosás javasolt! 

Papírzsebkendőbe köhögjünk, tüsszentsünk! 

Lehetőség szerinti távolságtartás! 

 

                                                                

A járványügyi szabályok a tanév során változhatnak. 
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