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A munkaterv összeállításánál figyelembe vett jogi szabályozók és egyéb tényezők   

Jogi szabályozók  

 Törvények: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 Kormányrendeletek: 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet - A nemzeti köznevelésről szóló törvény  

 végrehajtásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról  

 Miniszteri rendeletek: 

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

            működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet - A 2020/2021. tanév rendjéről  

 

Egyéb tényezők  

 Az előző tanév értékelése, az abból levonható tapasztalatok, tanulságok. 

 A folyamatban lévő pályázataink, melyek befolyásolják a tartalmi munkánk 

tervezését. 

 A mérések eredményei, a statisztikai adatokból következő vizsgálódások. 

 

 

1. HELYZETELEMZÉS 
 

1.1. A nevelő-oktató munka körülményei 

 

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola harmadik éve működik. Fenntartónk a Debrecen- 

Nyíregyházi Egyházmegye. Beiskolázási terület: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Elsősorban 

Nyírtelek városban állandó lakhellyel rendelkező tanulók alkotják az iskolaközösséget. 

Diákjaink összetételét az alábbi táblázat szemlélteti (2020. szeptember 1. állapotnak 

megfelelően). A tanévre vonatkozó pontos adatok a 2020. októberi statisztikai 

adatszolgáltatás után álnak majd rendelkezésre): 

 

Össz. 

létszám 

Gyermekvédelmi 

támogatás 
HH HHH BTMN SNI 

281 fő 80 fő 38 fő 31 fő 14 fő 4 fő 

100% 28% 13% 11% 5% 0,1% 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.226437
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.237260
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.237260
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.227713
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.227713
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E táblázatban lévő adatok kijelölik számunkra a tennivalókat is. Nagy hangsúlyt kell 

helyeznünk a felzárkóztatásra, az esélyegyenlőség biztosítására, ugyanakkor törekszünk a 

tehetségesek kibontakoztatására, arra, hogy ki-ki a képességeinek megfelelő oktatásban, 

nevelésben részesüljön. 

Osztályainkban heti két alkalommal hittan oktatás folyik. A történelmi egyházak 

képviseltetik magukat: a római katolikus hittan mellett, görög katolikus, református és 

evangélikus hitoktatást is biztosítunk. A keresztény nevelés hozzájárul ahhoz, hogy a diákok 

megtapasztalják a közösség összetartó erejét, fel tudják ismerni a valódi értékeket. Fontos, 

hogy megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot is. Bízunk abban, hogy a 

keresztény nevelés hatással lesz tanulóink szüleinek hitéletére is. 

 

1.2. Tárgyi feltételek alakulása 

  

A székhelyen (Petőfi út) a tornaterem, az ebédlő bár használható, de esőzés esetén 

beázik, a telephelyen (Iskola út) pedig a lépcsőház. 

 Az internet szolgáltatás és elérés, valamint a tanórák szakszerű ellátása érdekében az 

internetmegosztó eszközök bővítése is megtörtént mindkét épületben. 

 A telephely épületében és eszközeiben történt felújítási munkálatok: 

 - első és ötödik évfolyam tantermeinek kifestése 

 - az első és a földszinti folyosókon a világítótestek korszerűbbre való cseréjét 

végeztük el. 

 

 A székhely épületében:  

 - földszinti öltözők és vizesblokkok festése történt meg. 

  

 Kettő darab interaktív táblával és projektorokkal felszerelt tantermek száma is 

növekedett saját forrásból. 

 

 A székhelyen minden osztályteremben található interaktív tábla és laptop. 

 

 Intézményi szinten kisebb karbantartási munkálatok elvégzése (wc tartályok cseréje, 

lambéria pótlás, beépített szekrények javítása, zárak cseréje). 

 Az új tanév kezdéséhez a tárgyi feltételek - a fent leírtakkal együtt - biztosítottak. 

Közös feladatunk: (nevelő – tanuló – dolgozó) ezen értékek megóvása, megbecsülése, 

továbbfejlesztése. 

 

 

1.3. Személyi feltételek alakulása 

A szakos ellátás intézményünkben 100%-os. 

 Pedagógus munkakörben alkalmazottak létszáma: 27 fő 

 Nevelő-oktató munkát segítő munkakörben 4 főt alkalmazunk: 1 fő iskolatitkárt,  

1 fő pedagógiai asszisztenst, 1 fő iskolai könyvtárost, 1 fő rendszergazdát. 
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 Hittan oktatása:  

- római katolikus: 1 fő hitoktató, 1 fő plébános 

- görög katolikus: 1 fő hitoktató 

- református: 1 fő hitoktató, 1 fő lelkész  

- evangélikus: 1 fő hitoktató, 1 fő lelkész. 

Lelki vezetőnk: Kiss Tibor c.kanonok 

 GYES-en, GYED-en lévő munkavállaló nincs. 

 Ebben a tanévben az SNI tanulók habilitációs és rehabilitációs ellátása 1 fő 

gyógypedagógussal történik.  

 Gazdasági feladatot 1 fő dolgozó lát el gazdasági vezető beosztásban. 

 Technikai dolgozók száma: 7 fő (épületenként 3-4 fő). Ketten ebből 4-4 órában 

foglalkoztatott. 

 

1.4. A nevelőtestület összetétele óraadókkal és hitoktatókkal 

 

  NÉV BEOSZTÁS 

egyéb feladatok 

A TANÍTOTT TANTÁRGY 

1.  

Bagoly Ferenc tanár, osztályfőnök, 

munkaközösség 

vezető  

fizika, testnevelés 

2.  
Bagolyné Takács Enikő tanító, fejlesztő 

pedagógus,  

fejlesztő 

3.  
Baltighné Kozma 

Marianna 

tanár, osztályfőnök magyar, történelem 

4.  
Bőgős Katalin gyógypedagógus, 

óraadó 

SNI tanulók habilitációs, rehabilitációs 

ellátása 

5.  
Czékmann Andrea tanító magyar, testnevelés, informatika, ének 

6.  
Dancs Julianna tanár, osztályfőnök angol 

7.  Dankó Mihály Jánosné tanító, osztályfőnök magyar, ének 

8.  Fintor Jánosné tanító magyar, technika, ének, rajz 

9.  Gál Fanni ped. asszisztens  

10.  
Hengsperger Mónika 

Tünde 

tanító, szakértő matematika, ének 

11.  Horváth-Bócsi Irén 
tanár 

intézményvezető 

tanulószoba 

12.  Hudákné Kulcs Ibolya 
iskolatitkár  
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13.  Járó Csabáné 
tanár, részmunkaidő magyar és ének 

14.  Jenei Zoltán Pál 
tanár testnevelés, természettudomány 

15.  Judikné Lukács Enikő 
tanár, osztályfőnök kémia, biológia, természetismeret 

16.  Kántorné Kerülő Andrea 
iskolai könyvtáros könyvtári foglalkozás 

17.  
Kiss Erika 

tanító, 

munkaközösség 

vezető 

matematika, testnevelés, környezet 

18.  Kóder Tamás 
rendszergazda  

19.  Kozma Csabáné 
tanár, osztályfőnök angol, német 

20.  
Lakatos Marianna 

hittantanár, 

munkaközösség 

vezető 

hittan 

21.  Mértenné Orosz Andrea 
tanító, osztályfőnök matematika, környezet, rajz, technika 

22.  Miklósné Kinyik Éva 
tanár, Dök vezető testnevelés 

23.  
Nagy Gábor 

tanár, 

intézményvezető-

helyettes 

informatika 

24.  Nagyné Sipos Valéria 
tanító, osztályfőnök magyar, technika, rajz, testnevelés 

25.  Serly Anikó 
tanár, osztályfőnök magyar, történelem 

26.  Szabóné Lukács Éva 
tanár, osztályfőnök matematika, ének 

27.  
Szakolczainé Kandala 

Gabriella 

tanító, osztályfőnök magyar, környezet 

28.  Szántó Alfréd Géza 
tanító, osztályfőnök matematika, rajz, technika 

29.  
Szilágyiné Beregszászi 

Erzsébet Enikő 

tanár, 

intézményvezető-

helyettes 

 földrajz 

30.  
Szilvássy Klára 

tanár, 

munkaközösség 

vezető 

matematika, rajz 

31.  Szollár Csilla 
tanító  rajz, technika, környezet, testnevelés 

32.  
Tereminé Horváth Ildikó 

tanár, osztályfőnök, 

munkaközösség 

vezető 

német, történelem 

33.  

Thury László 
tanító, osztályfőnök, 

ifjúság és 

gyermekvédelmi 

felelős 

matematika, testnevelés 
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34.  Kiss Tibor 
római katolikus 

plébános 

hittan 

35.  Kovácsné Györfi Viktória 
hittantanár 

 

hittan 

36.  Bárányné Petró Andrea 
hittantanár 

 

hittan 

37.  Gátiné Lubiczki Tünde 
hittantanár hittan 

38.  Malik Péter 
evangélikus lelkész hittan 

 

 

 

Munkaközösségek 

 

Az intézményben 5 szakmai munkaközösség működik. 

 

Hitéleti munkaközösség, vezetője:                                            Lakatos Marianna 

Alsó tagozatos szakmai munkaközösség, vezetője:                  Kiss Erika 

Osztályfőnöki munkaközösség, vezetője:                                  Bagoly Ferenc 

Felső tagozatos szakmai munkaközösség, vezetője:                Tereminé Horváth ildikó 

Mérés-értékelés munkaközösség, vezetője:                               Szilvássy Klára 

 

Megjegyzés: a munkaközösségek részletes munkaterve a mellékletben található. 
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Tanulói adatok   

      

Tanulói létszám- és csoportadatok  

 

Osztály Tényleges 

létszám 

SNI  Két 

(3) főnek 

számít: 

BTM   Egyéni 

tanrend 

Számított 

létszám 

1. o. 45 1   46 

2. o. 19    19 

3. o. 37  1  37 

4. o. 27 1 3  29 

5. o. 38 1 3 1 39 

6. o. 44  2 1 44 

7. o. 32 1 4  33 

8. o. 38  1  38 

Összesen 280(+1) 4 fő 14 2 285 

 

Egy tanulónak szünetel a jogviszonya külföldi tanulmányok miatt, osztályba nincsen 

sorolva. 

 

1.5. Nyertes és folyamatban lévő (aláírásra váró) pályázatok a 2020/21-as tanévben 

 

 

1. Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos 

élményközpontok fejlesztése -EFOP-3.3.6-17 

 

Megvalósul: a Nyíregyházi Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola a tanulási kompetenciák, az 

oktatás és szakképzés fejlesztéséért Alapítványa, Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Szent Anna Katolikus Általános Iskola együttműködése keretében. 

Foglalkozások tervezett időpontja: 2020. szeptember -2020. december 

Cél: tanórán kívüli szabadidős tevékenységek megvalósítása természettudományos 

témakörben: fizika, matematika, kémia és biológia szakkör + foglalkozások + versenyek, 

vetélkedők, valamint nyári napközis tábor formájában 

Megjegyzés : a pályázat megvalósítása a járványügyi helyzethez igazodva felfüggesztésre 

került bizonytalan ideig.  
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2. A KIP módszer alkalmazása , bevezetése  

A KIP a speciális kooperatív technika révén, sikerélményeken keresztül a tanuláshoz való 

viszonyt kívánja javítani. Mindezt olyan sokrétű csoportmunkára építő foglalkozások gondos 

előkészítésével valósítja meg, melyek a gyerekeket közös gondolkodásra és kreatív ötletelésre 

késztetik, a tanárnak pedig szellemi kihívást jelent a feladatok, témák kitalálása, előkészítése. 

A foglalkozás megkezdése előtt fontos a részfeladatok tisztázása, valamint annak 

megerősítése, tudatosítása a tanulókban, hogy „nincs közöttük olyan, aki mindenhez 

egyformán kitűnően ért, és azt, hogy mindenki talál olyan feladatot, amelynek a megoldására 

maradéktalanul képes.” A foglalkozások során 3-4 tagú csoportokat alkotnak és a tanulók 

különböző feladatköröket (kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős) 

betöltve, egymás segítségére, egymás képességeire utalva gyakorlatias feladatokat/példákat 

oldanak meg a tananyag/tudásanyag elsajátítására.] A közös feladatmegoldás során a gyerekek 

problémamegközelítési módszereket, feladat megoldási stratégiákat tanulhatnak egymástól.  

A feladatok nemcsak az írás, olvasás, matematikai készségekre épülnek, megoldásukhoz a 

kézügyességre, vizuális, térbeli tájékozódási és egyéb gyakorlatias készségekre is szükség 

van. 

A módszer alapjait tantestületünkből 15 fő ismerte meg . A 60 órás képzésből 30 órát 

elsajátítottunk, de a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt a képzés 2. része nem 

valósult meg. Egy pályázat nyújtotta a lehetőséget, de most nem tudjuk alkalmazni a 

módszer, ami leginkább a csoportos tevékenységre alapszik . A tanév 2. félévében, vagy a 

jövő tanévben folytatjuk majd a pályázat megvalósítását terveink szerint, ha a járványügyi 

helyzet megengedi.  

3. Határtalanul pályázat 

A pályázat célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő 

magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti 

kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából. Intézményünkből a hetedik évfolyamos 

tanulók vesznek részt a pályázatban.  

Megvalósítás: 2021. tavasza. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Komplex_Instrukci%C3%B3s_Program#cite_note-4
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2. A 2020/21-as tanév rendje  

 

A tanítási év első tanítási napja: 2020. szeptember 1. (kedd)  

A tanítási év utolsó tanítási napja: 2021. 06. 15. (kedd) 

 

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). 

 

Az első félév 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

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

tanítási nap 2021. április 7. (szerda).  

 

Beíratás az iskola első évfolyamára 2020. április 15-16. 

 

A tanítási napok száma: százhetvenkilenc nap.  

 

Tanítás nélküli munkanapok 

 

1. 2020. október 05. –     Pályaorientációs nap 

2. 2020. november 13. -  KIP tantestületi továbbképzés (tervezett időpont) 

3. 2021. február 01. –      Nevelőtestületi értekezlet 

4. 2021. március 31. –    Pedagógus lelki nap 

5. 2021. május 28. –        DÖK és Gyermeknap 

6. 2021. június 04. –       Pedagógus lelki nap 
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2.1. Értekezletek 

 

2.1.1. Nevelőtestületi értekezletek 

 Alakuló értekezlet: 2020. augusztus 25.  

Felelős: Horváth-Bócsi Irén intézményvezető 

 Tanévnyitó értekezlet: 2020. szeptember 11.  

Felelős: Horváth-Bócsi Irén intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, 

munkaközösség vezetők 

 Vezetői munkaértekezletek: minden hónap első hétfőjén, illetve szükség szerint. 

 Félévi értekezlet: 2021. február 01. – Az I. félév munkájának értékelése     

Felelős: Horváth-Bócsi Irén, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség 

vezetők 

 

 Esetmegbeszélések alkalomszerűen: a magatartási és egyéb felmerülő problémák 

kezelése érdekében a helyi szakmai intézmények, szervek bevonásával. 

(Családsegítő, Óvodai- iskolai szociális segítő szakember, Védőnői szolgálat, 

Rendőrség, Polgárőrség)  

 Munkaközösségi megbeszélések a munkaközösségi tervekhez és az 

aktualitásokhoz igazodva. 

 

 Tanévzáró értekezlet: 2021. június 29-ig – A 2020/2021-as. tanév munkájának 

elemzése, értékelése 

Felelős: Horváth-Bócsi Irén intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 

 

2.1.2. Szülői értekezletek 

 

Osztály szülői értekezletek:  év eleji – szeptember  

                                              félévi - február 

                                              év végi- május  

Felelősök: osztályfőnökök 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet: 8. osztályok tanulók és azok szülei részére 

Felelős: osztályfőnökök  

 

2.1.3. Fogadó délután, fogadó órák 

 

Előre bejelentett, szülővel egyeztetett időpontban, preferáljuk az online fogadó órát. 

 

Fogadó órák minden szaktanár órarendje szerint, a honlapon is megjelenítve. 
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3. Ünnepeink 

Egyházi ünnepeink 

 augusztus 31. – Veni Sancte – Tanévnyitó ünnepség 

 szeptember 29. – Szentírás vasárnapja, Szentírásolvasó verseny helyi 

forduló 3-8. évfolyam 

 október 18.   - Szentmise Nyírtelekért Máriapócson (zarándoklat) 

 október 22.-Gyertyagyújtás elhunyt szeretteinkért 

 november 27. - december l8.  Adventi gyertyagyújtás, Szent család-járás 

 január 06. – Vízkereszt (házszentelés –osztálytermek áldása) 

 február 03. - Gyertyaszentelő Boldogasszony- Balázsolás  

 február 24. – Hamvazószerda 

 márciusban hetente - Keresztút - lelki délutánok 

 április 4-5. – HÚSVÉT 

 május 21. – Pünkösdi királyjárás 

 május 23.–24. -  PÜNKÖSD 

 június 15. - 8. évfolyam záró mise 

Iskolai ünnepélyek 

 

 augusztus 31.    Veni Sancte - tanévnyitó ünnepély 

 október 22. Nemzeti ünnep – osztálykeretben 

 március 15.           1848-as forradalom és szabadságharc – osztálykeretben  

 június 15.            Te Deum - ballagás 

 június 18.               Tanévzáró ünnepség 

 július 24.    Szent Anna templombúcsú 

Tanórai foglalkozás keretében történő megemlékezések 

 

 október 6.   Az aradi vértanúk napja 

 február 25.   A kommunista diktatúrák áldozatainak  

 emléknapja               



Munkaterv 2020/2021. tanév Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek  

 

13 

 

 április 16.   A holocaust áldozatainak emléknapja 

 június 04.   Nemzeti Összetartozás Napja  

 

Iskolai megemlékezések: 

 

 október 01.             Zene világnapja 

 október 02.  Idősek világnapja 

 október 04.            Állatok világnapja 

 január 22.  A magyar kultúra napja – hete 

 március 22.            Víz világnapja 

 április 11.  A költészet napja 

 április 22.  A Föld napja 

 május 10.  Madarak és Fák napja 

Felelősök: éves munkatervben rögzítettnek megfelelően (lsd: melléklet) 

 június  Pedagógus nap (SZMK szervezés) 

 

 



 

4. TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 

 
4.1. Hitéleti Munkaterv 2020/2021. tanév 

 „Őrizd meg a rendet, a rend megőriz téged!” 
/Kegyes Tanítórend/ 

Az éves munkatervünkbe betervezett hitéleti programokat és az 

azokkal kapcsolatos tapasztalatokat a következő táblázat tartalmazza: 

 
Hónap 

 

Programok/Események Reflexió 

(jelenleg a tavalyi reflexiót 

tartalmazza) 

Augusztus 

 

 

 Államalapítás ünnepe (aug. 20.) 

 Alakuló értekezlet  

 Veni Sancte előkészítése (próbák) 

 Tankönyvek átvétele 

 Munkaközösségi értekezletek 

 Munkaterv elkészítése 

 Éves munkaterv egyeztetése a 

munkaközösség vezetőivel 

 Teremrendezés, folyosó faliújságok 

aktualizálása  

Városi ünnepségen való 

részvétel 

(gyerekek versek) 

 

Előkészületek a sikeres 

tanév kezdéshez 

Szeptember 

 

Szent Mihály hava 

 Veni Sancte 

 Kisboldogasszony ünnepe (szept. 8.) 

 Szent Mihály (szept. 29.) 

 Szentírásvasárnapja „Ismerd meg 

a Szentírást!”- hangosolvasási házi 

verseny (szept. 21-25.) 

 

Veni Sancte, iskolatáskák, 

tanszerek megszentelése.  

Szentírásvasárnapja 

alkalmából –  

„Ismerd meg a Szentírást!” 

hangosolvasási  

házi verseny 

 

Október 

Mindszent hava 

 

 

 

 

 

 

 Assisi Szent Ferenc (okt. 4.) 

 „Szentmise Nyírtelekért” 

pedagógusok részvétele a Máriapócs 

Kegyhelyen a szentmisén (okt.10.) 

 „Egymillió gyermek imája a 

békéért” (okt. 18. 9 óra) 

 Magatartás egyezmények 

elkészítésének határideje 

Rózsafűzér hónapja, 

csatlakoztunk az 

„Egymillió gyermek 

imája a békért” 
mozgalomhoz. 

 

 

A tanév jelmondata: 

„Ahol szeretet és egyetértés, ott az Isten.” 
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November: 

Szent András 

hava: 

 

 Mindenszentek, Halottak napja 

(nov.1-2.) 

 Szent Imre herceg projektmunka 

osztályonként 

 „Ismerd meg a Szentírást!” – I. 

Hangosolvasási Tehetségmutató  

Egyházmegyei Verseny (nov. 12.) 

 Erzsébet napja Márton katona, 

püspök ünnepe (nov.11.) 

 Árpád-házi Szent (nov.19.)  

 Iskolába csalogató (november) 

  

December: 

Karácsony 

hava: 

 

 

 

 

 

 

 Szent Miklós püspök, Mikulásvárás 

(dec. 6.)  

  Adventi időszak, adventi 

gyertyagyújtás karácsonyi készülődés 

 Szent Család – járás 

 Lelki nap (felső tagozat december 

első hetétől)) 

 Egyházmegyei Szavaló Verseny 

Nyíregyházi kerület Elődöntő  

 Karácsony, Jézus születésének 

megünneplése  

( iskolai karácsonyi műsor ) 

 Pedagógus lelkinap  

Adventi készületek, 

gyertyagyújtás, 

felekezetek szerint 

készületek a gyerekek 

versekkel, énekekkel. 

Szentcsaládjárás 

hagyományát elevenítettük 

fel alsó tagozatban a 

diákokkal. Osztályonként 

fogadták be a Szentcsalád 

szobrát, s vitték tovább 

imáikkal, áldást kérve 

családjaikra. 

 

 

Január: 

Boldogasszony 

hava: 

 

 

 

 

 

 Vízkereszt, házszentelés (jan. 7.) 

 Újévi köszöntő az óvódában (jan. 8. 

4. évf.) 

 Magyar Kultúra Napja, Hangverseny  

(jan. 24.) (jan. 20 -24.) 

 

 

Tantermek szentelése, 

Balázsolás, 

gyertyaszentelés 

eseményei történtek.  

Iskolásaink Újévi 

köszöntővel kedveskedtek 

a jövő tanévben első 

osztályba lépő társaiknak, 

Nyírtelek óvodáiban. A 

Kultúra hete lezárása 

alkalmából a gyerekek 

hangversenyen vehettek 

részt Kiss Tibor 

iskolalelkész jóvoltából.  

Február 

Böjt elő hava: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gyertyaszentelő Boldogasszony, 

gyertyaszentelés (febr.2.) 

  Szent Balázs püspök ünnepe, Balázs-

áldás (febr. 3.) 

  Farsang (febr.21.) 

 Iskolába csalogató  

 Hamvazószerda (febr. 26) 
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Március: 

Böjtmás hava: 

 

 Nagyböjti időszak, húsvéti 

előkészület: 

 „Csendre hangolva” lelki délutánok 

felső tagozatban  

 Alsó tagozat osztályainak Gyermek 

keresztút (Taezéi zenével, 

képmeditáció) 

 Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 

25.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vízvilágnapja (márc. 20-21.) 

 

Hamvazószerda napjától 

iskolánkban elkezdtük a 

húsvéti ünnepekre való 

készületünket. A böjti idő 

negyven napja alatt, annak 

három jellegzetes 

cselekedetére irányítjuk 

figyelmünket: imádság, 

lemondás, adakozás.    

A cél a lelki kincsek 

gyűjtése.  

Készületünk másik fontos 

része az imádság. A 

gyerekek életkori 

sajátosságaihoz igazodva 

dolgozzuk fel a 

Szentírásból a húsvétot 

megelőző evangéliumi 

eseményeket. Csendes, 

zenés imádsággal, 

énekekkel, vagy kézműves 

tevékenységekkel. 

Délutáni foglakozások 

keretében történik 

osztályonként a 

gyerekeknek készített 

keresztúti elmélkedések 

végzése, az ő kedvelt 

énekeikkel, imáikkal, 

színes képek vetítésével. 

 

Bekapcsolódunk az iskolai 

programba bibliai 

történetek rajzaival, amit 

hittan óra keretében 

szorgalmi munkaként 

dolgozhatnak fel a 

gyerekek, 

előkészítésemben. 

Április 

Szent György 

hava 

 Egyházmegyei Szavalóverseny döntő 

(Nyíregyháza) 

 Pedagógus Lelkinap (ápr. 8.) 

 Iskolába csalogató (ápr. 10.) 

 Húsvét vigíliája, Jézus szenvedése: 

Közös keresztút végzése iskolánk 

tanulóival. 

 (Nagyhét, Húsvét)  

 Lelki délutánok húsvét fényében 

(felső tagozat) 

 „Bodzavirág” Egyházmegyei 

Hagyomány teremtő céllal 

nagyböjtben együtt készült 

iskolánk tanári kara a 

húsvéti ünnepekre 

Pedagógusok lelkinapja 

keretében a geszterédi, 

fülöpi katolikus általános 

iskola tantestületével.  
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Szavalóverseny, Rajzverseny 

(Nyíregyháza) 

 

 

 Környezettudatosság, Föld napja (ápr. 

24.) 

 Tankönyvrendelés 

 

Teremtés történet 

feldolgozása képekben, 

bekapcsolódunk az iskolai 

programba  

Május 

Pünkösd hava: 

 

  II. János Pál boldoggá avatásának 

emléknapja (máj. 1.)  

 Projektmunkák értékelése 

 Bérmálás és Elsőáldozás iskolánk 

tanulóinak Nyírteleken 

 Anyák napja (osztályok köszöntő 

ünnepe) 

 Egyházmegyei Gyereknap 

 Kalkuttai Szent Teréz Hittanverseny 

Szerencs 

 Veni sancte előkészületek (versek, 

énekek kiválasztása) 

 Anna napi versek kiválasztása 

 

Június 

Szent Jakab 

hava Te Deum 

 

 Pünkösd (Pünkösdi királyné-járás 

népszokás felelevenítése) 

 Beszámoló elkészítése, év végi 

munkaközösségi megbeszélések 

 Te Deum 

 Tematikus nyári táborok  

 

 

 

 

 

 

Július 

 

 

Iskolánk védő szentjének ünneplése Július  

26 –án Szent Anna 

 

Templombúcsún való 

részvétel (+versek, 

énekek) 

 

 

 

 

Feladataink a 2020/21-es tanévre: 

 

 Hagyományos programjaink megtartása, igényes, lelki épülést szolgáló keretbe 

helyezése. Valamint fő feladatunk az iskola szellemiségének megfelelő új 

szokásrendszer és hagyományok kialakítása, annak mélyítése, elsajátíttatása. 

 A hitoktatók, pedagógusok segítsék a tanulókat az életkoruknak megfelelő hitéleti 

tevékenységeik kibontakoztatásában, szorgalmazzák a szentmisén, istentiszteleten 

való részvételt, mutassanak ebben példát.  

 A hitéleti programok, a hittanórák oly módon való kivitelezése, amelyek „megérintik” 

a gyermekek lelkét, ezáltal közelebb hozzák őket Istenhez és a vallás gyakorlásához is. 

 A lelki élettel kapcsolatos programokba lehetőség szerint mind jobban bevonni a 

szülőket, családokat is. 
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 Legfőbb feladatunk a 2019/20-as tanév digitális oktatási rendjéből fakadó 

tapasztalatok összegzése, a tanulók felzárkóztatása, a hiányosságok leküzdése. 

A szaktantárgyi lemaradások pótlása.  

4.2. Az intézmény éves programterve 

 

Időpont Feladat Felelős 

A
u

g
u

sz
tu

s 

17. Lelki nap pedagógusoknak-Mátraverebély Kiss Tibor 

18. Tanévnyitó ünnepély szervezése 2. és 6.o osztályfőnökök 

25. Alakuló értekezlet intézményvezető  

26. 
Az intézmény járványügyi eljárásrendjének 

kidolgozása 
vezetőség 

26. Javítóvizsga és dokumentálása 
Szilvássy Klára, 

szaktanárok 

26. 
Munkaközösségi megbeszélés, munkaterv 

összeállítása 
lelki vezető 

28. Munka és tűzvédelmi oktatás Borbély László 

28. Intézményi eljárásrend véleményezése minden pedagógus 

31. Veni Sancte vezetőség, 2. és 6.o. 

S
ze

p
te

m
b

er
 

01. Első évfolyam szülőértekezlet 
intézményvezető 

osztályfőnökök 

08. Iskolatáskák megáldása lelki vezető 

10. Kenguru matematika verseny matematika szaktanárok 

11. Tanévnyitó értekezlet intézményvezető 

14-30. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

15. Tanmenetek leadása  szaktanárok 

15-ig Tantermek, folyosók dekorálása osztályfőnökök 

18. AMV matematika verseny Szabóné Lukács Éva 

21-

okt.12 

Az OH kísérleti jelleggel megszervezi 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 

OH, pedagógusok, mérés-

értékelés mk.vez., 

igazgatóhelyettesek 

 

25. Egészség tudatos gondolkodás témanap Szántó Alfréd 

25. 
Szentírás vasárnapja- szentírásolvasó verseny helyi 

forduló 3-8. évf. 

Lakatos Marianna, 

szaktanárok 

30-ig 
Év eleji felmérések matematikából, magyarból, 

németből, angolból 
szaktanárok 

30-ig Naplók, törzslapok megnyitása osztályfőnökök 

30-ig Bendegúz internetes versenyek nevezése  szaktanárok 

30-ig Magyar népmese napja Kántorné Kerülő Andrea 

 Év eleji diagnosztikus mérések megíratása, szaktanárok 
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kiértékelése magyar, idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból 

 Helyi fizika feladatmegoldó verseny indítása  Bagoly Ferenc 

O
k

tó
b

er
 

 Évfolyam mise – minden kedden lelki vezető 

01-től Középiskolai nyíltnapok nyomon követése 8. osztályfőnökök 

02-ig Az év eleji felmérők eredményeinek leadása szaktanárok 

03. Kerékpártúra Tokajba Jenei Zoltán 

05-09. Fenntarthatósági Témahét/ Állatok Világnapja/ 
Judikné Lukács Enikő 

szaktanárok 

05. Pályaorientációs nap osztályfőnökök 

06. Megemlékezés az aradi vértanúkról  
történelem szaktanárok, 

osztályfőnökök 

09-ig DIFER mérésben résztvevő tanulók névsora 

Bagolyné Takács Enikő 

fejlesztő pedagógus, Szántó 

Alfréd, Nagyné Sipos 

Valéria 

15.  Intézményi statisztika elkészítése intézmény vezetősége 

11-ig Környezetismereti helyi verseny beindítása Szántó Alfréd 

 Szentmise Nyírtelekért – Máriapócs lelki vezető 

 Egymillió gyermek imája a békéért  

osztályfőnök, órát tartó 

tanárok, aki szeretne 

bekapcsolódni 

19. SODOKU helyi verseny a felső tagozaton 
Szabóné Lukács Éva 

szaktanárok 

22. 1956-os megemlékezés 
Baltighné Kozma 

Marianna, osztályfőnökök 

22. Gyertyagyújtás elhunyt szeretteinkért osztályfőnökök 

22-ig 
DIFER-mérésben résztvevők létszámának jelentése 

az OH-nak 

mérés-értékelés mk.vez. 

intézményvezetőhelyettesek 

26. Koszorúzás a II. világháborús hősök emlékére 
Dankó Mihályné, Mértenné 

Orosz Andrea 

31-ig 8. évfolyam tájékoztatása a középiskolai felvételiről 8.o. osztályfőnökök 

31-ig Nemzetközi Kenguru mat.versenyre jelentkezés  szaktanárok 

ŐSZI SZÜNET (10.23-10.30.) 

 

07.  Ismerd meg a szentírást egyházmegyei verseny  alsós munkaközösség  

09. Szép magyar beszéd helyi forduló Sery Anikó 

11. 1. Iskolába hívogató Szent Márton jegyében 
Dankó Mihályné, Mértenné 

Orosz Andrea 

13. Dugonics András matematikaverseny 1. forduló szaktanárok 

13-15. KIP képzés szaktanárok 

 Nevezés a Zrínyi mat.versenyre  szaktanárok 

15. Dürer matematika versenyre 1. forduló szaktanárok 

20-ig Adatszolgáltatás (kompetenciához)az OH felé 

mérés-értékelés mk.vez. 

intézményvezető 

helyettesek 
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Szent Imre tehetségnapok (matematika, magyar, 

fizika, idegen nyelv) 
szaktanárok 

23. Fogadó délután minden pedagógus 

 Futsal Diákolimpia 7-8. évf. Tiszavasvári Bagoly Ferenc 

27. 1. adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

D
ec

em
b

er
 

01-04.  Szent Miklós ünnepén- Mikulás az alsó tagozaton alsós osztályfőnökök 

02. 2. adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

02-től Adventi adománygyűjtés minden pedagógus 

03. AMV versenyre jelentkezés (12.01-01.31-ig) Szabóné Lukács Éva 

04-ig 
DIFER-mérés lebonyolítása Bagolyné Takács Enikő és 

az ofők 

04. Mikulás a felső tagozaton DÖK, osztályfőnökök 

 Szent család-járás (minden héten) hitoktatók + alsós ofők. 

06. Jelentkezés a központi felvételire 8.o. osztályfőnökök 

11.  3. adventi gyertyagyújtás hitoktatók 

18. Karácsonyi műsor  
hitoktatók, 3. és 5.o 

osztályfőnökök 

 Lelki nap (diákoknak) lelki vezető 

 Lelki nap (pedagógusoknak) lelki vezető 

TÉLI SZÜNET (12.21 – 12.31.) 

J
a

n
u

á
r 

04. -

márc.31.  

Az OH szakmai ellenőrzés vizsgálni fogja a  

nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-

továbbképzési kötelezettség teljesítését és 

dokumentálását 

intézményvezető 

helyettesek, 

intézményvezető 

06. Vízkereszt – tantermek áldása lelki vezető 

06-tól Szakmai ellenőrzés (lemorzsolódás)  

11-

ápr.23. 
5.-8. évfolyamon NETFIT mérés elvégzése szaktanárok 

10-11. Dürer matematikaverseny-döntő (Miskolc) szaktanárok 

 Tankönyvrendeléssel kapcsolatos megbeszélés szaktanárok 

21. Gárdonyi versenyek (matematika-informatika) szaktanárok 

18-22. 
Kultúra hete (évfolyam legszebb olvasója, könyvtári 

foglalkozás) 
alsós mk. 

18-22. 
Kultúra hete (szövegértési, helyesírási, német, angol, 

rajz) 
felsős munkaközösség 

22-ig Osztályozó értekezlet minden pedagógus 

22-ig  Félévi osztályozó vizsgák szaktanárok 

22.  I. félév vége  

23. Központi írásbeli felvételi vizsgák 8.o ofők 

28. Központi pótírásbeli felvételi vizsgák 8.o ofők 

29. Dugonics András matematikaverseny 2. forduló szaktanárok 

29. Félévi értesítő kiosztása ofők 

 

01. Félévi értekezlet  intézményvezető 
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03. Balázs áldás  lelki vezető 

03. Gyertyaszentelés lelki vezető 

09-ig 

Nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott 

intézményre vonatkozó, az országos 

kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT® 

mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak 

elemzését, értékelését.  

 

intézményvezető 

helyettesek 

mérés-értékelés mk.vez. 

10-ig 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról 

adatszolgáltatás 

intézményvezető 

helyettesek 

mérés-értékelés mk.vez 

12. 2. iskolába hívogató 
Dankó Mihályné, Mértenné 

Orosz Andrea 

12-ig Szülői értekezlet  ofők 

 Szép magyar beszéd megyei verseny szaktanárok 

19-ig Farsang DÖK és ofők 

19. Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása 8.o ofők 

21. Zrínyi mat.verseny (1400) Nyíregyháza szaktanárok 

25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja szaktanárok 

24. Hamvazkodás  lelki vezető 

28-ig Apáczai megyei versenyre jelentkezés szaktanárok 

28-ig Óvodai szülőértekezlet a leendő elsős szülőknek intézményvezető 

 

hetente Keresztút lelki délutánok  
lelki vezető és Lakatos 

Marianna 

01-05. 
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét  

(PÍ vetélkedő, pénzügyis társasjátékok) 

Szilvássy Klára, Szabóné 

Lukács Éva 

13. Megemlékezés március 15-ről osztályfőnökök 

 Bem versenyek  szaktanárok 

19. Kenguru mat. verseny 
Szabóné Lukács Éva, 

Mértenné Orosz Andrea. 

19. Víz világnapi rajzverseny – alsó tagozat  Hengsperger Mónika 

20-ig Apáczai matematikaverseny (alsó tagozat) szaktanárok 

22-24. Középiskolai jelentkezési lapok módosítása 8.o ofők 

22-26. 

Digitális témahét  

(PPT készítés a Víz világnapjára, internetes 

vetélkedő) 

Nagy Gábor, szaktanárok 

 SUDOKU – alsó tagozat Czékmann Andrea 

egész 

hónap 

Diákolimpiai versenyek: kosár, foci, atlétika 

Tiszavasvári, Tiszadob, Nyíregyháza 
szaktanárok 

TAVASZI SZÜNET (04.01-04.06) 

 01. AMV megyei forduló Szabóné Lukács Éva 

egész 

hónap 

Diákolimpiai versenyek: kosár, foci, atlétika 

Tiszavasvári, Tiszadob, Nyíregyháza 
szaktanárok 

 Városi költészetnapi szavalóverseny szaktanárok 
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08. 3. iskolába hívogató 
Dankó Mihályné, Mértenné 

Orosz Andrea 

 Nagyböjti lelki nap  lelki vezető 

16. A holokauszt áldozatainak emléknapja szaktanárok 

 Leendő első osztályosok beiratkozása intézményvezető 

16. Megyei szövegértési verseny 
Tereminé Horváth Ildikó, 

minden osztályfőnök 

 Tankönyvrendelés 
tankönyvfelelős, 

szaktanárok 

19-23. 
Fenntarthatóság, környezettud. hete  

Környezetvédelmi vetélkedő - Föld napja 

 Szilágyiné Beregszászi 

Erzsébet, szaktanárok 

 
Aranyfonál prózamondó egyházmegyei verseny 

(Geszteréd) 
szaktanárok 

 Egyházmegyei szavalóverseny (Nyíregyháza) szaktanárok 

 Bodzavirág kortárs versenyek (Szent Imre) szaktanárok 

30. 
Értesítés megküldése középfokú felvételiről, 

elutasításról 
 

 Tanulmányi kirándulások szervezése osztályfőnökök 

 

04. Anyák napja osztályfőnökök 

05. Fogadó óra  szaktanárok 

19. Országos idegen nyelvi mérés 
Szilvássy Klára, 

szaktanárok 

21. Pünkösdi királynéjárás Lakatos Marianna 

26. Országos kompetenciamérés  
Szilvássy Klára, 

szaktanárok 

27. Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök 

28. Gyermeknap  DÖK 

 Tanévzáró, ballagás előkészítése 7. évfolyam  

28-ig NETFIT-mérés eredményeinek feltöltése testnevelő tanárok 

30-ig 
Év végi felmérések (matematika, magyar, angol, 

német) 
szaktanárok 

 

04. A nemzeti összetartozás napja szaktanárok 

11-ig 

Idegen nyelvi mérés eredményeinek megküldése az 

OH-nak, valamint közzététele az iskola honlapján 

idegen nyelv szakos 

pedagógusok, mérés-

értékelés mk.vez. 

12-ig 
Év végi szummatív mérések megíratása, kiértékelése 

magyar, idegen nyelv és matematika tantárgyakból 

szaktanárok, mk.vez. 

15-ig Osztályozó értekezlet mindenki 

20-ig Év végi beszámolók leadása  szaktanárok 

15. Te Deum - Ballagás 7.o  osztályfőnökei 

18. Évzáró, bizonyítványosztás osztályfőnökök 

19-ig Évzáró munkaközösségi megbeszélés  mk. vezető 

23-ig 

Nevelőtestületi értekezleten elemezni, értékelni kell 

az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, 

valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett 
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tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer utolsó 

rendelkezésre álló adatait. 

30-ig Tanévzáró értekezlet intézményvezető 

 
 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról 

adatszolgáltatás 

intézményvezető helyettes, 

mk.vez. 

 

24. Szent Anna ünnepe(templombúcsú) minden pedagógus 

 

 Augusztus 20. városi megemlékezés alsó tagozat Kiss Erika  

 

 

 

 

 

4.3. A tanév kiemelt feladatai a nevelő-oktató munka terén 

 

 Ellenőrzési terv elkészítése 

Határidő: szeptember 28. 

Felelős: Horváth-Bócsi Irén intézményvezető 

   Szilágyiné Beregszászi Erzsébet intézményvezető-helyettes 

    Nagy Gábor intézményvezető-helyettes              

 Munkaköri leírások aktualizálása 

Határidő: szeptember 15. 

Felelős: Horváth-Bócsi Irén intézményvezető 

   Szilágyiné Beregszászi Erzsébet intézményvezető-helyettes 

                                       Nagy Gábor intézményvezető-helyettes              

 A szakvélemény szerint SNI-s vagy BTM-es tanulók számára fejlesztő 

foglalkozások szervezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

Határidő: szeptember 19. 

Felelős: Szilágyiné Beregszászi Erzsébet intézményvezető-helyettes 

                                       Nagy Gábor intézményvezető-helyettes            

  

 A tankönyvellátás-rendelés rendjének biztosítása  

Határidő: 2021. január - 2021. április 

Felelős: Kántorné Kerülő Andrea iskolai könyvtáros  

Tankönyvosztás: 

  Határidő: 2021. augusztus 14. – szeptember 1. 

Felelős: Kántorné Kerülő Andrea iskolai könyvtáros  
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 Beiskolázási terv elkészítése 

Határidő: 2021. március 15. 

Felelős: Horváth-Bócsi Irén intézményvezető 

   Szilágyiné Beregszászi Erzsébet intézményvezető-helyettes 

   Nagy Gábor intézményvezető-helyettes                          

 Az érvényben lévő intézményi, szakmai pályázatok fenntartása   

Határidő: pályázat szerint  

Felelős: Horváth-Bócsi Irén intézményvezető 

   Szilágyiné Beregszászi Erzsébet intézményvezető-helyettes 

   Nagy Gábor intézményvezető-helyettes                          

 Törvényi szabályozások folyamatos figyelemmel kísérése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth-Bócsi Irén intézményvezető 

   Szilágyiné Beregszászi Erzsébet intézményvezető-helyettes 

   Nagy Gábor intézményvezető-helyettes                          

 

 Tehetséggondozás, tanulmányi versenyek szervezése 

Határidő: folyamatos 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

 

További kiemelt feladatok: 

 

 a nevelés-oktatás színvonalának megtartása, az elért eredmények megőrzése 

 a keresztény értékrend kialakítása az intézményekben - további mélyítése lelki 

események, programok szervezésével 

 tehetséggondozás – felzárkóztatás  

 nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda – iskola átmenet gördülékenyebbé tételére 

 fontos cél, hogy a nyírteleki lakcímmel rendelkező gyerekek a nyírteleki Szent Anna 

Katolikus Általános Iskolát válasszák (létszám megtartása, emelése) 

 megerősített értékrend és hagyományok kialakítása, amellyel iskolánkat vonzóbbá 

kívánjuk tenni azon szülők számára, akik első osztályba íratják gyermeküket. 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése szerint tanév helyi rendjében 

kell meghatározni az iskolai kórus időpontjait, amely foglalkozás ideje alatt más 

tanórán kívüli tevékenység a kórustagok számára nem folytatható. Ennek teljesítése 

érdekében  az elmúlt  tanévben beindításra kerülő- alapfokú művészeti oktatás 

keretein belül szervezett - zeneművészeti tanszak megalapozása érdekében alsó 

tagozaton szerdánként 6. órában szervezünk jelenleg énekkart , amelynek célja az 

intézményi kórus megalapítása. Ennek megvalósítása a járványügyi helyzetre való 

tekintettel bizonytalan ideig felfüggesztésre került.  
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Célunk továbbá, hogy a Szent Anna Katolikus Általános Iskola minden dolgozója a maga 

területén törekedjen a kiváló feladatvégzésre és jó együttműködésre a szülőkkel, a kollégákkal 

és a diákokkal is. 

 

4.4. Mérések 

 

Első évfolyamos tanulók felmérése - DIFER 

A gyermek eltérő ütemű éréséből fakadó hátrányoknak a csökkentése, továbbá az 

alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 

igazgatói 2020. október 09-ig felmérik, október 22-ig jelentik azon első évfolyamos 

tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok 

alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni.   

Minden 1. osztályos tanulóra kiterjesztjük a DIFER mérést.   

                        Felelős: Nagy Gábor intézményvezető-helyettes 

                                     Bagolyné Takács Enikő fejlesztőpedagógus 

                                Szilvássy Klára mérés-értékelés munkaközösség vezető 

           Nagyné Sipos Valéria és Szántó Alfréd első évfolyamos tanítók 

                             Határidő: október 19.  

A mérés elvégzésnek határideje: 2020. 10. 19. 

Országos mérések 

Kompetenciamérés:  

2021. május 26-án kerül megrendezésre az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek 

fejlődésének vizsgálata a hatodik és nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.  

A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel 

teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A szakmai 

előkészítés és a feldolgozás, kiértékelés az eddigiekben bevált eljárásrend szerint folyik majd, 

amelynek a lebonyolításáért az Oktatási Hivatal a felelős.   

A Hivatal a mérésekről, értékelésekről 2021. február 26-ig intézményi és fenntartói szintű 

elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények 

vezetőinek, a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján 

nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős 

miniszternek. 

Felelős: Szilágyiné Beregszászi Erzsébet intézményvezető-helyettes 

   Szilvássy Klára mérés-értékelés munkaközösség vezető 
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Idegennyelvi mérés 

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében írásbeli idegen nyelvi mérést kell lefolytatni. A tanulók idegen nyelvi 

szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el.  

Az idegen nyelvi mérés napja 2021. május 19. 

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: Szilágyiné Beregszászi Erzsébet intézményvezető-helyettes 

              Tereminé Horváth Ildikó tanár 

               Dancs Julianna tanár 

               Kozma Csabáné tanár 

               Szilvássy Klára mérés-értékelés munkaközösség vezető 

Fizikai fittségi mérés 

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

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. 

évfolyamon tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 

esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük. A mérés 

eredményeit az érintett iskolák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. 

Felelős: Miklósné Kinyik Éva tanár 

              Jenei Zoltán Pál tanár 

               Bagoly Ferenc tanár 

              Szilvássy Klára mérés-értékelés munkaközösség vezető 

Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) a 2020/2021-es tanévben 

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 



Munkaterv 2020/2021. tanév Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek  

 

27 

 

közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.  

Felelős:      Szabóné Lukács Éva, Bagoly Ferenc nyolcadik osztályos osztályfőnökök 

                   Szilvássy Klára mérés-értékelés munkaközösség vezetője 

 

5. Tanügyigazgatási feladatok: 

 naplók, anyakönyvek pontos és határidőt követő vezetése 

 intézményi statisztika elkészítése 

 gyermekvédelmi határozatok, HH-s, HHH-s határozatok, SNI-s, BTMN-s 

szakvélemények folyamatos felülvizsgálata, dokumentálása, új szakértői vélemények 

kérése indokolt esetben 

 tantárgyfelosztás, órarend, pedagógusok heti időbeosztásának elkészítése, vezetése 

 jelenléti ívek vezetése 

 mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, majd havonta és félévente – 

továbbítása a szakhatóságok felé 

 beiratkozás menetének törvényes lebonyolítása 

 vizsgák megszervezése (osztályozó-, javítóvizsga) 

 tanév rendjének pontos, jogszabály szerinti követése 

 a járványügyi helyzetben kialakított Intézkedési terv és az azzal kapcsolatos ügymenet . 

 

 

Munkáltatói feladatok 

 

 személyzeti munka (besorolás, átsorolás, jubileumi jutalom, megbízás)  

 munkaidő kezdésének, befejezésének pontos betartatása 

 technikai dolgozók munkavégzésének szervezése. 

 

 

Gazdálkodás 

 az eszközök nyilvántartása és karbantartása, leltárak 

 biztonságtechnikai előírások betartása (folyamatos) 

 túlóra, helyettesítés nyilvántartása, elszámolása (havonta)  

 besorolások (január) 

 pénztár ellenőrzés havonta 

 számlák és utalások ellenőrzése hetente. 

 

 PR-tevékenység 

 az iskola közéleti tevékenységének fokozása: iskolai honlap időszerű működtetése, 

városi rendezvényeken való részvétel, programjainkról folyamatos publikáció a városi 

és iskolai újságban  

 kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, alapítványokkal   

 pályázatokon való részvétel és további lehetőségek keresése. 
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Egyéb feladatok 

 munka-, tűz és vagyonvédelem biztosítása   

 tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése, bekövetkezett balesetek dokumentálása 

 ügyeletek (reggeli, óraközi, udvari, délutáni) rendjének kialakítása 

 dekoráció (osztály, folyosó dekorációja) elkészítése (munkaközösségi munkaterv 

alapján) 

 tantermek, illemhelyek, folyosók, udvar, szertárak folyamatos tisztán tartása. 

 

 

         Nyírtelek, 2020. szeptember 25. 

 

 
                                                                                                                                                      

_____________________________________ 

                                                                                                                                                                            

Horváth-Bócsi Irén         

                                                                                                            intézményvezető 
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6. Mellékletek 
 

 Az intézmény sportkörének szakmai programja  

 Belső ellenőrzési terv 

 Szakmai munkaközösségek részletes munkatervei (felső tagozatos, alsó tagozatos, 

osztályfőnöki, mérés-értékelés, hitélet, diákönkormányzati, fejlesztős munkaterv, 

könyvtár, gyermek – és ifjúságvédelmi munkaterve) 
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Sportköri szakmai program 

2020/21. 

 

 
 

 

 

 

1. Alapelvek, célok 

Az iskolai sportkör tevékenységének célja egy sajátos – egész életen át tartó, 

világnézetileg elfogadott, a nemiségnek megfelelő-, életmódba beépülő testkulturális 

tevékenységprofil kialakítása és a kreativitásnak teret biztosító, pszichomotoros 

cselekvőképes tudás megalapozása. 

Célja a játék- és sportkultúrában való tájékozódás, taxálható tudás kialakítása a játék és 

sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos 

önkifejezésre való készség alakítása. 

 

 

 

2. A mozgásos cselekvések által fejleszthető területek  

 

- A testnevelés és a sport felkészít az élet- és munkanehézségek elviselésére, a 

kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play 

szellemének megismertetésére is. 

- Higiéniai szokások alakításával az egészségfejlesztési eljárások, módszerek 

megismertetésével szükségleteket fejleszt az egészség megőrzése és fenntartása 

érdekében. 

- Igényt kelt az esztétikus szép test, a szép, biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítására és fenntartására. 

- Aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül önkifejezésre, 

önmegvalósításra ad lehetőséget. 
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Tömegsport 5. évfolyam 

 

1. Szervezési feladatok. Balesetvédelmi oktatás 

2. Váltóversenyek futással, szökdeléssel 

3. Sorversenyek labdával 

4. Távolugróverseny 

5. Dobóverseny kislabdával 

6. Kispályás labdarúgó házibajnokság 

7. Kispályás labdarúgó házibajnokság 

8. Célbadobó versenyek 

9. Tűzharc 

10. Tűzharc házibajnokság 

11. Alkaros érintések gyakorlása 

12. Zsinórlabdázás 

13. Labdás ügyességi feladatok 

14. Gurulás előre, hátra 

15. Zsámolylabda 

16. Fektetett nyomás 

17. Kosárlabda 

18. Kosárlabda házibajnokság 

19. Téli foglalkozás 

20. Téli foglalkozás 

21. Tűzharc 

22. Fejállás 

23. Kötélmászóverseny 

24. Pókfoci 

25. Fejguggolás, gurulás előre 

26. Kosárlabda csapatokban 

27. Magasugrás 

28. Magasugróverseny 

29. Asztalitenisz 

30. Asztalitenisz házibajnokság 

31. Diákolimpia atlétika 

32. Diákolimpia atlétika 

33. Célbadobások kislabdával 

34. Tűzharc  

35. Kispályás labdarúgás 

36. Az évi munka értékelése 
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Tömegsport 6. évfolyam 

 

1. Szervezési feladatok. Balesetvédelmi oktatás 

2. Váltóversenyek futással, szökdeléssel 

3. Sorversenyek labdás feladatokkal 

4. Kispályás labdarúgás 

5. Fogyasztó különböző fajtái 

6. Tűzharc 

7. Távolugróverseny  

8. Dobóverseny kislabdával 

9. Alkaros érintések gyakorlása 

10. Zsinórlabdázás 

11. Gurulás előre, hátra 

12. Huszárugrás 3 részes szekrényen 

13. Lefüggés, levegőfüggés gyűrűn 

14. Zsinórlabdázás 

15. Labdás ügyességi feladatok 

16. Labdavezetések, labdaátadások 

17. Kosárlabda csapatokban 

18.  Kosárlabda gyakorlás 

19. Téli foglalkozás 

20. Téli foglalkozás 

21. Kötélmászóverseny 

22. Gurulás előre, hátra 

23. Repülő gurulóátfordulás 

24. Pókfoci csapatokban 

25. Gurulás 3-4 r szekrényen 

26. Fejállás különböző kiindulóhelyzetekből 

27. Felkészülés a Diákolimpia atlétikai versenyre 

28. Felkészülés a Diákolimpia atlétikai versenyre 

29. Asztalitenisz 

30. Asztalitenisz házibajnokság 

31. Magasugrás lépő technikával 

32. Magasugróverseny 

33. Tűzharc 

34. Célbadobások különböző labdákkal 

35. Kispályás labdarúgás  

36. Az évi munka értékelése 
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Tömegsport 7. évfolyam 

 

1. Szervezési feladatok. Balesetvédelmi oktatás 

2. Váltóversenyek futással, szökdeléssel 

3. Sorversenyek labdával  

4. Kispályás labdarúgás 

5. Kispályás labdarúgás házibajnokság 

6. Célbadobások kislabdával 

7. Kosárlabda technikai elemek gyakorlása 

8. Kosárlabda csapatokban 

9. Kosárlabda házibajnokság 

10. Kosárlabda házibajnokság 

11. Röplabda technikai elemek gyakorlása 

12. Röplabda csapatokban 

13. Röplabda házibajnokság 

14. Röplabda házibajnokság 

15. Felguggolás, leterpesztés, guggolóátugrás 

16. Feladatok gyűrűn, gerendán 

17. Fejállás, kézállás, gurulások talajon 

18. Összetett talajgyakorlat 

19. Asztalitenisz 

20. Asztalitenisz házibajnokság 

21. Téli foglalkozás 

22. Téli foglalkozás 

23. Kötélmászóverseny 

24. Magasugrás lépő technikával 

25. Magasugróverseny  

26. Teremfoci  

27. Felkészülés a Diákolimpia atlétikai versenyre 

28. Felkészülés a Diákolimpia atlétikai versenyre 

29. Felkészülés a Diákolimpia atlétikai versenyre 

30. Célbadobások kislabdával 

31. Sorversenyek ügyességi feladatokkal 

32. Váltóversenyek labdával 

33. Kiütő játékok 

34. Röplabda csapatokban 

35. Labdarúgás csapatokban 

36. Az évi munka értékelése 
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Tömegsport 8. évfolyam 

 

1. Szervezési feladatok. Balesetvédelmi oktatás 

2. Váltóversenyek futással, szökdeléssel 

3. Sorversenyek labdával  

4. Kispályás labdarúgás 

5. Kosárlabda technikai elemek gyakorlása 

6. Kosárlabda csapatokban 

7. Kosárlabda házibajnokság 

8. Röplabda technikai elemek gyakorlása 

9. Röplabda csapatokban 

10. Röplabda házibajnokság 

11. Kötélmászó bajnokság 

12. Felguggolás, leterpesztés, terpeszátugrás 4-5 r szekrényen 

13. Feladatok gyűrűn, gerendán 

14. Összetett gyűrűgyakorlat 

15. Átfutások, akadálysoron 

16. Fejállás, kézállás, gurulások talajon 

17. Összetett talajgyakorlat 

18. Teremfoci 

19. Téli foglalkozás 

20. Téli foglalkozás 

21. Kosárlabda csapatokban 

22. Asztalitenisz 

23. Asztalitenisz házibajnokság 

24. Magasugrás lépő technikával 

25. Magasugróverseny  

26. Nagypályás labdarúgás 

27. Felkészülés a Diákolimpia atlétikai versenyre 

28. Felkészülés a Diákolimpia atlétikai versenyre 

29. Felkészülés a Diákolimpia atlétikai versenyre 

30. Kosárlabda csapatokban 

31. Sorversenyek ügyességi feladatokkal 

32. Célbadobás kislabdával 

33. Váltóversenyek labdával 

34. Röplabda csapatokban 

35. Labdarúgás csapatokban 

36. Az évi munka értékelése 
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Óralátogatások éves terve (belső ellenőrzési terv) 

2020/2021-as tanév 

 

NÉV 

 

ÓRALÁTOGATÁS 

IDŐPONTJA 

ÓRALÁTOGATÁST 

VÉGZŐK NEVE 

 

ALSÓ TAGOZAT 

 

 

1. Szántó Alfréd 
2020. szeptember Fenntartó, intézményvezető 

 

2. Nagyné Sipos Valéria 
2020. szeptember Fenntartó, intézményvezető 

3. Czékmann Andrea 2020. szeptember Fenntartó, intézményvezető 

4. Hengsperger Mónika 2020. szeptember Fenntartó, intézményvezető 

 

FELSŐ TAGOZAT 

 

NÉV 
ÓRALÁTOGATÁS 

IDŐPONTJA 

ÓRALÁTOGATÁST 

VÉGZŐK NEVE 

   

1.) Szilvássy Klára  2020.november  
Nagy Gábor 

intézményvezető –helyettes  

2.) Judikné Lukács Enikő 2021.február 

Szilágyiné Beregszászi 

Erzsébet 

intézményvezető-helyettes  

3.) Baltighné Kozma Marianna  2021.március 
Horváth –Bócsi Irén  

intézményvezető  

 

 
 Mit kell előkészítenie a látogatás előtt?  

- Óratervek/vázlatok  

- Tematikus terv  

- Csoportprofil  

- Mérési eredmények  

 

Hogyan zajlik az óralátogatás?  

- Az érintett felek időpontot egyeztetnek. Két tanítási órát kell látogatni, melyeket célszerű 

ugyanabban az évfolyamban/csoportban tartani, hogy minél kevesebb dokumentumot kelljen 

feltölteni.  

- Az óra kezdete előtt a látogatott pedagógus egy rövid ismertetőt tart a célokról, a csoportról, 

valamint átadja az óratervet.  

- Az órák látogatása után megbeszélésre kerül sor, melyen a látogatott pedagógus reflektál az 

órán történtekre, az elért célokra, az óra eredményességére.  

- A látogató kolléga hospitálási naplót készít, melyek alapján ő is értékeli az órán látottakat, 

valamint szükség esetén kérdéseket fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a pedagógus 

kompetenciáit teljes körűen felmérhesse.  
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- Az óramegbeszélésekről jegyzőkönyvet készítenek, melyben megfogalmazzák az 

erősségeket, fejleszthető területeket. Javaslatokat tesznek a jövőre vonatkozóan. A 

jegyzőkönyvet mindkét fél aláírja, és archiválják.  

 

Milyen szempontokat kell vizsgálni?  

- Mi volt az óra célja, és milyen mértékben érte el azt?  

- Milyen módszereket alkalmazott az órán és ezek támogatták-e a cél elérését?  

- Épített-e a pedagógus a tanulók előzetes ismereteire?  

- Figyelembe vette-e a tantárgyak közötti koncentrációt?  

- Milyen volt az óra menetének logikája?  

- Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán?  

- Mennyiben feleltek meg a használt módszerek, tanulásszervezési eljárások az intézmény 

által preferált módszertannak? (Amennyiben van ilyen, például: IKT-módszerek, 

projektmódszer, kooperatív technikák stb.)  

- Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat 

fokozni?  

- Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán a tanulók magatartásában?  

- Milyen volt a pedagógus kapcsolata órán a tanulókkal?  

- Hogyan segítette a pedagógus az önálló tanulást?  

- A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti eltéréseket?  

- Hogyan jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán?  

- Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették ezt?  

- Hogyan történt a tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése?  

- Hogyan történt a tanulók értékelése?  

- Mennyire volt előkészített a házi feladat?  

- A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban?  

- Mennyire volt reflektív a pedagógus?  

- Milyen volt a pozitív és a negatív visszajelzések aránya?  

- Milyen volt a pedagógus stílusa?  

- Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja?  

- Milyen a pedagógus kérdező kultúrája?  

- Milyen volt a pedagógus időgazdálkodása?  

- Követhető-e a tanulók munkájából a tananyagban való haladás? Logikusan építi-e fel az 

óráit? Gyakorlatorientált-e?  
 

Mit tartalmazzon a tapasztalatok összegzése?  

 

- Milyen a módszertani felkészültsége?  

- Mi jellemzi a tervező munkáját, a kommunikációját?  

- Milyen pedagógus viszonya a tanulókkal?  

- Érvényesül-e munkájában az egyéni bánásmód, fontos-e számára a személyiségfejlesztés?  

- Értékelési rendszere megfelel-e az intézményi elvárásoknak?  

- Milyen a közösségformáló tevékenysége?  

- Elkötelezett-e a pedagógus pálya iránt?  

- Melyek a pedagógus kiemelkedő, és melyek a fejleszthető területei?  

- Milyen javaslatok fogalmazódnak meg a pedagógus fejlődése érdekében?  
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Az óralátogatás megfigyelési szempontjai 

 

1. Milyen mértékben valósultak meg a tervben leírtak? 

2. Milyen a tartalom célnak való megfelelése? 

3. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok a cél elérését? 

4. Milyen mértékben érte el az óra/foglalkozás a kitűzött célt? 

5. Mennyiben támogatták az alkalmazott módszerek a cél elérését? 

6. A választott módszerek mennyire illeszkedtek az óra/foglalkozás tartalmához, az elvégzett 

feladatokhoz? 

7. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson? 

8. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek az intézmény által preferált módszertannak? 

(Amennyiben van ilyen, például: IKT módszerek, projektmódszer, kooperatív technikák stb.) 

9. Milyen tanulásszervezési formákat használt? 

10. A használt tanulásszervezési formák mennyire voltak hasznosak, eredményesek? 

11. Amennyiben az iskola céljai között meghatározott eljárások alkalmazása elsődleges 

szerepet kap, azok vizsgálata külön feladat. Például: frontális oktatási forma, önálló 

munkaforma, differenciálás, páros munka, csoportos munka (homogén, heterogén csoport, 

adaptív oktatás) stb. 

12. Milyen volt a tanulók érdeklődése? 

13. Milyen mértékű volt a tanulók bevonódása, aktivitása? 

14. Hogyan sikerült minden tanulót munkára inspirálni? 

15. Mennyire volt megfigyelhető szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók 

magatartásában? 

16. Milyen volt az óra, a foglalkozás előkészítése (eszközök bekészítése)? 

17. Hogyan határozta meg az óra/foglalkozás célját és hogyan sikerült azt a tanulókkal 

tudatosítani? 

18. Milyen volt a tanulók ráhangolása az órára/foglalkozásra? 

19. Milyen volt az óra/foglalkozás menetének logikája? 

20. Hogyan segítette az önálló tanulást? 

21. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti eltéréseket? 

22. Hogyan jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök 

segítették? 

23. Hogyan jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az órán / 

foglalkozáson? 

24. Az ellenőrzés, értékelés módja mennyire volt összhangban a tartalommal? 

25. Hogyan történt a tanulói produktumok (szóbeli és írásbeli) értékelése? 

26. Hogyan történt a tanulók tanulói értékelése? 

27. Hogyan történt a tanulók önértékelése? 

28. Mennyire voltak indokoltak a részösszefoglalások, hogyan jelent meg az összefoglalás? 

29. Mennyire volt előkészített a házi feladat? 

30. A vezető, irányító, segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes munkafolyamatokban? 

31. Mennyire volt reflektív a pedagógus? 

32. Milyen volt a pozitív és negatív visszajelzések aránya? 

33. Milyen volt a pedagógus stílusa? 

34. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja? 

35. Milyen a pedagógus kérdéskultúrája? 

36. Milyen volt a pedagógus időgazdálkodása? 

 



Munkaterv 2020/2021. tanév Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek  

 

38 

 

Óralátogatási lap  
 

Intézmény neve:………………………………………………………………………………… 

 

Tanár neve:…………………………………………      Osztály:………………….............. 

 

Értékelést végző:…………………………………… Dátum:…………………………… 

 

Óra megfigyelési /értékelési szempontok: 

 

 

Szempontok 

 

Lehetséges értékelési módok 

 

1 2 3 4 5 

kiváló 

 jó 

közepes  

gyenge  

nagyon gyenge 

 

kiemelkedő 

megfelelő 

fejlesztendő 

erősség 

gyengeség 

kiváló 

átlag feletti 

átlagos 

átlag alatti 

nem elfogadható 

 

Szempontok 

 

1. Személyes tulajdonságok 

1.1. tantárgyhoz, tananyaghoz való hozzáállás 

1.2. fellépés, megjelenés, hangnem 

1.3. diákok figyelmének fenntartása 

1.4. tanári figyelem terjedelme 

1.5. fegyelmezés 

1.6. megfelelő empátia 

1.7. szeretetteljes nyitottság 

 

2. Az óratervezés minősége 

2.1. megfelelő cél kitűzése 

2.2. a célnak megfelelő feladatok kijelölése 

2.3. változatos feladattípusok/munkaformák alkalmazása 

2.4. időbeosztása 

 

3. Az óra levezetése 

3.1. a munkaszervezés 

3.2. a feladatok levezénylése 

3.3. a céloknak megfelelő számú feladat kitűzése 

3.4. a követelmények pontos megjelölése 

3.5. eszközhasználat 

3.6. kérdezési technikák 

3.7. a tanulók ösztönzése 

3.8. empatikus problémakezelés 

3.9. a tanulói teljesítmény értékelése / számonkérés 

3.10. a munkalégkör 

3.11. hatékony időfelhasználás 

3.12. szép és helyes magyar beszéd 
 


