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Készítette: Tóth István 

                              igazgató 
 

 



 

A munkaterv a pedagógiai programban megfogalmazott fő célok és feladatok figyelembevételével került 

összeállításra, melyet kiegészítenek a jogszabályi változások, az előző tanévek tapasztalatai, a tanév rendje, 

a szakmai munkacsoportok munkaterve és a szülői szervezet véleménye. 

Jogszabályi alapok 

Többször módosított: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

- 2013. évi V. törvény a Magyarországi Református Egyház 1995. évi I. köznevelési törvényének 

átfogó módosításáról 

- 2016. évi I. törvény a Református Hittanoktatásról 

-  

I. Helyzetelemzés 
 

Iskolánkban az oktatói-nevelői munka két épületben, Debrecen-Bánkon, a Külső Diószegi út 176. szám 

alatt folyik. Az iskolában az oktatás nappali munkarendben általános tanterv szerint, alsó tagozatban 

iskolaotthonos rendszerben történik. 

Intézményünk tanulói létszáma 148 fő. 

A nyár folyamán felújításra kerültek:  

- tisztasági festés mindkét épületben 

- parafa burkolat felhelyezése a 3.-os tanteremben, alsós osztályokban a burkolat karbantartása 

- informatika terem számítógépeinek felújítása, cseréje 

- természettudományos tanterem felszerelése a törvényi előírásoknak megfelelően 

- új csoportszobák, közösségi terek kialakítása a felsős épület emeletén 

-  

Alapító okiratban 

engedélyezett 

létszám 

nappali tanköteles:  

148 fő 

 

 
fő SNI 

számított 

létszám 

1. osztály 26   

2. osztály 21   

3. osztály 19 1  



4. osztály 17   

5. osztály 16 1  

6. osztály 17 2  

7. osztály 24   

8. osztály 8   

Összes 148 4  

 

II. A tanévindítás feltételei 

Személyi feltételek 

Pedagógusok száma iskolánkban:  

A tanév végén lejárt az óraadók megbízási szerződése, főállású pedagógusok közül 1 tanító 

gyermekáldás miatt nem tudja ellátni feladatát 

- Kósa Zsuzsanna pedagógus. 

Álláshelyükre új kollégákat alkalmazunk: 

- Nagy Erika tanító 

A szakos ellátottságunk biztosítása érdekében óraadó pedagógusokat alkalmazunk: 

Kémia: Szatmári Mihály 

Fizika: Kátai Károly 

Hit és erkölcstan: Nagy Dánielné Szerencsi Erika 

Angol nyelv: Szabó Katalin 

Ének-zene: Korponai Kis Noémi 

Pedagógus munkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma: 2 fő. 

- iskolatitkár 

- rendszergazda ½ állásban 

 

Tárgyi feltételek 

Tárgyi feltételeinkben változást a már fentebb jelzett csoportszobák kialakítása jelent. 

Helyiségek: 



- 8 tanterem és 2 szaktanterem (természettudományos, informatika) 

- 5 tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem 

- tornaszoba 

- tanári szoba (2) 

- orvosi szoba 

- szertár 

- ebédlő 

III. A tanév fő célkitűzései 

• Az intézmény Pedagógiai Programjában, SZMSZ-ben megfogalmazott programok, tantervek, értékelések, 

célok megvalósítása 

• A pedagógus életpálya kapcsán megfogalmazott pedagógus kompetenciák és elvárásoknak való 

megfelelés 

•  Alapdokumentumok felülvizsgálata a jogszabályi változásoknak megfelelően 

• Szakmai munkacsoportok hatékonyságának növelése, kulcskompetenciák fejlesztése 

• Módszertani megújulás, differenciálás erősítése 

• IKT eszközök alkalmazása tanórákon 

• Folyamatos belső ellenőrzés; rendszeres óralátogatásokkal a pedagógiai munkafolyamatos 

ellenőrzése, támogatása 

• Tehetségfejlesztés és felzárkóztatás 

• Színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése 

• Részvétel városi, megyei, országos versenyeken 

• Partneri igényeknek való megfelelés, együttműködés erősítése 

• Felkészülés a minősítésre, tanfelügyeleti ellenőrzésre 

• A Magyar Református Egyház szellemi értékeinek közvetítése 

• A Szentírás útmutatásai alapján becsületes, tettre és áldozatra kész, művelt keresztyén emberekké 

való nevelés 

• Református keresztyén szellemiség erősítése az intézmény egész életében   

 



IV. Az oktató, nevelő munkával kapcsolatos munkatervi 

feladatok 
 

Feladat: Felelős: 

  

Az iskola és a család kapcsolattartása igazgató 

Házi tanulmányi versenyek szervezése munkacsop. vez 

Továbbtanulás előkészítése 8. osztályos osztályfőnök 

Elsősök beiskolázásának szervezése munkacsop.vezetők, igh. 

Tantárgyi szakkörök, ISK csop. szervezése Ig.h., diákönkorm. 

Ünnepségek szervezése, lebonyolítása osztályfőnökök 

Az iskolavezetés és diákönk. kapcsolattartás                                       igazg. Diákönk. vez. 

Bemutató órák foglakozások szervezése munkacsop. vezetők 

OKM szervezése igazgató, koordinátor 

  

 

V. Mérés, értékelés  

Iskolánkban a Mérés értékelési feladatokat az igazgatóhelyettes koordinálja. Feladata a mérések 

lebonyolításának segítése, az eredmények értékelése. Szükség esetén mérőlapok kidolgozása, kiértékelése.  

Mérés tartalma Végzője 
Mérés 

gyakorisága,  
Mérési mód Mérés célja 

Felelős 

időpont 

Kompetencia 

mérés 
szaktanárok 

Évente 

6. 8. évfolyam 
OKM képességvizsgálat 

koordinátor 

2021.05.26. 

Idegen nyelvi 

mérés 
szaktanárok 

Évente 

6. 8. évfolyam 
OKM képességvizsgálat 

koordinátor 

2021.05.19. 

DIFER osztályfőnök 

Évente 

1. évfolyam 

 

Vizsgálati 

lapok 
képességfelmérés 

Dukátné 

Kékedi Edit 

2020,12,04, 



NETFIT  
testnevelés 

szaktanár 

évente 

5-8. évfolyam 
 OKM 

Tanulók fizikai 

állapotának, 

edzettségének 

vizsgálata 

Kovács 

Orsolya 

igh.helyettes 

2021.01.11-

2021.04.23 

Pályaválasztást 

megalapozó 

kompetenciák 

osztályfőnök 8. évfolyam OKM kompetenciamérés igazgatóhely. 

Műveleti 

sebesség mérés 
szaktanárok 

évente 

1-8. évfolyam 
Mérőlapok 

Számolási képesség 

fejlesztése 
igh.helyettes 

Alapműveleti 

mérés 
szaktanárok 

évente 

1-8. évfolyam 
Mérőlapok 

Számolási képesség 

fejlesztése 
igh.helyettes 

MAGYAR      

Tehetségmérés 
Tehetségközp

ont 

évente 

5. évfolyam 
teszt 

tehetségek 

kiválasztása 
Kicsák Atanáz 

      

 

➢ Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján az Országos Kompetenciaméréshez szükséges adatokat az 

iskola a Hivatal részére 2020. november 20-ig küldi meg, a Hivatal által meghatározott módon. 
Mérés időpontja: 2021. május 26. 
Felelős: igazgató, koordinátor 

➢ Az Idegen Nyelvi méréshez szükséges adatokat az iskola a Hivatal részére 2020. november 20-ig, 

az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg, a 

Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az iskola a Hivatal által közzétett 

javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként 

lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2021. június 11-ig. 

Felelős: igazgató, koordinátor 

➢ Az  általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a  nyolcadik 

évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel 

megszervezik az  Nkt.  80.  § (1a)  bekezdése alapján a  pályaválasztást megalapozó kompetenciák 

vizsgálatát a  Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az  iskolák 

számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend 

alkalmazásával 

Felelős: igazgató, koordinátor 

 

➢ A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 

általános iskolák 2020. október 09-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az 



óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését 

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

pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását. Az iskola 2019. október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelenti a 

Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott 

tanulókkal 2020. december 04-ig kell elvégezniük. 

Felelős: igazgató, Dukátné Kékedi Edit 

 

➢ A 2020/2021. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolának a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanulók -5-8 évfolyamon - 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell 

megszervezniük. A mérés eredményeit az iskola 2021. május 28-ig tölti fel a NETFIT rendszerbe. 

Felelős: igazgatóhelyettes, Kovács Orsolya 

 

VI. Pedagógusminősítés 

Az intézményben 2 fő pedagógus minősítésére kerül sor PED. II./PED.I. fokozat eléréséhez.  

Feladatok: 

1. Személyi, technikai és tárgyi feltételek biztosítása 

2. Intézményi delegált kijelölése 

3. Pedagógus-kompetenciák értékelése 

4. Dokumentálás 

5. A minősített pedagógus magasabb fizetési fokozatba sorolásának biztosítása 

 

 

 

 

 

  





 

VII. Belső ellenőrzés-értékelés rendje 

 

Fő területei Részterületei 
Módszerek, eljárások, 

feltételek 

Az elkészítés, ellenőrzés, 

értékelés érintettje,  

elvégzője 

Indikátora 

Dokumentum 

Szakmai ellenőrzés - 

értékelés rendje 

Szakmai ellenőrzés 

a.) oktatás-nevelés tanórán. 

 

 

Óralátogatások  

 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

Munkacsoport vezetők 

- Óralátogatások  

dokumentumai 

óramegbeszélések száma 

Óralátogatási lap 

b.) oktatás-nevelés tanórán 

kívül. 

 

 

Szakkörök, felzárkóztató 

foglalkozások, fejlesztő 

foglalkozások, felkészítők, 

könyvtár, napközi, ebédeltetés, 

sportfoglalkozások, iskolai 

versenyek, iskolai ünnepségek. 

 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

 

Iktatási dokumentumok 



c.) oktatás-nevelés iskolán 

kívüli  

tanulmányi kirándulások, 

versenyek. 

Igazgatóhelyettes 

megbízott személyek. 
Iktatási dokumentumok 

Gazdasági 

ellenőrzés - 

értékelés rendje 

a.) Adminisztráció 

ellenőrzése 

 

Ellenőrzési tervben felsorolt 

területek félévente illetve 

évente. 

Iskolavezetés 

Tanügyi dokumentációk 

ellenőrzése esetében 

aláírások száma. 

b.) Gazdasági ellenőrzés 

 

Belső ellenőrzési ütemterv 

tartalmazza a belső gazdasági 

ellenőrzést. 

Iskolavezetés 
Összehasonlító elemzések, 

tendenciák kimutatása. 

 

  



Fő területei Részterületei 
Módszerek, eljárások, 

feltételek 

Az elkészítés, 

ellenőrzés, értékelés 

 érintettje, elvégzője 

Indikátora 

Feladatok 

meghatározása, 

felelősség, delegálás 

 

1. Munkaköri leírások 

A felelősségi kört és hatáskört, , 

a munkatörvénykönyve, az 

általános hatásköröket az 

intézmény SZMSZ -e 

tartalmazza. Az általános 

munkaköri leírások évente 

kiegészülhetnek a tanévre 

vonatkozó feladatokkal, 

személyre szabottan, minden év 

szeptember 15-ig. 

 

Az intézményvezetés 

Az elkészült munkaköri 

leírások száma, az éves 

konkrét feladatoknak való 

megfelelősége. 

2. Osztályfőnöki 

megbízás elvei 

Szakmai alkalmasság:  

- minél több óraszámban tudjon 

tanítani az osztályában, 

- önkéntesség, vagy felkérés 

alapján történik a megbízás.  

A kibővített iskolavezetés 

Az osztályfőnök által 

szervezett programok 

száma, melyet az 

osztályának szervez. Az 

osztályközösség 

részvételeinek száma az 

iskolai programokon, 

társadalmi akciókon. 

Osztály magatartási átlaga. 



3. Tantárgyfelosztás 

- A törvényben meghatározott 

órakeretek,  

- nevelőváltás csak nagyon 

indokolt esetben történjen,  

- előzze meg a 

tankönyvrendelést.  

Igazgató 

Egyenletes terhelés 

biztosítása, tanulói 

összetétel figyelembe 

vétele 

4. Órarend 

 

- Érvényesüljön a tanulók napi 

és heti optimális terhelése.  

- A nevelők óraelosztásában a 

kötelező helyettesítő órák 

tervezése. 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 
Dokumentumelemzés 

 

Fő területei Részterületei 
Módszerek, eljárások,  

feltételek 

Az elkészítés, 

ellenőrzés, értékelés  

érintettje, elvégzője 

Indikátora 

Feladatok 

meghatározása, 

felelősség, delegálás 

 

5. Munkacsoport-vezetők 

megbízása 

 

- Szakmai alkalmasság 

elfogadottság a közösségen 

belül,  

- pályakezdő esetén 4 év 

gyakorlat 

Iskolavezetés 

- munkatervben 

megfogalmazott feladatok 

teljesítése.  

- egységes szemlélet 

kialakítása 

munkacsoporton belül 



- munkacsoporthoz tartozó 

területekre küldött 

versenyző gyerekek száma, 

a helyezést elértek száma. 

6. Tankönyvek 

kiválasztása, beszerzése 

 

- Helyi tanterv,  

- a tankönyvpiac kínálta,  

- a Pedagógiai Programban 

kidolgozott 

tankönyvkiválasztás 

szempontjai. 

Tankönyvfelelős 

Szülői Választmány 

Szaktanárok 

Iskolavezetés 

Tankönyvváltás a cikluson 

belül. 

 

7. Differenciált oktatás 

 

Pedagógiai Programban, 

tanmenetekben szabályozva. 

Iskolavezetés, 

munkacsoport-vezetők. 

Differenciálások száma 

tanítási órán. 

 

8. Könyvtári használati 

rend 

Könyvtár SZMSZ-ben 

szabályozva, helyi 

tantervekben, tanmenetekben 

feladatokra lebontva. 

Iskolavezetés 

- Könyvtári órák száma, - 

tanulók által tanuláshoz 

kölcsönzött könyvek 

száma tematikusan. 

 

9. Iskolai könyvtár 

működési rendje. 

Könyvtár SZMSZ-ben 

szabályozva 

Iskolavezetés 

Könyvtáros 

Nyitvatartási rend 

igazodása az órarendhez. 



Feladatok 

meghatározása, 

felelősség, delegálás 

 

 

10. Tehetséggondozás 

 

Pedagógiai Programban, 

munkaközösségi 

munkatervekben, 

tanmenetekben, szakköri 

tervekben leírtak szerint. 

Iskolavezetés, 

munkaközösség-vezetők 

A tanulmányi versenyeken 

induló tanulók száma és az 

elért helyezések száma. 

12. Tanórán kívüli 

foglalkozások szervezeti 

formái. 

Pedagógiai Programban, 

SZMSZ-ban leírtak alapján 
Iskolavezetés. Résztvevő tanulók száma. 

13. Tanulói értékelés. 
Pedagógiai Programban, 

SZMSZ-ben leírtak szerint. 

Iskolavezetés, 

munkaközösség-vezetők. 

Differenciálások száma 

tanítási órán. 

14. A pedagógusok 

szakmai együttműködése. 

- Munkacsoporti foglalkozások.  

- Tanórai hospitálások. 
Iskolavezetés 

Megbeszélt esetek száma, 

közös feladatok száma. 

 

16. Tanmenetek készítése 

Pedagógiai Programban, Helyi 

tantervben rögzítettek alapján. 
Iskolavezetés 

A tervezett és megvalósult 

feladatok aránya. 

  



Fő területei Részterületei 
Módszerek, eljárások,  

feltételek 

Az elkészítés, 

ellenőrzés, értékelés  

érintettje, elvégzője 

Indikátora 

Munkafeltételek 

1. Törvényi 

kötelezettségek teljesítése 
Munkatörvénykönyv Iskolavezetés 

Munkahelyi 

panaszok száma. 

T
ár

g
y
i 

fe
lt

ét
el

ek
 

2. Felújítások 

Helyzetelemzés, tervezés a 

költségvetésben biztosított összeg 

függvényében. 

Iskolavezetés. 
Az elvégzett 

felújítások. 

3. 

Eszközbeszerzése

k 

- Pedagógiai Program 

- A tanulók után járó normatíva,  

- pályázati pénzek,  

. 

Iskolavezetés 

Az évenkénti 

beszerzések 

mértéke. 

S
ze

m
él

y
i 

fe
lt

ét
el

ek
 

1. Szakos 

ellátottság 

A törvényben meghatározott szakos 

tanárok kiválasztása, kinevezése. 
Iskolavezetés 

100 %-os szakos 

ellátottság. 

2. Technikai 

személyzet 

Az Oktatási Törvényben előírt 

személyzet biztosítása. 
Iskolavezetés 

Szükségletnek, 

előírásnak 

megfelelő létszám. 

1. Személyi anyag 

naprakész kezelése 
SZMSZ 

Iskolavezetés és az 

iskolatitkár. 

Személyi anyagok 

adminisztrációja. 



Humán erőforrással 

kapcsolatos 

feladatok 

2. Továbbképzési terv 

készítése, évenkénti 

felülvizsgálása 

Pedagógiai Program  Igazgató  

A törvényi 

előírásoknak és az 

iskola profil 

erősítésének való 

megfelelés. 

3. Kapcsolat a szülőkkel Pedagógiai Program  Iskolavezetés, osztályfőnökök 

A szülők konkrét 

nevelő-oktató 

munkát segítő 

tevékenysége. 

A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve 
  

Az ellenőrzés 

területei                                         

IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Tantermek, 

folyosók dekorálása  

ig. 

igh. 

    ig. 

igh. 

   ig. 

igh. 

Tanmenetek ig. 

igh. 

         

Munkatervek  ig. 

igh. 

         

Leltár (taneszköz, 

helyiségek) 

 ig. 

igh. 

      ig. 

igh. 

ig. 

igh. 



Naplók (haladási és 

osztályozási rész)  

 

ig. 

igh. 

ig. 

igh. 

ig. 

igh. 

ig. 

igh. 

ig. 

igh. 

ig. 

igh. 

ig. 

igh. 

ig. 

igh. 

ig. 

igh. 

ig. 

igh. 

Ellenőrzők igh. munkacsoport 

vezetők 

 munkacsoport 

vezetők 

 igh. munkacsoport 

vezetők 

 munkacsoport 

vezetők 

igh. 

Anyakönyvek, 

bizonyítványok 

ig. 

igh. 

        ig. 

igh. 

Füzetek, 

dolgozatfüzetek 

vezetése, javítása 

 munkacsoport 

vezetők 

 munkacsoport 

vezetők 

  munkacsoport 

vezetők 

 munkacsoport 

vezetők  

 

Taneszközök, 

tankönyvek 

kiválasztása   

     tank. fel.     

Óralátogatások     folyamatos, ig., igh.,mkcs vez. 

Napközis 

foglalkozások,  

 ig.   ig.    igh.  

Szakkörök, 

korrepetálás  

igh.,     igh.,     igh.  

Ügyeleti rend ig., 

igh., 

 igh.,    igh.,  igh.,  



Új kollégák  igh., 

mkcs 

vez.. 

 igh., 

mkcs 

vez.. 

    igh., 

mkcs 

vez.. 
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VIII.  Szervezési és munkaközösségi feladatok 
 

Alakuló értekezlet 

Időpont: 2020. augusztus 24. 10.00 

Tanévnyitó ünnepség  

Időpont: 2020. augusztus 30. 16.00 Bánki Református templom 

Felelős: igazgató 

Tanévnyitó értekezlet 

Időpont: 2020. augusztus 31. 11.00 

Félévi osztályozó értekezlet 

Határidő: 2021. 01. 22. 

Felelős: igazgató 

Sikerkritérium: minden tanuló értékelhető 

I. félév vége 

2020. 01.24. 

Félévi értesítő kiosztása 

Határidő: 2020. január 29. 

Felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettes 

Sikerkritérium: reális értékelés, amit elfogadnak a gyerekek, szülők is. 

Félévi nevelőtestületi értekezlet 

Határidő: 2020. 02. 05. 

Felelős: igazgató 

Sikerkritérium: beszámoló elfogadása 

Év végi osztályozó értekezlet 

Határidő: 2020. június 09. 

Felelős: Igazgató 
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Sikerkritérium: minden tanuló értékelhető 

Ballagás, évzáró 

2020. 06. 19. 15:00 óra 

Felelős: Igazgató, igazgatóhelyettes  

Sikerkritérium: elégedett szülők, gyerekek, pedagógusok 

Év végi nevelőtestületi értekezlet 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: igazgató 

Sikerkritérium: elfogadott jegyzőkönyv 

Szülői értekezletek 

Határidő: 2020. szeptember 18-ig, 2021. február 15-ig 

Felelős: osztályfőnökök 

Sikerkritérium: A szülők minél nagyobb számban vegyenek részt 

Iskolai ünnepségek 

- Aradi vértanúk (október 6.) 

- A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.)  

- A holokauszt áldozatai (április 16.) 

- A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 

- A 1848-49 szabadságharc megemlékezés (március 15.)  

- A 1956-os forradalomról megemlékezés (október 23.) 

Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás 

Határidő: 2020. szeptember 01.  

Felelős: osztályfőnökök  

Sikerkritérium: Balesetek számának csökkenése 

Tanmenetek előkészítése 

Határidő: 2020. 09. 18. 

Felelős: szaktanárok 

Sikerkritérium: Pedagógiai Programnak, Helyi tantervnek megfelelés 
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Naplók megnyitása, tanulók adatainak felvezetése. Anyakönyvek megnyitása  

Határidő: 2020. 09. 18. 

Felelős: osztályfőnökök 

Sikerkritérium: Törvényi megfelelés 

Fogadóórák beírása az ellenőrzőkbe 

Határidő: 2020. szeptember 18. 

Felelős: tagintézmény vezető, osztályfőnökök 

Sikerkritérium: minden szülő értesüljön a fogadó órákról 

Jegyek beírása, magatartás, szorgalom értékelése, hiányzások vezetése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök 

Sikerkritérium: Dokumentációs fegyelem javulása 

Naplók, adminisztráció ellenőrzése 

Határidő: minden hónap 5-ig 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

Sikerkritérium: dokumentumok pontos vezetése 

 

IX. A tanév helyi rendje 

2020/2021. tanév 

- tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 01. (kedd)  

- utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd) 

- a tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart 

A tanítási napok száma százhetvenkilenc nap. 

▪ Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a  szünet 

utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő) 

▪ A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 



22 
 

▪ A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

Tanítás nélküli 6 munkanap: 

1– 2. Iskolai szintű tanulmányi kirándulás, sí szünet 2021. február 19-22. 

3. félévi értekezlet: január 29. 

4. csendes nap: április 07. 

5. DÖK nap: június 14. 

6. pályaorientációs nap: november 13. 

 

Témahetek szervezése: 

➢ „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között 

➢ Digitális Témahét 2021. március 22–26. között 

➢ Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között 

➢ Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 

2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja). 

Szombati tanítási napok:  

2020. december 12. 

 (pihenőnap- december 24.) 
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A tanév rendje havi bontásban 

Augusztus: 

24.  Alakuló értekezlet 

 felelős: Tóth István 

 

25-26. Tankönyvek osztályonkénti átvétele, tantermi dekoráció 

tervezése, készítése 

 felelős: osztályfőnökök 

26. „ Országjáró” Református Pedagógiai Intézet évnyitó 

 módszertani napja (Dóczy Gimnázium) 

 résztvevők: Takácsné Czapári Erika, Szilágyi Lászlóné 

27 - 28. Elsős tábor 

 felelős: Dukátné Kékedi Edit-Takácsné Czapári Erika 

28.  Óraadó tanárok fogadása  

 felelős: Tóth István 

 Dekorációk elkészítése 

 felelős: osztályfőnökök 

Első osztály szülői értekezlet – Dukátné Kékedi Edit 

29.      Országosan elrendelt munkanap     

 felelős: Tóth István, 

 Kárpát-medencei és Református Iskolák Országos  

 Tanévnyitója (Nyírbátor) 

 résztvevők: Tóth István, Takácsné Czapári Erika  

30.  16:00 Tanévnyitó istentisztelet  

 felelős: Tóth István, osztályfőnökök. Igét hirdet Buzás Dénes 

lelkipásztor 

31. 11:00 Tanévnyitó értekezlet 

felelős: meghívott vendég Buzás Dénes, a Debrecen- Bánki 

Református Egyházközség fenntartó képviselője, 

Tóth István igazgató 



24 
 

Szeptember: 

1.  Első tanítási nap 

  felelős: Tóth István, osztályfőnökök, szaktanárok 

18-ig Szülői értekezletek 2-8. osztályokban  

 felelős: Tóth István, osztályfőnökök 

14-15. Étkezési térítési díj befizetése 

 felelős: Kokas Noémi iskolatitkár   

 

11-ig Iskolai DÖK alakuló ülése 5-6-7-8. osztály képviselőivel 

 felelős: Tóth István, Komonyi Ivetta 

 

18-ig Tanári fogadóórák rendje 

 felelős: osztályfőnökök, Kokas Noémi iskolatitkár 

18-ig  Tanmenetek leadása 

  felelős: osztályfőnökök 

 

21 – 10.12. Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. 

évfolyamon /27/2020. EMMI r./ 

25-ig Szakkörök szervezése  

 felelős: Tóth István, Takácsné Czapári Erika 

   

25.  Országos sportnap, iskolai mozgástevékenységek témanapja – 

Magyar Diáksport Napja 

 „ Bánki barangolás” 

 

30.       Megemlékezés: „A népmese napja” 

Felelős: humán munkacsoport vezető 

 

Október 

1. Szakkörök beindítása  

 felelős: Tóth István, Takácsné Czapári Erika 
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 Statisztikák elkészítése  

felelős: Tóth István, osztályfőnökök, Takácsné Czapári Erika, 

Kokas Noémi iskolatitkár 

2.  Szüreti Mulatság 

                        Felelős: igh., osztályfőnökök 

 

05 – 09.     A Világ Legnagyobb Tanórája, Fenntarthatósági Témahét 

6. Megemlékezés az Aradi Vértanúkról Bánki templom 7. osztály 

 Felelős: Tóthné Pál Irma 

 

11. Családi istentisztelet:Emlékműsor az Aradi Vértanúkról Bánki 

templom 7. osztály 

                     Felelős: Tóthné Pál Irma 

 

 

09-ig  DIFER méréshez tanulói létszám felmérés 1. osztály 

 felelős: Dukátné Kékedi Edit, Takácsné Czapári Erika  

12-13. Étkezési térítési díj befizetése  

                        felelős: Kokas Noémi iskolatitkár   

 

15.      KIRSTAT lezárása 

23. Nemzeti Ünnep, megemlékezés iskolai szinten 8.o. 

 Felelős: Vajda-Papp Nóra 

 

22. csütörtök Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

 felelős: Tóth István, osztályfőnökök 

 DIFER jelentés az OH-nak 

Tanulmányi Verseny- Kölcsey Ferenc Református Gyakorló 

Általános Iskola Debrecen 

 

 

Őszi szünet:  Őszi szünet 2020. október 22. - 2020. november 01-ig. 
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31.                   17:00 protestáns egyházak közös istentisztelete (Nagytemplom) 

                    Reformáció 

 felelős: Tóth István, osztályfőnökök 

 

November: 

1. vasárnap  Úrvacsorás istentisztelet Bánk  

2. hétfő   Őszi szünet utáni első tanítási nap 

 

10-11.     Étkezési térítési díj befizetése 

   felelős: Kokas Noémi iskolatitkár   

20.  Oktatási Hivatal részére a kompetenciaméréshez az adatok 

megküldése 

 felelős: Tóth István, Takácsné Czapári Erika  

22. vasárnap     Családi istentisztelet Bánk  6 . o. 

 felelős: Kicsák Atanáz 

26  Intézményvezetői értekezlet Budapest 

 

27. péntek „Adventi készülődés „– projektnap 

 felelős: Takácsné Czapári Erika 

29. vasárnap  Advent első vasárnapja, Úrvacsorás Istentisztelet Bánk 

 

 

December 

 

4.  DIFER mérés határideje 

 Mikulás az iskolában  

  felelős: Tóth István, osztályfőnökök 

6. Advent második vasárnapja 3. osztály (családi istentisztelet) 

 felelős: Szilágyi Lászlóné, Pálfiné Szabó Marianna 
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12.    Tanítási nap - országosan elrendelt munkanap     

     felelős: Tóth István, osztályfőnökök 

 10-11.  Étkezési térítési díj befizetése 

    felelős: Kokas Noémi iskolatitkár   

 

 11.   Honlap - iskolai jelentkezési lap 

   felelős: Tóth István, Kokas Noémi iskolatitkár 

 

13.    Advent harmadik vasárnapja óvoda (családi istentisztelet) 

14.  Karácsonyi képeslapok, ajándékok készítése  

 felelős: Tóth István, osztályfőnökök  

14-18. Karácsonyi köszöntések 

 (ovisok, bölcsisek, idősek napközijében) alsós osztályok 

 

18.   Karácsonyi kibocsátó istentisztelet    

        felelős: Buzás Dénes lelkipásztor 

18.   A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

 

20. Advent negyedik vasárnapja 4. osztály (családi istentisztelet) 

 Felelős: Antal Csabáné, Várnainé Gém Enikő 

 

24. Karácsonyi istentisztelet    2 . oszt. (családi istentisztelet) 

 Felelős: Varga Edit- Nagy Erika 

Téli szünet:   2020. december 19.- 2021. január 03.  

 

Január   

4. hétfő  A téli szünet utáni első tanítási nap 

11.  NETFIT mérés kezdete 

11- 15.  A félévi mérések elkészítése, értékelése 

    felelős: Takácsné Czapári Erika, osztályfőnökök, szaktanárok 
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11-12.      Étkezési térítési díj befizetése  

    Felelős: Kokas Noémi iskolatitkár   

15.  A jelentkezési lapok beérkezésének határideje    

 felelős: Tóth István, Kokas Noémi 

18. Írásbeli felvételi vizsga 6 ill. 8. évfolyamos gimnáziumok 

17.   Családi istentisztelet 5. o. Bánk 

 Felelős: Tóth István 

22. A  Magyar Kultúra Napja 

 felelős: Dukátné Kékedi Edit 

 Az első félév utolsó tanítási napja 

 

24.      Első félév vége 

22.  Félévi osztályozó értekezlet 

 Osztályozás, zárás, félévi értesítők előkészítése, megírása  

 felelős: Tóth István, osztályfőnökök 

25.  A második félév első napja 

 Leendő elsősök fogadása  

 felelős: Takácsné Czapári Erika, elsős tanítók 

 

29-ig      Félévi értesítők kiosztása 

 

Február 

05.  Félévi értekezlet 

felelős: meghívott vendég Buzás Dénes , a Debrecen- Bánki 

Református Egyházközség fenntartó képviselője, Tóth István 

igazgató   

                               

  

1-12. Félévi szülői értekezlet 1-8. osztályok 

  felelős: Tóth István, osztályfőnökök 
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05.  Döntéshozatal a leendő elsősök felvételi kérelmét illetően, 

 szülők kiértesítése  

 felelős: Buzás Dénes, Tóth István, Takácsné Czapári Erika 

10-11.    Térítési díj befizetése 

 felelős: Kokas Noémi iskolatitkár 

10-12. Országos Református Köznevelési Konferencia-Balatonszárszó 

 

17-28.  A következő tanévi tankönyvrendelés 

felelős: Takácsné Czapári Erika, osztályfőnökök, szaktanárok, 

Kokas Noémi iskolatitkár 

11.                 Farsang 

19.     Középfokú felvételi lapok beküldési határideje 

   Felelős: igh., Vajda-Papp Nóra 

 

21.      Családi Istentisztelt 1. osztály 

     Felelős: Dukátné Kékedi Edit, Takácsné Czapári Erika 

 

25.   Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól         

osztálykeretben 

Március 

1-5. Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét 

 felelős: Tóthné Pál Irma 

 

10-11.    Térítési díj befizetése 

 felelős: Kokas Noémi iskolatitkár 

12.  Bánk templomkert ünnepi megemlékezés, koszorúzás 6.o. 

        (iskolaszintű, összetett ünnepi műsor) 

  felelős: Kicsák Atanáz 

 

21.      Családi istentisztelet: Március 15. emlékműsor  6. osztály 

  felelős: Kicsák Atanáz 
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22-26.  Digitális témahét 

  felelős: Kicsák Atanáz 

 

28. Virágvasárnap 3. oszt. (családi istentisztelet) 

 Szilágyi Lászlóné, Pálfiné Szabó Marianna 

  

31.   Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

  „ Húsvét előtti elcsendesedés” projektnap 

    felelős: Takácsné Czapári Erika  

 

Április  

1-6.       Tavaszi szünet 

1. Bűnbánati istentisztelet  

2.  Nagypéntek 

7.      Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

12-13.  Térítési díj befizetés 

  Felelős: Kokas Noémi iskolatitkár 

 

11.  A Költészet Napja- Költészet napi megemlékezés (12.) 

  Felelős: Dukátné Kékedi Edit 

 

15-16. Beiratkozás az első évfolyamra 

16.  Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól osztálykeretben 

16. Óvodások látogatása az iskolában,  

 tanító nénik pedig az óvodában 

  felelős: elsős tanítók 

19-23.             Fenntarthatósági témahét, Föld napja 

     felelős: Kovács Orsolya, Varga Edit 
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23. NETFIT mérés utolsó napja 

 felelős: Kovács Orsolya 

 

Május 

2.  Anyák napja Bánk 1. oszt. (családi istentisztelet) 

 felelős: Dukátné Kékedi Edit- Takácsné Czapári Erika 

4- 8.  Anyák napja osztálykeretben  

 felelős: osztályfőnökök 

4-15.  Év végi mérések, alapműveleti mérés, műveleti sebesség  

értékelések 1-8. o. 

 felelős: Takácsné Czapári Erika, osztályfőnökök, szaktanárok 

10.  Madarak és fák napja 

10-11.    Térítési díj befizetése 

      felelős: Kokas Noémi iskolatitkár 

19.  Nyelvi mérés 6. o., 8. o. 

 felelős: Tóth István, Takácsné Czapári Erika,  

13.               Áldozócsütörtök Istentisztelet Bánkon (iskolaszintű)  

                                 Igét hirdet Buzás Dénes lelkipásztor 

 

23-24.     Pünkösd 

       KONFIRMÁCIÓ (családi istentisztelet)   

   felelős: meghívott vendég Buzás Dénes, a Debrecen- Bánki           

Református Egyházközség fenntartó képviselője, Tóth István  

26.  Országos kompetenciamérés 6. o., 8. o. 

felelős: Tóth István, Takácsné Czapári Erika, koordinátor 

27-28.  Osztálykirándulások 1-8. o. 

 felelős: osztályfőnökök 
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Június 

 

1-9.  Osztályozások lezárása, értékelés, kimutatása 

  felelős: Tóth István, osztályfőnökök 

4.      A nemzeti Összetartozás Napja  

                        felelős: Dukátné Kékedi Edit, Takácsné Czapári Erika 

5. Családi nap 

9. Osztályozó értekezlet 

10-11.    Térítési díj befizetése 

      felelős: Kokas Noémi iskolatitkár 

14.  DÖK nap, diákparlament, gyermeknap 

 felelős: Tóth István, Komonyi Ivetta 

7-15. Statisztikák, átlagok elkészítése, bizonyítványok megírása 

felelős: Tóth István, Takácsné Czapári Erika, osztályfőnökök, 

szaktanárok 

15.  A tanév utolsó tanítási napja 

19. Tanévzáró istentisztelet Bánk, ballagás,  bizonyítványosztás 

    felelős:, meghívott vendég Buzás Dénes , a Debrecen- Bánki       

Református Egyházközség fenntartó képviselője, Csuri Istvánné   

gondnok, Tóth István igazgató, osztályfőnökök 

 

16-18. Leltározás, adminisztráció, iskolai tábor 

21 – 30. felelős: osztályfőnökök 

30.  Tanévzáró értekezlet 

 felelős: Buzás Dénes lelkipásztor, Tóth István 
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Mellékletek: 

✓ Reál munkacsoport éves terve 

✓ Humán munkacsoport éves terve 

✓ Sportkör szakmai terv 

✓ Éves önértékelési terv 
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REÁL  MUNKACSOPORT ÉVES MUNKATERVE 

 

2020/2021-as tanév 

 

             

Munkacsoport tagjai: 

Pálfiné Szabó Marianna 

Takácsné Czapári Erika 

Tóthné Pál Irma 

Varga Edit 

Várnainé Gém Enikő 

 

 

Mottónk: 

 

“Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, 

hogy legjobb tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már addig is tudott.”  

                                                                                                  (Paulo Coelho) 

 

 



35 
 

I. Feladataink  hónapokra bontva 

 

 

Időpont Foglalkozás témája Felelőse (i), 

résztvevők 

Szeptember A munkacsoport éves 

tervének  ismertetése 

 

munkacsoport tagjai 

Szeptember 

 

 

 

 

10. csütörtök 

 

18. péntek  

25. péntek 

-Alapműveleti mérés, 

műveleti sebesség mérés 1-

8. osztály 

- Sulihód levelező verseny 1-

4. osztály 

Kenguru matematika 

verseny 

Alapműveleti verseny 

Iskolai 

mozgástevékenységek 

témanapja 

igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

Tóthné Pál Irma 

 

Tóthné Pál Irma 

 

osztálytanítók 
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Október 

 

 

12. 

Református Iskolák  XXIII. 

Országos Tanulmányi 

Versenye 

Difer mérés  

szaktanárok 

 

 

Dukátné Kékedi Edit 

Takácsné Czapári 

Erika 

November Rajzpályázatok szaktanárok 

December rajzpályázatok szaktanárok 

Január Alapműveleti mérés, 

műveleti sebesség mérés 1-

8. osztály 

igazgatóhelyettes 

Január Félévi felmérések 

összeállítása 

-Bókay Árpád Országos 

Biológiaverseny: 5-8. 

évfolyam 

munkacsoport tagjai 

 

szaktanárok 

Február -Hortobágyi Nemzeti Park, 

„Nagyítóval és távcsővel a 

természetért”  (3-4. 

évfolyam,  

 februártól májusig) 

 

 

szaktanárok 
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Március Nemzetközi Kenguru 

Matematikaverseny 

2-8. osztály 

Belső továbbképzés 

matematika tantárgyból 

Tankönyvrendelés 

előkészítése  

 

szaktanárok 

Várnainé Gém Enikő 

Április 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Medve Szabadtéri 

Matekverseny (felső 

tagozat) 

-Alapműveleti 

Matematikaverseny 

4-8. osztály 

- Tiszántúli Református 

Általános Iskolák V. 

matematika és angol 

versenye (Bán Zsigmond 

Református Általános Iskola) 

- ZöldOkos Kupa: 5-8. 

évfolyam 

Föld napja 

Iskolai BEE-BOT verseny 

 

 

 

 

szaktanárok 
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22. osztálytanítók 

Május Alapműveleti mérés, 

műveleti sebesség mérés 1-

8. osztály 

-„TermÉSZetbúvár” 

Vetélkedő ( Zsadányi 

Református Általános Iskola) 

igazgatóhelyettes 

 

 

szaktanárok 

Május 

 

17. 

Év vég felmérések 

összeállítása 

Madarak és fák napja 

munkacsoport tagjai 

 

osztálytanítók 

Június Tanévzáró munkacsoport 

foglalkozás 

munkacsoport tagjai 

 

A tanév során folyamatosan végzendő feladatok: 

- keresztény szellemiségű, korszerű tanítás-tanulás támogatása, 

hatékony tanulás szervezése 

- a jó adottságú, kreatív gyermekek képességeinek kibontakoztatása, 

fejlesztése, tehetséggondozása 

- a felzárkóztatásra szoruló tanulók segítése 

- nagyobb hangsúlyt fektetni tanulóink városi, megyei, országos 

versenyekre való felkészítésére 

- belső, külső továbbképzéseken való részvétel 

- minden tantárgyba beillesztett élményszerű környezeti nevelés 
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A tanév során a folyosók dekorálásáért az alábbi beosztás szerint felelős 

osztályok: 

 

 

 
Alsós épület Felsős épület 

szeptember-október 4. osztály 8. osztály 

november-december 2. osztály 6. osztály 

január-február 3. osztály 7. osztály 

március-április 1. osztály 5. osztály 

május-június 4. osztály 5. o. napközis csoport 

 Debrecen, 2020. augusztus 31.  

       Takácsné Czapári Erika 

          munkacsoport vezető 
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              HUMÁN MUNKACSOPORT ÉVES MUNKATERVE   

                                               2020/2021-es tanév 

 

 

A humán munkacsoport tagjai: 

 

Antal Csabáné 

Kicsák Atanáz 

Nagy Erika 

Szilágyi Lászlóné 

Pálfiné Szabó Mariann 

 

A munkacsoport céljai a tanév során: 

• keresztyén szellemiségű, korszerű tanulás támogatása 

• az együttműködésen alapuló hatékony tanulás szervezése 

• helyesírási szógyűjtemény folyamatos gyakorlása, alkalmazása 

• olvasóvá nevelés, az olvasási készség fejlesztése, olvasási füzet vezetése 

• szépírás fejlesztése, esztétikus füzetvezetésre nevelés 

• szövegértő képesség fejlesztése néma olvasással 

• református tananyag széleskörű kipróbálása, megismerése 

• közösségi életre nevelés 

• a szép, tiszta beszéd folyamatos gyakoroltatása 

• egészséges életmódra nevelés  

• környezettudatos életmódra nevelés 

• egyházi és nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés  
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„ A jó tanár nyitott és a diákokkal együtt tanul. Érzéke van a különlegesre, 

mindenben a jót, a pozitívot, az értéket keresi. A jó tanár legalább ötször 

annyit dicsér, mint amennyit szid. Kifogyhatatlan annak a 

szeretethálózatnak az építésében, amely diákjainak nyit új és új utakat.” 

                                                                                            (Elisabeth Silance) 

 

 Feladataink hónapokra bontva: 

 

       

            Hónap,  

           időpontok 

 
 

                 

                Téma 
 

             

            Felelős 

 

Szeptember 

 

 

szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember 25. 

Év eleji helyesírás, 
szövegértés, hangos 

olvasás felmérése 
 

Népmese napja: 
mesemondás 
osztályonként 

 
Püspökladányi komplex 
magyar és rajzverseny 

 
Iskolai 

mozgástevékenységek 
témanapja: „Bánki 

barangolás” 
 

 

Osztálytanítók 

 

 

Humán munkacsoport 

vezető 

 

 

Osztálytanítók 

 

 

 

Osztályfőnökök 

 

Október 

 

 

 

 

 

Olvasás füzetek 

beindítása osztályonként 

Helyesírási szóanyag 

összeállítása 

évfolyamonként, 

folyamatos 

gyakoroltatás 

 

Dukátné Kékedi Edit 

 

Osztálytanítók 
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   október 2. 

 

 

  október 6. 
 

 

 

 

október 12. 

 

 

 

október 23. 

 

Szüreti nap 

Nyitóműsor 

 

Aradi vértanúk napja, 

megemlékező műsor a 

templomban 

 

 

Difer mérés 

 

  

 

          Ünnepi 

     megemlékezés az  

          iskolában 

 

Református Iskolák 

XXIII. Országos 

Tanulmányi versenye 

 

Komonyi Ivetta 

3.o. 

 

 

Tóthné Pál Irma  

7. o. 

 

 

Dukátné Kékedi Edit 

Takácsné Czapári Erika 

1.o. 

 

 

Vajda-Papp Nóra 

8.o.  

 
 

Osztálytanítók 

 

November 
 
 
 
 
 

november 22. 

   

Református tananyaggal 

való ismerkedés 

  

Rajzpályázatok 

 

Családi istentisztelet  

 

Dukátné Edit 

     1.o. 

 

Osztálytanítók 

 

Kicsák Atanáz 

6.o. 

 
 

 

December 

 

Mikulás 

 

Adventi családi délután 

 

 

Családi istentiszteletek, 

 adventi készülődés  

 

 

 

 

 

 

Osztálytanítók 

 

Humán munkacsoport 

vezető, osztálytanítók 

 

Advent 2. hete: 

 Szilágyi Lászlóné - 

3. osztály 

Advent 3. hete: óvoda 

    Advent 4. hete: 

 Antal Csabáné – 

 4. osztály  
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Karácsonyi műsor 

szenteste 

 

 

Rajzpályázat: Jézus 

születése 
 

 

Nagy Erika - 

2. osztály 

 

 

Osztálytanítók 

 

Január 

 

 

 

 

 

 

január 17. 

 

 

január 22. 

Félévi felmérések 

helyesírásból, 

szövegértésből, 

hangos olvasásból 

 

Mérés: helyesírásból,  

           szövegértésből 

 

Családi istentisztelet  

 

 

A magyar kultúra napja 

 

Dukátné Kékedi Edit 

Osztálytanítók 

 

 

 

 

 

Tóth István 

5.o. 

 

Osztálytanítók 

 

Február 

 

február 11. 

 

 

 

Farsangi mulatság  

1-8.osztályban, 

rajzpályázat 

 

Szépíró házi verseny – 

Vésztő 

 

Családi istentisztelet 
 

 

 

 

Osztálytanítók 

 

 

 

Humán munkacsoport 

vezető 

 

Dukátné Edit 

1.o. 

 

Március 

 

 

 

március 22. 

Márc.15. ünnepi 

megemlékezés a 

templomkertben, 

kokárdakészítés. 

 

Víz világnapja 

rajzpályázat 

 

Belső továbbképzés 

 

 

Kicsák Atanáz 

6.o. 

 

Osztálytanítók 

 

Osztálytanítók 

 

 

Nagy Erika  

2. osztály 
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Virágvasárnap 

 

 

Iskolai felolvasó 

verseny 2-8.évfolyam 

 

 

Tankönyvrendelés 

előkészítése 

 

Belső továbbképzés 

magyarból 

 
 

Szilágyi Lászlóné - 

Pálfiné Szabó Marianna 

3.o. 

 

Humán munkacsoport 

vezető 

 

 

Osztálytanítók 

 

 

Nagy Erika 

2.o. 

Április 

 

április 11. 

 

 

 

ápr.22. 

 

 

 

 
  

 

 

Költészet napja: 

  közös versmondás, 

egyéni versírás 

 

A Föld napja  

 

Mérés: helyesírási 

szógyűjtemény 

anyagából 

évfolyamonként. 

 

Családi istentisztelet 
 

 

 

Dukátné Edit 

 

 

 

Osztálytanítók 

 

Humán munkacsoport 

vezető 

 

 

 

Antal Csabáné 

4.o. 

 

Május 

 

 

május 13. 

május 31. 

 

május 17. 

 

Anyák napja 

osztálykeretben, és 

családi istentiszteleten. 

Áldozó csütörtök 

 Pünkösd 

 

Madarak és fák napja: 

rajzpályázat, vetélkedő 

 

Év végi felmérések 

helyesírásból, 

szövegértésből, hangos 

olvasásból. 

 

Dukátné Kékedi Edit 

1.o. 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

Osztálytanítók 

 

 

Dukátné Edit 
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Mérés: helyesírás és 

szövegértés területén. 
 

 

Június 

június 4. 

 

 

Nemzeti összetartozás 

napja 

Projektnap: nemzetiségi 

forgó, összművészeti 

foglalkozás 

 

Családi gyereknap 

 

Záró munkafoglalkozás: 

a tanév értékelése. 

 

 

Dukátné Edit 

Takácsné Erika 

 

 

Osztálytanítók 

 

 

                                                                        Dukátné Kékedi Edit 

                                                                        munkacsoport vezető 

 

Debrecen, 2020. augusztus 31. 

  



46 
 

Sportköri szakmai terv 2020-2021 

 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CYXC. törvény 27. § szerint: (13) A 

legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör 

működését. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás 

alapján – az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai 

sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák 

szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt 

perc biztosítható. 

A mozgás a gyerekek számára nélkülözhetetlen. Hatással van egész életükre, 

növekedésükre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható a testi és lelki 

fejlődésük során. A csontok és az izmok csak felnőttkorra fejlődnek ki teljesen, 

gyermekkorban a csontok nyúlnak, az izmok gyarapodnak, miközben szerkezetük 

is változik. 

A mozgás nem csak a fizikai állapotunkra van hatással, hanem nagymértékben 

segíti az észlelést, a tapasztalatszerzést, alapját képezi a magasabb gondolkodási 

funkcióknak, a beszéd egyik feltétele. A mozgás befolyásolja az idegrendszer 

fejlődését, egy élénk jó mozgású gyermek ritkábban válik időjárás-érzékeny 

felnőtté. 

A sportköri foglalkozások mindig játékos formában történnek. A játék a gyermek 

sajátos, legbonyolultabb és legsokoldalúbb cselekvési, illetve tevékenységi 

formája. Egy alaptevékenység, amely semmilyen más cselekvési formával nem 

cserélhető fel. A gyermek személyiségének apró mozzanata ebben tükröződik, 

játékával azt is ki tudja fejezni, amit szavakba foglalva nem, vagy csak igen 

nehezen tudna megfogalmazni. Kisgyermekkorban a játék és a tanulás nem 

különíthető el egymástól; a játék tulajdonképpen maga a tanulás az érési 

folyamatokba ágyazva. A gyermek többet tanul ebben az időszakban, mint később 

egész életében. 

A sportköri foglalkozásokat a tanulók igényeihez igazítjuk figyelembe véve a 

hagyományainkat. A házibajnokságokon kívül benevezünk a diákolimpiai 

versenyekbe is. 

 A kezdők edzésében nagyon lényeges az alapvető fizikai képességek, 

mindenekelőtt az állóképesség, az erő, a gyorsaság, az ügyesség és a hajlékonyság 

fejlesztése. Ennek érdekében a kezdő edzésein sokféle sportág űzése, sokféle 

gyakorlat alkalmazása szerepeljen, hogy megfelelő alapokat szervezzenek a 

későbbi speciális fejlesztéshez. 
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Az idei tanévben is iskolánkban sportköri foglalkozások két csoportban heti 

rendszerességgel zajlanak. 

 Az iskolai sportkör célja: 

- tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák 

tervezése, szervezése és lebonyolítása 

- az iskolai sportkör sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a 

diákönkormányzatiság erősödését, a tanulók ezirányú fejlődését, tanulását 

- a város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a rendszeres mozgás, 

az egészséges életmód érdekében 

- rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport-szervezeteivel, a 

Magyar Diáksport Szövetséggel 

Tervezett versenyek: 

2020.09.05.  VI .Hajrá Futás  

2020.09.13.  Nagyerdei Terep Maraton 

2020.09.27.   Jótékonysági Rotary Futás 

2020.10.17.   Szaladj Érte Jótékonysági Futóverseny 

 

Járványügyi helyzetre való tekintettel további versenyidőpontok még nincsenek 

kijelölve. 

 

Egyéb versenyeink: 

-Decathlon VitalPort nap 

-Rajkai-Kerékgyártó Emlékverseny 

-WizzAir Airport Run futóverseny 

-TeSzedd mozgalom 

-Tündérfutás 
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DEBRECEN-BÁNKI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

4002 Debrecen, Külső diószegi út 176. 

OM: 202944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI 

program 

2020-2021 
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1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: 

            Takácsné Czapári Erika, az önértékelési csoport koordinátora 

Dukátné Kékedi Edit 

Várnai Gém Enikő 

 

 Az intézményi önértékelési csoport feladatai: 

a. Dokumentumelemzés 

b. Óralátogatás: 1 óra az érintett pedagógusnál 

c. Interjúk: 

✓ Interjú az érintett kollégával 

✓ Vezetői interjú 

d. Kérdőívek 

✓ Önértékelési kérdőív: 1-1 db 

✓ Munkatársi kérdőív: 2 db 

 

e. Feltöltés az OH online felületre. 

A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza meg az 

érintett kollégával való egyeztetés után. 

A kérdőív kitöltésének intervalluma 1 -10 nap. 

A válaszadás elfogadható, ha a kérdőívek 50%-a visszaérkezik 

 

2. Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei: 

 

Jogszabályi háttér alapján a tantestület pedagógusainak értékelésére ötévente kerül sor.  

A kiválasztás elvei: 

- akiknél tanfelügyeleti ellenőrzés várható 

- akiknek a minősítése várható 

- vezető, ha munkájának 2. vagy 4. évében van. 

- fennmaradó helyekre a vezető jelöl ki kollégákat. 

 

 

3. Az önértékelési feladatok időarányos elosztása a tanévre:
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Lépés Időpont Feladat 
Érintett személyek, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1. 2020. 08. 31. Nevelőtestület tájékoztatása   

2. 

 
2020. 08. 31. 

Az érintettek tájékoztatása: 

• önértékelési csoport tagjai  

• önértékelésben résztvevő 

pedagógusok felkészítése 

A folyamat koordinátora: Tóth István intézményvezető (a 

Nevelőtestületi értekezlet keretében) 

Önértékelés folyamata 

1. 

Látogatás előtt egy 

héttel, illetve a 

látogatás napján 

Foglalkozást vezető pedagógus 

dokumentumai, melyeket a látogatás 

előtt átad az órát látogató kollégáknak 

⎯ tanmenet 

⎯ óravázlat 

⎯ napló  

Felelős: Takácsné Czapári Erika, Dukátné Kékedi Edit, Várnainé 

Gém Enikő 

A folyamat koordinátora: Tóth István 

 

Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógiai munka 

dokumentumait, majd rögzíti dokumentumelemzés eredményét, 

vagyis dokumentumonként az előre megadott szempontok mentén, 

az informatikai rendszerben rögzíti a tapasztalatokat.  

2. 
2020-2021 

Óralátogatások 

Az óralátogatást végzi 
Takácsné Czapári Erika, Dukátné Kékedi Edit, Várnainé Gém 

Enikő 

Az óralátogatások időpontja 

Kovács 

Orsolya 

Tóthné Pál 

Irma 

Varga Edit Antal 

Csabáné 

Komonyi 

Ivetta 

 

2020.09.22 2020.09.23. 2020.11.17 2020.11.18 2020.12.01.  
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Lépés Időpont Feladat 
Érintett személyek, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

Az óralátogatás módszere 

1 óra megfigyelése a megfigyelési szempontok mentén 

A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az azt követő 

megbeszélés tapasztalatait a megadott szempontok alapján az órát 

látogató kollégák összegzik, a folyamat koordinátora rögzíti az 

informatikai felületen.  

3. 

 

Önértékelési kérdőív kitöltése 

Felelős: Takácsné Czapári Erika, Dukátné Kékedi Edit, Várnainé 

Gém Enikő 

 

A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga 

továbbítja a felmérésben résztvevőknek az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a 

résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőív kitöltő 

felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat.  

4. 
Az óralátogatást 

követő napon 

Interjú az önértékelésre kijelölt 

pedagógusokkal 

Felelősök:, Takácsné Czapári Erika, Dukátné Kékedi Edit,          

Várnainé Gém Enikő 
Kovács 

Orsolya 

Tóthné Pál 

Irma 
Varga Edit Antal 

Csabáné 

Komonyi 

Ivetta 
 

2020.09.23. 2020.09.24. 2020.11.18. 2020.11.19. 2020.12.02.  

Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a 

dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket 

készítenek, és lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket 

és a válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen.  



52 
 

Lépés Időpont Feladat 
Érintett személyek, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

5. 

Az óralátogatást 

és interjút követő 

napon 

Interjú az intézmény vezetőjével/ 

vezető önértékelése esetén a vezetőtárssal 

és a fenntartóval/  

Felelős: Takácsné Czapári Erika, Dukátné Kékedi Edit,          

Várnainé Gém Enikő 

Az erre kijelölt felelős a javasolt interjúkérdések és a 

dokumentumelemzés eredménye alapján interjútervet készít, és 

lefolytatja az interjút, majd az interjúkérdéseket és a válaszok 

kivonatát rögzítik az informatikai felületen.  

Kovács 

Orsolya 

Tóthné Pál 

Irma 

Varga Edit Antal 

Csabáné 

Komonyi 

Ivetta 
 

2020.09.24. 2020.09.25. 2020.11.19. 2020.11.20. 2020.12.03.  

Interjú dokumentáció átadása az Önértékelési csoport 

koordinátorának az interjút követő 1 héten belül 

6. 

A vezetői 

interjúval egy 

időben 

Munkatársi kérdőív kitöltése és az 

eredmények összegzése 

Az Önértékelési kézikönyv 3. sz. melléklete: Munkatársi kérdőív a 

pedagógus önértékeléséhez 

Felelős: Takácsné Czapári Erika, Dukátné Kékedi Edit,Várnainé 

Gém Enikő 

Kovács 

Orsolya 
Tóthné Pál 

Irma 

Varga Edit Antal 

Csabáné 

Komonyi 

Ivetta 
 

2020.09.24. 2020.09.25. 2020.11.19. 2020.11.20. 2020.12.03.  

A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga 

továbbítja a felmérésben résztvevőknek az online kérdőív 

elérhetőségét, és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a 

résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott 

időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőív kitöltő 

felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat. 
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Lépés Időpont Feladat 
Érintett személyek, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

7. 

A pedagógus 

interjút követő 

héten 

Az önértékelt pedagógus a saját 

intézményi elvárások tükrében elvégzi 

önértékelését 

Útmutató szerint a 0-3 skálán értékeli az elvárás teljesülését 

(kompetencia alapú pontozótábla) 

Kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és fejleszthető 

területeket 

Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé 

teszi az értékelt pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint 

külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, 

szaktanácsadók számára is.  

8. 

A pedagógus 

önértékelés 

elvégzését követő 

héten 

Az intézményvezető segítségével öt 

évre szóló önfejlesztési terv elkészítése 

A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére 

épülő öt évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az 

informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési 

területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést 

tartalmazó táblázatba kell feltölteni.  
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Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora (5 fő/ tanév) 

 

NÉV BEOSZTÁS ÖNÉRTÉKELÉS IDŐPONTJA 

Kovács Orsolya Tanár 2020 

Tóthné Pál Irma Tanár 2020 

Varga Edit Tanító 2020 

Antal Csabáné Tanító 2020 

Komonyi Ivetta Tanár 2020 

   

 

Intézményértékelés feladatai az adott tanévben: 

Pedagógiai folyamatok - tervezés 

✓ Az éves munkaterv összhangban van a 

stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel 

✓ A tanév végi beszámoló megállapításai 

alapján történik a következő tanév 

tervezése 

Pedagógiai folyamatok - értékelés 

✓ A pedagógiai programnak és az egyéni 

fejlesztési terveknek megfelelően 

történik az egyénre szabott értékelés, 

amely az értékelő naplóban nyomon 

követhető. 

✓ A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal 

folyamatosan visszacsatolnak és 

szüleinek/gondviselőjének. 

Személyiségfejlesztés 
✓ Az intézmény vezetése és érintett 

pedagógusa információkkal rendelkezik 

minden tanuló szociális helyzetéről 

Közösségfejlesztés ✓ A szülők a megfelelő kereteken belül 

részt vesznek a közösségfejlesztésben 
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Eredmények 

✓ Nyilvántartják és elemzik az intézményi 

eredményeket: 

• kompetenciamérések eredményei 

• tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 

évre vonatkozóan 

• versenyeredmények: országos szint, 

megyei szint, tankerületi szint, 

települési szint 

• továbbtanulási mutatók 

• elismerések 

• lemorzsolódási mutatók (évismétlők, 

magántanulók, kimaradók, 

lemaradók) 

• elégedettségmérés eredményei 

(szülők, pedagógusok, gyerekek) 

• neveltségi mutatók 

Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

✓ A pedagógusok szakmai csoportjai 

maguk alakítják ki működési körüket, 

önálló munkaterv szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az intézményi célok 

figyelembe vételével határozzák meg. 

✓ Az intézmény munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés 

Az intézmény külső kapcsolatai 

✓ Az intézmény a helyben szokásos módon 

tájékoztatja külső partnereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy 

papíralapú) 

✓ A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek 

biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. 
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A pedagógiai munka feltételei (tárgyi, 

infrastrukturális feltétel) 

✓ Az intézmény rendszeresen felméri a 

pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a 

hiányokat a fenntartó felé 

✓ Az intézmény rendszeresen felméri a 

szükségleteket, reális képpel rendelkezik 

a nevelő-oktató munka humánerőforrás 

szükségleteiről. 

✓ A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a fenntartó 

számára 

 

A nevelőtestület megismerte az éves önértékelési tervet, megtárgyalta és elfogadta. 

Az éves önértékelési terv a munkaterv részét képezi. 

 

Debrecen, 2020. augusztus 31.  

 

 

 

 

 

 

 

  




