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SZENT ANNA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Hitéleti munkaterv 
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Készítette: Lakatos Marianna 



Hitéleti Munkaterv 2022/2023. tanév 

„Őrizd meg a rendet, a rend megőriz téged!” 

/Kegyes Tanítórend/ 

Az Osztálymisék október hónappal kezdődnek, keddi napokon (Szent Anna emléknapja) 

első órában 

 

Hónap 

 

Programok/Események Reflexió 

(jelenleg a 

tavalyi reflexiót 

tartalmazza) 

Megjegyzés 

(megvalósulás 

dokumentációja) 

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 aug. 

31. 

• Veni Sancte  

Városi 

ünnepségen való 

részvétel 

(gyerekek 

versek) 

 

Előkészületek a 

sikeres tanév 

kezdéshez 

 

 

 

Felelős: Lakatos 

Marianna 

 

 

 

 

Szeptember 

 

Szent Mihály 

hava 

• Iskolatáskák 

megszentelése 

szept. 08. 

• Osztályok 

védőszentjeinek 

kiválasztása 

Veni Sancte, 

iskolatáskák, 

tanszerek 

megszentelése.  

 

 

 

Osztályfőnököknek 

javaslatok: A 

kiválasztott 

védőszentről kis 

tablót készíteni, 

Aranymondás 

"Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik." (Mt 7,12) 



• Kisboldogasszony 

ünnepe (szept. 8.) 

• Szent Mihály (szept. 

29.) 

• Osztálymisék 

beosztása 

• Folyamatos 

felkészülés az év 

végi intézményi 

hittan vizsgára 4., 6., 

8. évfolyamok 

számára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felkészítők: 

hitoktatók 

Vizsgaszrevezés, 

követemények: 

havonta egy-egy jó 

cselekedetét kiemelni, 

emléknapjáról 

megemlékezni, kérő 

imádságot hozzá 

megfogalmazni, 

kézművestevékenység

ek 

Havonta egy-egy 

osztály az aulában 

állítja ki a 

védőszentjéről a 

tablóját. 1-2. 

évfolyam azonos 

szentet választhat. 

Október 

Mindszent hava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Assisi Szent Ferenc 

(okt. 4.) – Állatok 

világnapja 

• „Szentmise 

Nyírtelekért” 

pedagógusok 

részvétele a 

Máriapócs 

Kegyhelyen a 

szentmisén (okt.09.) 

• „Egymillió 

gyermek imája a 

békéért” ( 

tervezett időpont 

okt. 18. 9 óra) 

• Őszi szünet okt. 

29.-nov. 06. (első 

tanítási nap) 

• Gyertyagyújtás 

szeretteinkért (okt. 

28.) 

Rózsafűzér 

hónapja, 

csatlakoztunk az 

„Egymillió 

gyermek imája 

a békért” 

mozgalomhoz. 

Felelős: alsó-, 

felső tagozat 

 

 

Felelős: Kiss 

Tibor 

iskolalelkész 

 

 

Felelős: Lakatos 

Marianna 

 

 

 

 

Felelős: 

osztályfőnökök, 

Lakatos 

Marianna 

 

 

 

 

Felelős: alsó-, 

felső tagozat 

 

 

 

Előkészületek a 

szentmisére: kórus és 

egy tized rózsafűzér 

imádsággal, 

felolvasással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November: 

Szent András 

hava: 

• Mindenszentek, 

Halottak napja 

(nov.1-2.) 

  

 

 

 

 

 



 • „Ismerd meg a 

Szentírást!” – III. 

Hangosolvasási 

Tehetségmutató  

Egyházmegyei 

Verseny (nov. 24.) 

• Eredmény kiírása 

dec.06. 

• Erzsébet napja 

Márton katona, 

püspök ünnepe 

(nov.11.) 

• Árpád-házi Szent 

Erzsébet (nov.19.) 

 

• Iskolába csalogató 

nov.11. Szent 

Márton jegyében 

• Adventi időszak 

nov. 27. – dec.24. 

• Első 

gyertyagyújtás 

(nov.25.) 

 

Felelős: 5-8. 

osztályfőnökök, 

Lakatos 

Marianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős: 4.-es 

tanítók, Lakatos 

Marianna 

 

Felelős: 4. 

osztályfőnökök, 

Lakatos 

Marianna 

 

 

 

Felelős:  Lakatos 

Marianna 

(nov.25.-dec.21.) 

A verseny 

lebonyolítása 

továbbra is online 

zajlik. 

A verseny témája az 

ószövetségi 

olvasmányok 

jegyében zajlik 

 

 

 

 

December: 

Karácsony 

hava: 

 

 

 

 

 

 

• Szent Miklós 

püspök, 

Mikulásvárás (dec. 

6.) dec. 3-6. 

•  Adventi időszak: 

adventi 

gyertyagyújtás 

(dec. 2., dec. 9., 

dec. 16) 

• Szent Család – 

járás 

1-8. osztály 

• Lelki nap (6-8. 

osztály december 

első hetétől) 

• Egyházmegyei 

hittanverseny kiírás 

szerint 

• Karácsony, Jézus 

születésének 

Adventi 

készületek, 

gyertyagyújtás, 

felekezetek 

szerint készülnek 

a gyerekek 

versekkel, 

énekekkel.  

 

Felelős: Lakatos 

Marianna 

 

 

Felelős: Lakatos 

Marianna, 

osztályfőnökök 

Felelős: Kiss 

Tibor, Lakatos 

Marianna 

 

 

 

 

 

 

 



megünneplése 

dec.21. 

 

• Pedagógus lelkinap  

 

• Téli szünet dec. 22. 

– jan. 03. (első 

tanítási nap) 

Felelős: Lakatos 

Marianna 

 

 

Felelős: 5-3.-os 

osztályfőnök 

 

 

Felelős: Kiss 

Tibor 

iskolalelkész 

 

Január: 

Boldogasszo

ny hava: 

 

 

 

 

 

• Vízkereszt, 

házszentelés (jan. 

6.) 

 

• Újévi köszöntő az 

óvódában (jan. 10. 

4. évf.) 

 

 

• jan. 20. 1. félév 

vége 

 

• Magyar Kultúra 

Napja, (jan. 17 -22.) 

Nyírtelek 

keresztény 

jelképeinek, 

épületeinek 

meglátogatása 

 

 

Tantermek 

szentelése 

Felelős: Kiss 

Tibor 

 

  Iskolásaink 

Újévi 

köszöntővel 

kedveskednek a 

jövő tanévben 

első osztályba 

lépő társaiknak, 

Nyírtelek 

óvodáiban. 

Felelős: Lakatos 

Marianna 

  

 

Felelős: Alsós-, 

felsős szakmai 

munkaközössége

k, hitéleti 

munkaközösség 

 

Február 

Böjt elő 

hava: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gyertyaszentelő 

Boldogasszony, 

gyertyaszentelés 

(febr.2.) 

•  Szent Balázs 

püspök ünnepe, 

Balázs-áldás (febr. 

3.)  

• Második iskolába 

hívogató 

foglalkozás farsang 

•  Farsang (febr.17-

ig) 

 

Felelős: Kiss 

Tibor 

iskolalelkész 

 

 

 

 

 

 

Felelős: 4. -es 

tanítók, Lakatos 

Marianna 

 

Felelős- és alsó 

tagozatos 

 

 

 



• Iskolába csalogató  

febr. 13. 

 

• Hamvazószerda 

febr. 22.  

 

osztályfőnök, 

DÖK 

Felelős: 4.-es 

osztályfőnökök, 

Lakatos 

Marianna 

 

Március: 

Böjtmás 

hava: 

 

• Nagyböjti időszak, 

húsvéti előkészület 

(márc.01. – ápr. 

04.) 

• „Csendre hangolva” 

lelki délutánok felső 

tagozatban  

• Alsó tagozat 

osztályainak 

Gyermek keresztút 

(Taezéi zenével, 

képmeditáció) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A házi hittan 

versenyek 

lebonyolítása 

osztály szinten 

(márc. 2.- ápr. 21.) 

• Bibliai témájú 

rajzverseny 

(márc.24-ig) 

• Gyümölcsoltó 

Boldogasszony 

(márc. 25.) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felelős: Kiss 

Tibor 

iskolalelkész, 

Lakatos Marianna 

 

Felelős: A négy 

felekezet 

hitoktatója 

 

 

 

 

 

 

Bekapcsolódunk 

az iskolai 

programba bibliai 

történetek 

rajzaival, amit 

hittan óra 

keretében 

szorgalmi 

munkaként 

dolgozhatnak fel a 

gyerekek. 

Április 

Szent 

György hava 

• Egyházmegyei 

Szavalóverseny 

döntő 

(Nyíregyháza), 

dátum kiírás szerint 

• Pedagógus 

Lelkinap  

• Iskolába csalogató 

(ápr. 03-04.) 

• Tavaszi szünet ápr. 

04.06. – 04.11.  

• Húsvét vigíliája, 

Jézus szenvedése: 

Közös keresztút 

végzése iskolánk 

tanulóival. 

 (Nagyhét, Húsvét)  

• Aranyfonál 

prózamondó 

verseny kiírás 

szerint 

•  „Bodzavirág” 

Egyházmegyei 

Szavalóverseny, 

Rajzverseny 

(Nyíregyháza), 

kiírás szerint 

Felelős: Lakatos 

Marianna, 

magyar szakos 

kollégák 

 

 

Hagyomány 

teremtő céllal 

nagyböjtben 

együtt készült 

iskolánk tanári 

kara a húsvéti 

ünnepekre 

Pedagógusok 

lelkinapja 

keretében a 

geszterédi, 

fülöpi katolikus 

általános iskola 

tantestületével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Környezettudatoss

ág, Föld napja 

(ápr. 24-28.), 

Fentarthatóság 

témahetében kerül 

sor. 

 

• Tankönyvrendelés 

 

Felelős: A négy 

felekezet 

hitoktatója. 
Korcsoportokban 

(1-2. évf., 3-4. 

évf., 5-6. évf., 7-8. 

évf.) a tantervi 

követelményeknek 

megfelelően adott 

témakörben.  
 

 

 

 

Felelős: 

felkészítő 

tanárok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teremtés 

történet 

feldolgozása 

képekben, 

bekapcsolódunk 

az iskolai 

programba  

Felelős: 

Hensperger 

Mónika 

Május 

Pünkösd 

hava: 

 

•  II. János Pál 

boldoggá 

avatásának 

emléknapja (máj. 

1.)  

• Osztályok 

védőszentjei: 

Projektmunkák 

értékelése a  

• Elsőáldozás és 

Bérmálkozás 

iskolánk 

tanulóinak 

Nyírteleken 

 

 

 

 

Felelős: Kiss 

Tibor, Lakatos 

Marianna 

 

 

 

Felelős: Kiss 

Tibor, Lakatos 

Marianna 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Az igazságosság 

erénye - Szent II. 

János Pál pápa 7 

javaslatának 

értelmezése – 

Projektmunka  

 

 

 

 

 

 



• Anyák napja 

(osztályok köszöntő 

ünnepe) 

• Egyházmegyei 

Gyereknap máj.13. 

• Kalkuttai Szent 

Teréz Hittanverseny 

Szerencs 

• Veni Sancte 

előkészületek 

(versek, énekek 

kiválasztása) 

• Anna napi versek 

kiválasztása 

• Pünkösd máj. 28-

29. 

plébániai 

tevékenységben 

segédkeznek 

 

Felelős: 

osztályfőnökök 

 

 

 

 

Felelős: Lakatos 

Marianna 

 

 

Felelős: Kiss 

Tibor, 6.-os és 2.-

os osztályfőnökök, 

Lakatos Marinna 

 

 

 

Felelős: felkészítő 

tanárok 

Június 

Szent Jakab 

hava Te 

Deum 

 

 

• Pünkösdi királyné-

járás népszokás 

felelevenítése (jún. 

06.) 

• Beszámoló 

elkészítése, év végi 

munkaközösségi 

megbeszélések 

• Te Deum jún. 14-ig 

 

 

Felelős: Lakatos 

Marianna 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős: Kiss 

Tibor, felkészítők, 

munkaközösség 

vezetők 

 

 

 

Hittanórai 

előkészületek, folyosó 

díszítés 

Július 

 

 

Iskolánk védő szentjének 

ünneplése Július 26 –án 

Szent Anna 

Templombúcsún 

való részvétel 

(+versek, 

énekek) 

 

 

 

 


