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A humán munkaközösség 2017/18-as tanévre szóló munkatervének felépítése: 

 

1. Helyzetelemzés, személyi feltételek 

2. A munkaközösség célkitűzései, feladatai 

3. Tantárgyi célok, feladatok 

4. Mérés, értékelés 

5. Csoportbontás 

6. Tehetséggondozás, előkészítők 

7. Felzárkóztatás 

8. Folyamatos feladatok 

9. Feladatterv 
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1. HELYZETELEMZÉS  

A Nyírteleki Általános Iskola 323, 151 alsós és153 felső tagozatos tanulói létszámmal kezdi 

meg a 2017/18-as tanévet.  Az alsó és felső tagozat két külön, egymástól távol álló épületben 

működik. A távolság ellenére a tantestület tagjai összehangoltan, egymás munkáját figyelve, 

segítve dolgozik, hiszen ez egyik fontos alapja az egységes, színvonalas oktató-nevelő 

munkának. Az eredményes munkát nagyban segítik az iskolában működő szakmai közösségek. 

Az alsó tagozaton egy, a felső tagozaton két (természettudományi és humán) szakmai 

munkaközösség működik. Az idei tanévtől újra megalakult az osztályfőnöki munkaközösség, 

mely segíti, koordinálja 1-8. évfolyamon az osztályfőnökök munkáját. A munkaközösség 

vezetők folyamatos kapcsolattartása, a közös megbeszélések hozzájárulnak a zökkenőmentes 

munkavégzéshez. 

Felső tagozaton működő osztályok: 

Osztály Tanulói létszám Osztályfőnök 

5.a 23 fő Barizs Tünde 

5.b 21 fő   Zagyva Klára 

6.a 16 fő Baltighné Kozma Marianna 

6.b 20 fő Tereminé Horváth Ildikó 

7.a 23 fő Miklósné Kinyik Éva 

7.b 17 fő Judikné Lukács Enikő 

8.a 17 fő  Szabóné Lukács Éva 

8.b 17 fő  Serly Anikó 

A felső tagozaton 19 pedagógus látja el az oktató-nevelő munkát. A szaktárgyi órák egy része 

csoportbontásban történik. 

Délután tanulószobai foglalkozások biztosítják a diákok számára a másnapi felkészülést. 

A tanulószobai foglalkozások fő célja: 

 biztosítani a tanulók számára az órákra való zavartalan felkészülést 

 tanulmányi előmenetel segítése 

 szabadidő kulturált eltöltése 

A felső tagozaton két szakmai munkaközösség működik: a természettudományi és a humán 

munkaközösség. E két munkaközösség látja el a tantárgyakhoz kapcsolódó szakmai 

tevékenységet, a szabadidő hasznos eltöltésének a szervezését. A két munkaközösség jó 

együttműködését az idén is szeretnénk tovább mélyíteni közös programok szervezésével.  

A humán munkaközösség tagjai azonos műveltségi területen tevékenykednek. 

Munkaközösségünk a történelem, a magyar, ének-zene, angol, német, rajz, tantárgyak 

gondozását fogja össze. Munkaközösségünk az idei tanévben 8 fővel kezdi meg az éves munkát. 

 

A munkaközösség tagjai: 
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Tagok Szakok Oszt.f. Egyéb tev. 

Baltighné Kozma Marianna magyar- történelem 6.a  

Dancs Julianna angol  DÖK segítő 

Barizs Tünde magyar- ének 5.a  

Horváth-Bócsi Irén magyar-könyvtár  igazgató 

Kozma Csabáné angol - német   

Serly Anikó magyar- történelem 8.b  

Tereminé Horváth Ildikó történelem- német 6.b mkvezető 

Zagyva Klára földrajz- rajz 5.b  

A 2017/18-as tanévre az iskola pedagógiai programját, a helyi hagyományokat, a 

munkaközösségi tagok javaslatait, az előző évek tapasztalatait és nem utolsó sorban a 

keresztény világnézet erősítését, a hitbéli ismeretek gyarapítását figyelembe véve állítottuk 

össze éves munkatervünket.  

2. A MUNKAKÖZÖSSÉG CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI: 

 az egységes, színvonalas oktató- és nevelőmunka; a közös minőségi és szakmai munka 

tervezése, szervezése és ellenőrzése 

  a későbbi tanulmányokhoz szükséges és a mindennapi életben használható tudás 

átadása  

 magyarságunk gyökereit megismertetni: nyelv, történelem, népművészet 

 nagy hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre, kulturált megjelenésre, esztétikai 

nevelésre 

 a idei tanévben is szeretnénk folytatni a közös szakmai munkát az alsós  

munkaközösséggel. A folyamatos megbeszélések, közös versenyek, nyílt napok 

szervezése segítik a 4 -5. évfolyam közötti átmeneti nehézségeket 

  igyekszünk a leghatékonyabb, eredményre vezetőbb változatos munkaformákat 

alkalmazni a tanítási órákon, melyekkel felkeltjük tanulóink érdeklődését, 

gondolkodtatjuk, cselekedtetjük őket 

 az egyházi életbe való aktív bekapcsolódásra ösztönözni tanulóinkat, erősíteni a hithez, 

az egyházhoz való viszonyukat  

  az emberi magatartás alapvető értékeinek átadása 

 szellemi, lelki, erkölcsi értékek megtalálásának segítése 

Az oktató- nevelő munka feladatai: 

 hangos és néma értő olvasás fejlesztése a tantárgyi órákon 

 szövegértési- szövegalkotási képesség fejlesztése idegen nyelvi órákon is 

 lényegkiemelés, annak megláttatása, felismerése 

 igényes írásbeli munka megkövetelése, folyamatos ellenőrzése, helyesírás fejlesztése, 

állandó javítása 

 szóbeli kifejezőképesség fejlesztése 
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 nyelvoktatás hatékonyságának emelése; idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése 

 folyamatos felkészülés az országos kompetenciamérésre 

 a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, ellenőrzése 

 kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy esetében 

 tantárgyi koncentráció fejlesztése 

 magyarságtudat erősítésének fontossága 

  segítségnyújtás az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott helyes 

normáinak kialakításában 

 egyéni képességek kibontakoztatása 

 problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 hitélet erősítése 

 megalapozni a tanulók műveltségét, keresztény világszemléletét az emberre, 

társadalomra, művészetre vonatkozó ismeretek átadásával 

Tanórán kívüli tevékenységek: 

 tehetséggondozás 

 előkészítő foglalkozás tartása tovább tanuló diákjainknak 

 házi versenyek rendezése, továbbjutott tanulók eredményes szerepeltetése a körzeti, 

megyei fordulókon 

 megyei szövegértő verseny szervezése iskolánkban 

 felzárkóztatás 

 nemzeti hagyományaink ápolása 

 személyiségfejlesztés 

  önművelés iránti igény kialakítása, színház, hangverseny 

 jeles napokról való megemlékezések 

 ünnepi műsorok szervezése 

 esztétikai nevelés 

 közösségi magatartás formálása 

 keresztény értékek közvetítése 

 egyházi ünnepekről való megemlékezések 

 szentmiséken, lelki gyakorlatokon való részvétel 

3. TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK 

Magyar nyelv és irodalom: 

Célok és feladatok: 

 Az anyanyelvi és irodalmi nevelés alapvető célja és feladata, hogy gondozza és fejlessze 

tovább a későbbi tanulmányokhoz és a mindennapi életben szükséges olvasni és írni 

tudást (szövegértés, szövegalkotás). 

  neveljen az olvasás szeretetére 

 neveljen a szép beszédre, a helyes nyelvhasználatra 

 felkészítsen a kulturált nyelvi magatartásra  
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 segítse a tanulók érzelmi, szociális, intellektuális fejlődését 

 fejlessze a kommunikációs képességet, lényegkiemelő képességet és a 

kulcskompetenciákat 

Kiemelt feladatunk:  

 magyar nyelv és irodalom mérése, értékelése 5-8. évfolyamon. 

 országos kompetenciamérésre való készülés 

 igényes írásbeli munka megkövetelése, ellenőrzése 

 egyházi ünnepek megismertetése 

Történelem: 

A tantárgy feladata: 

 a történelmi szemlélet kialakítása 

 a magyar és egyetemes történelem alapjainak megismertetése 

 a múltat megjelenítő történelem élményszerű tanítása változatos módszertani technikák 

 alkalmazásával 

 a történelmi események időbeli és térbeli elhelyezése 

 térképismeret fontossága 

 lényegkiemelés 

 logikus gondolkodás 

 önálló véleményalkotás fejlődése 

 problémamegoldó képesség fejlesztése 

 fogalommegértés 

 forráselemzés 

Kiemelt feladatunk: 

 5. osztályban új tantárgyként lép be a történelem. Célunk megszerettetni és 

érdeklődésüket felkelteni a múlt eseményeinek megismerése iránt 

 jeles napokról, történelmi évfordulókról való megemlékezések 

 Bibliai ismeretek bővítése 

 Egyházi ünnepek megismertetése 

Idegen nyelv (angol, német) 

Az idegen nyelvoktatás alapvető célja: kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, 

sikerélményhez juttatni a tanulókat, valamint megalapozni a későbbi nyelvtanulást. 

Az idegen nyelv tanulása során a tanulók megismerik más népek kultúráját, ezzel hozzájárulunk 

a tanulók alapműveltségének fejlesztéséhez. Tudatosítani kell bennük az idegen nyelvtudás 

fontosságát. Cél, a hétköznapi életben felhasználható nyelvi ismeretek átadása. 

Feladat:  
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 változatos tevékenységformák alkalmazásával fejleszteni a tanulók együttműködési 

készségét, szóbeli kifejezőképességét 

 hallás-és íráskészség fejlesztése 

 egyes témakörök tanításával érzelemviláguk gazdagítása   

 olvasáskészségük fejlesztése 

 differenciálás 

 alapvető társalgási fordulatok elsajátíttatása 

 szituációs képesség fejlesztése 

Kiemelt feladat: 

 folyamatosan készíteni tanulóinkat a 6. és 8. évfolyamon a szövegértési központi nyelvi mérésre 

 szóbeli kommunikáció fejlesztés 

Iskolánkban a német nyelvoktatás második osztályban kezdődik. 2-3. osztályban heti 1 

alkalommal előkészítő órában játékos keretek között ismerkednek a tanulók a német nyelvvel. 

4. osztályban heti 3 órában tanulnak német nyelvet.  5. osztálytól 2 csoportban folytatják a német 

nyelv tanulását. A csoportok alakításának alapja: a negyedik év végén megírt feladatlapok 

eredménye, az osztályfőnökkel, magyart tanító kollégával, szülővel való konzultáció.   

Ének-zene: 

Céljai: 

 zenei élmény nyújtása 

 közös éneklés öröme 

 dalok, zeneművek megismerése, megszerettetése 

 zene szeretetére nevelés 

 az értékes zenével való intenzív kapcsolat kialakítása 

Feladata: 

 a magyar népzene megismerése, megszerettetése 

 a tanulók értékszemléletének, hagyományőrző magatartásának formálása 

 a zenére és szépre nyitott érzékeny befogadó és alkotó képesség fejlesztése 

 dallam, ritmus, tempó, dinamika, hangszín, harmónia felismerése, reprodukálásra való 

tanulói képesség fejlesztése 

 zenei olvasás-írás készségének kialakítása 

 alapvető kottaismeret 

 zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása 

 hangszerekkel való megismertetés 

 egyházi énekek megismerése 

Rajz: 

Célok és kiemelt feladatok: 

 célunk az értékközvetítés, és az értékteremtés 
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 a személyiségfejlesztés és az önismeret kialakítása 

 esztétikus munkák készítése, esztétikus környezet kialakításában való részvétel 

 tudjanak olvasni a gyerekek a vizuális jelekből a kommunikáció során, tehát a vizuális 

nyelv használatának megfelelő szintre emelése 

 térbeli látásuk alakítása mintázással 

 nevelési célunk a kreativitásra való nevelés. Az önálló alkotás megszerettetése, és a 

projektmunkákban való aktív részvétel. 

4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 

Az értékeléssel a tanítás során olyan információkat lehet szerezni, amelyek egyrészt minősítik 

a tanítás céljait, tartalmát, a tanítás-tanulás folyamatát és a tanuló eredményeit, másrészt segítik 

a tanítás-tanulás eredményesebb megszervezését mind a pedagógus, mind a diákok 

szempontjából. Az értékelés segítő, javító és minősítő feladatok ellátásán keresztül a tanítás 

szerves részének tekinthető. 

Külső mérések: 

 országos kompetenciamérés: 6. 8. évfolyam 

időpont: 2018. május 23. 

Kiemelt feladatunk között szerepel az olvasás, szövegértés, szókincs, kifejezőképesség 

fejlesztése. Ezen kompetenciák javítása nemcsak a magyar órák feladata. Az eredmények 

javítása érdekében minden órán minden nevelőnek tennie kell. 

 idegen nyelvi mérés ( angol, német)  

időpont: 2018. május 16. 

cél: idegen nyelvi szövegértési készség vizsgálása 

Belső mérések: 

 magyar nyelv-és irodalom: 5.-8. évfolyam 

időpont:  

 -év elején( szeptember) 

 -félévkor(december) 

 év végén(május) 

mérés tartalma: hangos olvasás, helyesírás, szövegértés 

mérés eszköze: központi feladatlapok, ismeretlen szöveg 

értékelés %-ban:  
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értékelés %-ban érdemjegy 

100% - 90% jeles 

89% - 75% jó 

74% - 50% közepes 

49% - 30% elégséges 

29% - 0% elégtelen 

A mérést, értékelést a szaktanárok végzik az adott csoportban. A feladatokat kielemzik, 

megbeszélik a hiányosságokat, melyeket folyamatos gyakorlással, közös javítással igyekeznek 

pótoltatni a tanulókkal. Az év eleji és az év végi méréseredményeket kiértékelve év végén 

beszámolót készítenek az éves munkáról. 

 magyar szintfelmérő: 4. évfolyam 

időpont: május 

cél: csoportalakítás,  

eszköz: felsős nevelők által összeállított feladatlap 

A feladatlapokat a felsős nevelők értékelik. 

 német szintfelmérő: 4. évfolyam 

időpont: május 

cél:1.-4.éven megszerzett tudás mérése, csoportalakítás 

eszköz: írásbeli feladatlap 

5. CSOPORTBONTÁS 

Cél: 

 differenciálás a tanulók képessége alapján 

 kulcskompetenciák eredményesebb fejlesztése 

A csoportbontás fontos színtere a tehetséggondozásnak, valamint a felzárkóztatásnak. A 

csoportbontás során a jobb képességű tanulók megfelelő motiváltsággal képesek magasabb 

eredményeket produkálni, illetve segítséget nyújt a lemaradt tanulók felzárkóztatásában. A 

csoportbontás akkor hatékony, ha közel hasonló képességű tanulók alkotják. A csoportalakítás 

a 4. évfolyam végén történő szintfelmérő alapján történik, illetve a többi évfolyamon a tanulók 

éves eredménye alapján. A diákoknak lehetőségük van erősebb vagy gyengébb csoportba 

kerülni. 

Osztályon belüli csoportbontás: 
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5. évfolyam: informatika (emelt óraszám), német (emelt óraszám), angol 

6. évfolyam: informatika ( emelt óraszám ), német (emelt óraszám), angol  

7. évfolyam: informatika ( emelt óraszám ), német (emelt óraszám), angol  

Évfolyamon belüli csoportbontás: 

Az idei tanévben a magyar és matematika tárgyakból az 5. és 7. évfolyamon képesség szerint 3 

csoportban, 6. és 8. évfolyamon 2 csoportban tanulhatnak diákjaink. Az angol és német tanítás 

4. évfolyamon osztályszinten, 8. osztályban évfolyamon belüli csoportbontásban történik. 

6. TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTŐ CSOPORTOK, ELŐKÉSZÍTŐ 

FOGLALKOZÁSOK??????? 

A tehetséggondozás célja a tehetségek felismerése, gondozása, és fejlődésük segítése. Ebben 

az évben is nagy hangsúlyt fektetünk tehetséges tanulóink fejlesztésére. Lehetőség van plusz 

ismeretek átadására, kreativitásuk fejlesztésére, érdeklődésük fokozására, versenyekre való 

felkészítésre. Ebben a tanévben az alábbi tehetséggondozó foglalkozások beindítását tervezzük:  

 rajz  

 énekkar  

 furulya 

 nyelvművelő 

 német  

 angol 

Az énekkar, furulya és rajz szakkör az idei tanévben is vállalja aktív részvételét az iskolai, 

városi műsorok szervezésében, dekorációk készítésében. 

Továbbtanuló diákjaink számára magyar felvételi előkészítő foglalkozást szerveznek a magyar 

szakos tanárok. 

7. FELZÁRKÓZTATÁS 

Nagy figyelmet fordítunk a tanulmányi előmenetelben lemaradt tanulóink segítésére. A nevelők 

felzárkóztató foglalkozásokat is tartanak az arra rászoruló tanulóknak. Ezek alapvető célja:  

- tantárgyi tartalmak pótlása 

- tanulási képességhiányok pótlása 

- gondolkodás képességének fejlesztése 

- egyénre szabott tanulási módszerek alkalmazása 

8. FOLYAMATOS FELADATOK A TANÉV SORÁN 

 Kapcsolattartás a városi könyvtárral (könyvtárlátogatás, könyvtárhasználati órák, közös 

versenyek, programok) 
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 faliújság, munkaközösségi fal, folyosók tantermek dekorálása az évszakhoz, aktuális 

feladatokhoz, jeles napokhoz igazodva 

 dekorációkészítés iskolai, városi rendezvényre 

 bekapcsolódás Nyírtelek kulturális életébe 

 pályázatokban vállalt feladatok folyamatos megvalósítása 

 cikkek írása a Nyírteleki Újságba 

 továbbképzéseken való részvétel 

 Nyílt tanítási nap szervezése  

 online suli újsághoz segítségnyújtás 

 óralátogatások 

 az egyházi életben való folyamatos részvétel 

 szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás (szülői értekezlet, fogadó délután, egyéni 

fogadóóra) 

 Munkaközösségi megbeszélések: havi rendszerességgel a vezetői értekezletet követő 

napon, illetve spontán szervezés során bármikor, ha a feladatellátás azt kívánja. 

  



Humán munkaközösség munkaterve                                                                                                      2017/2018 

12 
 

10. FELADATTERV A 2017/18-as TANÉVRE 

Időpont Feladat Felelős 

A
u

g
u

sz
tu

s 

Alakuló értekezlet 08.21. 

Tanévnyitó ünnepély szervezés 

Munkaközösségi megbeszélés 08.23. 

Javító vizsga 08.22. 

Egyházmegyei tanévnyitó ünnepély-Veni 

Sancte 08.24. 

Szakmai továbbképzés 08.25. 

Lelki gyakorlat pedagógusoknak 

Munkaterv leadása 08.31. 

igazgató 

2.-6.o osztályfőnökök 

Mk. vezető 

szaktanárok 

Vezetőség 

 

Serly A., Barizs T., Baltighné K. M. 

Kiss Tibor plébános atya 

Mk. vezető 

S
ze

p
te

m
b

er
 

Tanévnyitó ünnepség – Veni Sancte 09.01. 

Szentmise 

Tanmenetek leadása 09. 15. 

Tanévnyitó értekezlet 09.18. 

Tantermek, folyosók dekorálása-folyamatos 

Év eleji felmérések: hangos,értő olv, helyesírás 

09.30 

Szülői értekezlet 09. 26. 

Levelezős versenyek beindítása 09.30. 

Színházbérletek felmérése, megrendelése. 

09.30. 

Kirándulás a kárpátaljai testvériskolával 

09.14-16. 

Szent Jeromos - Szent írás vasárnapja 

Helyesírási verseny 

2. o-6.o. osztályfőnökök 

Kiss Tibor plébános atya 

Mk. tagjai 

igazgató 

Mk. tagok,osztályfőnök 

Magyar szaktanárok 

 

 osztályfőnökök 

szaktanárok 

osztályfőnök, Dök 

 

 

 

Kiss Tibor plébános atya 

Serly A. 
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O
k

tó
b

er
 

Megemlékezés a Zene Világnapjáról- Kodály-

év  10.02. 

Aradi vértanúk emlékműsor 10.06. 

Zarándoklat Máriapócsra 10.08. 

1956-os városi ünnepi műsor 10.22. 

Könyvtárhasználati órák (folyamatos) 

Suli újság 1. szám 

Papírgyűjtés 10. 

Gyertyagyújtás elhunyt szeretteinkért 

Barizs Tünde 

 

5. évf. Barizs T. Zagyva K. 

Kiss Tibor plébános atya 

8. évf. Serly A.,  

Magyar szaktanárok 

mindenki 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

N
o

v
em

b
er

 Szép magyar beszéd helyi verseny 11.17. 

Szent Márton emlékére- Márton nap 11.10. 

Fogadó délután 11. 23. 

Baltighné Kozma Marianna 

mk. vezetők, tagok 

osztályfőnökök, szaktanárok 

D
ec

em
b

er
 

Mikulás- parti osztálykeretben 

Szent Miklós- Mikulásvárás- vetélkedő 

Adventi gyertyagyújtás 

Adventi forgatag 

Karácsonyi műsor 

Lelki nap pedagógusoknak 

Lelki nap diákoknak 

Suli újság 2.szám 

osztályfőnökök 

Serly A. 

osztályfőnökök 

Felsős mk. + minden ped. 

5. évf. 

Kiss Tibor plébános atya 

 

mindenki 

J
a

n
u

á
r 

Vízkereszt-tantermek szentelése 01.08. 

Kultúra napja a népművészet jegyében 

 népdaléneklő verseny 01.17. 

 népművészeti  vetélkedő 01.18. 

 szövegértési verseny helyi forduló 01.19. 

 népviseletek rajzolása 

tankönyvrendeléssel kapcsolatos egyeztetés 

Kiss Tibor plébános atya 

 

Barizs Tünde 

Tereminé H.I. 

Baltighné K.M. 

Zagyva K. 

Debreceni M. 
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F
eb

ru
á
r
 

Felsős farsang 02.09. 

Balázs-áldás 02.02. 

Szép magyar beszéd megyei forduló 

Szülői értekezlet 02.08. 

Iskolabál ? 

Megemlékezés a kommunizmus áldozatainak 

napjáról 02.25. 

Suli újság 3.szám 

Idegen nyelvi vetélkedők angol/német 

Osztályfőnökök, DÖK 

Kiss Tibor plébános atya 

Baltighné K. M. 

Osztályfőnökök 

Munkaközösség minden tagja 

Történelem tanárok 

 

mindenki 

Dancs J., Kozma Csabáné, Tereminé H. 

I. 

M
á

rc
iu

s 

Pénzügyi tud. és gazd. témahét 03.05-09. 

Március 15. megemlékezés 03.14. 

Bem versenyek 

Szent Imre tehetségnap 

Nagyböjti lelki nap 

Kirándulás Paszabra, Gávavencsellőre 

(népművészet projekt:Tájház..) 

Mk. tagok 

alsó tagozat 

szaktanárok 

szaktanárok 

Kiss Tibor plébános atya 

Zagyva K., Baltighné K.M. 

 

Á
p

ri
li

s 

Digitális Témahét 04.09-13 

Nyíltnap a leendő 5. o. szülőknek 04.? 

Megyei szövegértési verseny iskolánkban 

04.???? 

Városi költészetnapi szavalóverseny 04.11. 

Holokauszt megemlékezés- koszorúzás 

Varjúlaposon 04. ??? 

Fenntarthatóság, környezettudatosság témahét 

04.23-27. 

Suli újság 4.szám 

Papírgyűjtés 04.28. 

szaktanárok 

 szaktanárok 

Tereminé H.I.+ minden ped. 

 

magyar szaktanárok 

Tereminé H.I. 

 

szaktanárok 

 

mindenki 

osztályfőnökök 
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M
á

ju
s 

Fogadó délután 05.03. 

Idegen nyelvi mérés 05.16. 

Országos kompetenciamérés 05. 23. 

Magyar szintfelmérő 4.o  

Német szintfelmérő 4.o  

Év végi felmérések magyarból 

Gyermeknap 05.25 

Szentendrei skanzen kirándulás 

Diotto és én-rajzverseny és kiállítás 

Szent Erzsébet járás 05.18. 

szaktanárok 

nyelvtanárok 

????? 

szaktanárok 

Kozma Csabáné 

magyar szaktanárok 

Dök 

Zagyva K., Dancs J. 

Zagyva K. 

Kiss Tibor római plébános 

J
ú

n
iu

s 

Nemzeti összefogás napja 06.04. 

Osztályozó értekezlet 

Év végi beszámolók leadása 06.15 

Évzáró munkaközösségi megbeszélés 06.21. 

Te Deum-Ballagás, évzáró ünnepség  

Tanévzáró értekezlet 

Történelem tanárok 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Mkv. 

7.o. osztályfőnökök 

igazgató 

J
ú

li
u

s Szent Anna ünnepe 06.28 Kiss Tibor római plébános 

 

a
u

g
u

sz
tu

s Augusztus 20. városi megemlékezés alsó tagozat 

Várható versenyek, melyekre a tanév során jelentkezünk igény és lehetőség szerint: 

o  Bem versenyek- Nyíregyháza 

o Angol, német verseny- Nyíregyháza,  

o Szép magyar beszéd- Nyíregyháza 

o Szent Imre tehetségnap-Nyíregyháza 

o Megyei szavalóverseny-Máriapócs 

o Rajzpályázatok 

o Levelezős versenyek 


