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Mottó: 

 

„Școala cea bună e aceea în care și școlarul îl învață pe 

profesor.” 

         (Nicolae Iorga) 

 

 

„A rossz nevelő tekintélyére büszke, a jó nevelő 

egyszerűen alázatos.” 

        (Pilinszky János) 

 

 

„Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, 

szeresse a szépet, kívánja a jót, 

és cselekedje a legjobbat.” 

         (Beethoven) 
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1. Jogszabályi háttér 

Az elmúlt tanévben a gyulai N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban 

a nevelés és oktatás gerincét az alábbi jogszabályok alkották: 

- Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

- Az Országgyűlés 2016. június 13-án fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó 

és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX törvényt, amely 

az Nkt. is módosította (Magyar Közlöny 2016. évi 900. számában, 2016. június 23-án) 

- Az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete a 2016/2017. 

tanév rendjéről (Magyar Közlöny 2016. évi 92. szám) 

- A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 235/2016 (VII. 29.) Korm. 

rendelet (ápr. mód.) – a pedagógus munkaidő kérdése 

- 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 123. szám, 2016. 

augusztus 23.) 

- A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet legújabb módosítása 

- 22/2016. (III. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 

126. szám, 2016. augusztus 25.) 

- 23/2016 (VIII. 30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 

128. szám, 2016. augusztus 30.) 

- Nemzetiségi Törvény… 

- Az iskola Pedagógiai programja 

- Reformdokumentumok (Nemzetiségi irányelvek, fejlesztési feladatok, kerettantervek, 

helyi tanterv) 
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2. Küldetésének kulcspontjai 

Az iskola a hitvallásával összhangban a 2016/2017-es tanévben is igyekezett versenyképesnek 

maradni, a 21. századi iskola elvárásainak minél jobban megfelelni. Nagy hangsúlyt tett az 

értékalapú nevelésre és a korszerű tanításra. Minden részterületen középpontba helyezte a 

komplex személyiségfejlesztést és a hasznosítható tudásátadást. 

A műveltségi anyag közvetítésén túl, a legkülönbözőbb kompetenciák fejlesztésére és a 

pozitív attitűdök kialakítására tette a hangsúlyt. 

Küldetéséhez méltóan, kulcsszerepének tekintette a román nyelv presztízsének erősítését, 

modern módszerekkel és IKT-eszközökkel való tanítását. 

Hű maradva önmagához örökérvényű princípiumok mentén nevelte növendékeit. Erősítette 

bennük a hit, remény, szeretet fontosságát, és motiválta őket befogadásra, toleranciára, 

szolidaritásra, kitartásra, küzdésre és emberségre. Nagy hangsúlyt tett az identitásformálásra 

és a magyarság szeretetére. 

Bázisintézményi feladatvállalásával be akarta bizonyítani, hogy a hazai román nemzetiségi 

tanügy bástyájaként szeretne működni. Innovatív szemlélettel törekedett (törekszik) a 

tudásmegosztásra a „jó gyakorlatok” bemutatására, a szellemi műhelyként való működésre. 

3. Tárgyi feltételek 

A gyulai N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban biztosítottak 

mindazok a tárgyi feltételek, amelyek szükségesek a hatékony és eredményes 

munkavégzéshez. A tanítványaink igényes miliőben, szállodai szintű, felújított kollégiumban 

élnek, és a legkorszerűbb IKT-eszközökkel felruházott tantermekben tanulnak. 

2016. őszén az EMMI támogatásával megvalósult a kollégium külső és belső nyílászáróinak 

cseréje (az utóbbiak csak a lányszinten). 

Az iskolai részben megtörtént a fűtési rendszer „részleges” korszerűsítése, 113 radiátor cseréje 

és a kazánház modernizálása; megvalósult az elévült mosdók cseréje. 

- az iskola aulájában új bútorsorozatot rendeltünk; 

- klímásítottuk az érettségi vizsgatermet és az irodákat; 

- a kórustagoknak népi hímzésű blúzokat készítettünk; 
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- a szaktanárok igényeinek megfelelő sportszereket és egyéb szemléltető eszközöket 

vettünk; 

- a tantermek függönyeit és sötétítőit újakra cseréltük; 

- a színházterem székeit (280 db) puha bársonyszövetbe öltöztettük. 

4. Személyi feltételek 

4.1. Életpályamodell 
A tanév során rendelkezett mindazokkal a 100 %-os személyi feltételekkel, melyeket a 

2016/2017 éves Munkatervben felvázolt (lásd. 8-12. o.). Az életpályamodell lépcsőfokaira 

újabb pedagógusok léptek: 

Szabó Jánosné Ped. II. 

Ruzsáné Gombos Éva Ped. II. 

Bányai Tibor Ped. II. 

 

2016. november 25-ig az alábbi szaktanárok nyújtották be a portfóliójukat minősítésre: 

Dr. Martyinné Orosz Marianna Ped. II. 

Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó mesterpedagógusi 

Czeglédiné Gurzó Mária mesterpedagógusi 

Minősítésük a 2017/2018-as tanévben várható. 

4.2. Továbbképzések 
Intézményvezetői és pedagógiai szakirányú képzésben részesült a Kodolányi 

János Főiskolán, Orosházán 

Szántóné Cséffán Andrea  

Repiskyné Radics Anna  

Dr. Martyinné Orosz Marianna mentori képzésben is 

Szelezsán Róbert mentori képzésben is 

Mind a négyen befejezték a tanulmányaikat. 

Patkás György a II. félévet teljesítette, a tanulmányait folytatja 
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Egyéb képzésben vettek részt 

Czeglédi Mihály Aradi „Vasile Goldis” Tudományegyetem pedagógiai szakirány 

Kozma László Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT-eszközökkel (30 órás) – 

TIOP továbbképzés a Békés Megyei POK szervezésében 

Jova Andrea Interaktív táblák és tanulói válaszadó rendszerek pedagógiai alkalmazása (30 

órás) – TIOP továbbképzés a Békés Megyei POK szervezésében 

 

Román nyelv és irodalmi képzés az Aradi „Aurel Vlaicu” 

Tudományegyetemen 

Kóráné Cséffán Tünde Bányai Tiborné 

Bokáné Gomos Emília Bordásné Szelezsán Márta 

Macchourné Nikula Stella Juhász Anna 

Cser Vera Cséffán Szilvia 

Szöllősiné Kondoros Beáta Gyarmatné Somogyi Anett 

Ruzsáné Gombos Éva Lengyel Valéria 

Márkné Netye Andrea Lile Liliana Floare 

 

5. A 2016/2017-es tanév tanulói közösségének 

összetétele 

Tanév végi tanulólétszámok 

Általános iskola:  

 Alsó tagozat: 120 fő  Felső tagozat: 87 fő 

Gimnázium: 199 fő 

Kollégium: 67 fő 

Napközis csoportok: 7 db 

SNI-s tanulók:  

 gimnázium: 1 fő  ált. isk.: 4 fő 
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BTM-s tanulók:  

 gimnázium: 3 fő  ált. isk.: 11 fő 

HH tanulók:  

 gimnázium: 55 fő  ált. isk.: 1 fő 

HHH tanulók:  

 gimnázium: -  ált. isk.: - 

 

6. A tanév kiemelt pedagógiai feladatai 

7.1. Hagyomány és innováció 
2016. november 11-én megszerveztük az Innováció és kreativitás a hazai román oktatásban 

című országos konferenciát, amelyen bemutattuk a TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0008 projekt 

támogatásával létrejött tankönyvcsaládot és tankönyvfordításokat (papíralapú és online). 

 
A konferencián részt vettek a hazai és a romániai szerzők, valamint a szerkesztők, a lektorok, a 

tankönyvbírálók és a hazai román szakos tanárok egyaránt (150-160 fő). 

A konferenciát megtisztelte Románia nagykövete, Marius Lazurcă is. Az esemény a médiában 

is kellő hangsúlyt kapott. 
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7.2. Iskolánk mint bázisintézmény 
Az elmúlt évben az iskolánk benyújtotta pályázatát az OKTATÁSI HIVATAL 

BÁZISINTÉZMÉNYE cím elnyeréséért és ez a törekvése sikeres lett. Ma hivatalosan is a 

hazai román nemzetiségi iskolák tanügyi bástyája, „módszertani központja lett”. 

A tantestület vállalta a bázisintézményi szerepkörrel járó feladatokat, más hazai nemzetiségi 

iskolák mentorálását, az új tartalmak és módszerek megosztását. Pályázatában tanúbizonyságot 

tett arról, hogy a tanárai a szakmai innováció elkötelezettjei. Magukra vállalták, hogy az 

elkövetkezendő három évben bemutatják a tarsolyukban lévő „jó gyakorlatokat”, hospitálási 

lehetőséget nyújtanak, bemutató órákat tartanak, továbbá ötletcserére épülő 

műhelymunkát, tanulmányi versenyeket, konferenciákat, szakmai kerekasztal 

beszélgetéseket és nem utolsó sorban tanári továbbképzéseket szerveznek az iskola 

akkreditált Román nyelvi, irodalmi módszertani és a „Román népismereti és módszertani 

továbbképzési programjai” alapján. 

A szaktanárok tervezik a TÁMOP-os projektek segítségével megalkotott új román nyelvi, 

irodalmi, népismereti tankönyvek módszertanának bemutatását, leckemodellek közkiccsé 

tételét. Az IKT-eszközök használatával is szép módszertani mintákat prezentálnak a 

kollégáknak. 

A nemzetiségi tanítók illetve a nyelv és irodalom szakos tanárokon kívül a 

természettudományi munkaközösség „jó gyakorlatok” bemutatására vállalkozott, a 

földrajzi ismeretek román nyelven történő bővítésére, pl. a regionális földrajz és a turisztika 

viszonyulására. A biológia szakos tanárunk a biológia és a művészetek összehasonlítására 

szeretne hatékony és időtakarékos kétnyelvű órákat tartani. 

A matematika szakos kolléga egyrészt arra tervez követendő mintákat prezentálni, hogyan 

lehet román nyelven értelmezni a matematikai feladatokat, másrészt arra, hogy a matematika 

ismerete, hogyan segít megérteni a románul megírt feladatokat. 

A fentiekben szemezgettünk a bázisintézmény tervezett programjából, melynek szellemében 

2016 tavaszán valamennyi érdeklődő román nemzetiségi tanító számára szerveztünk 

kétnyelvű, interdiszciplináris jellegű bemutató órát szakmai konzultációval. 

Szabó Jánosné, minősített tanító az általános iskola 2. osztályos kisdiákjaival tartott 

élményközpontú, játékos és hasznos ismereteket közvetítő órát. A szakmai napon az innováció 

és a tudásmegosztás került a figyelem központjába. 
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7.3. Felzárkóztató foglalkozások 
Az általános iskola valamennyi alsós osztályában (1-4. évfolyam) a tanítók felzárkóztató 

foglalkozásokat tartottak. Külön figyelmet fordítottak az SNI-s és a BTM-es gyermekekre. A 

matematika tantárgy szintén fókuszpontban állt. 

Jól működött a romániai diákok magyar nyelvi felzárkóztatása is. 

 

7.4. Fejlesztőpedagógusok 
A logopédus, a gyógypedagógusok (SNI-s, BTM-es) is eredményesen végeztek fejlesztő 

foglalkozásokat és hasznos volt a szenzomotoros terápia is. 

Altorjayné Köves Erika logopédus 

Szelezsánné Poptyilikán Anikó gyógypedagógus – SNI-s tanulók 

Méhészné Tobai Rita szenzomotoros terápia 

Kuli Éva gyógypedagógus – BTM-es tanulók 

Szucsigánné Rokszin Mónika pszichológus 

 

7.5. Tehetséggondozás 
A 2016/2017-es tanévben is különösképpen figyeltünk a tehetséggondozásra, a kiemelkedő 

teljesítményű diákokkal való foglalkozásra. Tettük ezt különböző tanórán belüli és azon kívüli 

keretek között: szakköri foglalkozásokon, GÉV előkészítőkön, egyéni felkészítőkön. 

Szaktanáraink megyei, regionális és országos versenyekre készítették fel a tanítványainkat. 

Diákjaink főleg román és angol nyelvből valamint különböző sportágakból értek el országos 

eredményeket (lásd. versenyeredmények). 

A Temesvári Nyugati Egyetem PAX Alapítványa évfolyamonként egy-egy diáknak 100 Eurót 

adományozott jutalmul. Azoknak a diákoknak, akik jól tanulnak, ápolják a román nyelvet és 

szociálisan hátrányosak. A díjazott tanulók a következők: 

Általános iskola 

1. osztály Pál Barnabás Jenő 

2. a. osztály Seres Boglárka 

3. a. osztály Hack Johanna Emma 

4. a. osztály Makovej Norbert 
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5. osztály Havas Hanna 

6. osztály Pavlákovics Laura 

7. osztály Magyar Gergő 

8. osztály Cséffán Nikolett Ildikó 

Gimnázium 

9. évfolyam Szűcs Eszter 

10. évfolyam Miron Lídia 

11. évfolyam Paksi Krisztofer 

12. évfolyam Csiplo Andrei Sebastian 

 

 

7.6. Szakkörök 
Az iskola az általános iskolában és a gimnáziumban egyaránt szakkörök sokaságát indította. 

Az általános iskolában: 

- rajz 1-8 

- román néptánc 

- informatika szakkör 

- kémia szakkör 

- román nyelvi kommunikáció 

- román népismeret 

- jeles napok-hagyomány-játék-ének 

- ortodox ünnepek hagyományai 

- honismeret és történelem 

- kézműves 

- énekkar 

- ének-zenei szakkör 

- román nyelvi újságíró szakkör 

- román nyelvi szakkör 

- hímző szakkör 

- fotó és mozgáskultúra. 
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A gimnáziumban: 

- kémia 9-10. évfolyam 

- olasz 9-12. évfolyam 

- matematika 

- énekkar 

- színjátszás 

- informatika 10-11. évfolyam. 

 

7.7. Sportfoglalkozások 
A sportfoglalkozások: röplabda, labdarúgás, tömegsport szintén hasznos és kellemes időtöltést 

biztosítottak a növendékek számára. Tanulóink sporteredményei sokatüzenőek (lásd. 

versenyeredmények). 

 

7.8. Az iskolapszichológus tevékenysége 
Iskolánk pszichológusa (Dr. Szucsigánné Rokszin Mónika) az egyéni és csoportos 

foglalkozásokon túl filmklubot is tartott a gyermekeknek, az etika és az osztályfőnöki órákon 

pedig segítőként is tevékenykedett. 

A 2016/17-es tanévben összesen 34 gyermek (393 órában) vett részt egyéni pszichés 

támogatásban. Minden esetben szülőkkel és pedagógussal is történtek konzultációk, 

egyeztetések. 

 A foglalkozások témái: szorongás, kapcsolati nehézségek, konfliktuskezelési problémák, 

pályaválasztási tanácsadás. 

A csoportos foglalkozásokat a következő osztályok vették igénybe: 

1. osztály pszichoedukáció és érzelemkifejezés 

2. b osztály konfliktuskezelés, 4 alkalmas érzékenyítő program 

3. a és 3. b osztály 2 alkalmas pszichoedukáció és osztályközösség állapot felmérése 

4. a és 4. b osztály 2 alkalmas pszichoedukáció és osztályközösség állapot felmérése 

5. osztály csapatépítés 

6. osztály tanulással kapcsolatos attitűd felmérés, és 3 alkalmas csapatépítés 

8. osztály 4 alkalmas érzékenyítő foglalkozás Hősök tere programon keresztül 
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7.9. Gyermek- és ifjúságvédelem 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (Cser Vera) szintén interaktív kapcsolatot ápol(t) a 

növendékekkel, a szülőkkel és az illetékes szervekkel. 

A tanév során számos preventív jellegű előadást és programsorozatot szervezett intézményünk 

tanulói és pedagógusai számára. Jelzett tanévben is lebonyolította a D.A.D.A. programot az 

általános iskola 3, 4, 7, és 8. osztályaiban. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős számos pályázat megvalósítója. Az elmúlt tanévben a 

„Biztonságban-bűnmegelőzési-gyermek -és ifjúságvédelmi programok Békés 

megyében”című előadássorozat tartalmának közvetítésével szolgálta az ifjúságot. 

Ugyancsak a tanár közbenjárásával a tanítványaink különböző előadásokon, tréningeken vettek 

részt, például: 

- A Nemzeti Tehetségprogram keretén belül a Békés Megyei Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes Ház munkatársai négy alkalommal konflikusfeloldást segítő tréninget 

tartottak az általános iskola 8. és gimnáziumunk 11. A osztályában. 

- A védőnők a korosztálynak megfelelő előadásokat tartottak osztályfőnöki órákon (pl. 

az egészséges táplálkozás, a helyes fogmosás, párkapcsolatok). 

- Tanulóink részt vettek a Szent István Egyetem által szervezett sokkoló című 

balesetmegelőzési előadáson is. 

- Szent Karácsony ünnepe előtt iskolánk bekapcsolódott a „cipős doboz” akcióba 

(élelmiszereket, édességeket, játékokat gyűjtöttek és adományoztak a rászoruló 

gyermekek számára). 

- Az Esély Pedagógiai Központ pedagógusai a 10-11. évfolyam diákjainak az 

érzékenységéről, a másság elfogadásáról bonyolítottak le interaktív foglalkozásokat. 

9. A osztály 3 alkalmas konfliktuskezelés a lányok körében 

9. B osztály bemutatkozás és pszichoedukáció 

11. A és 11. B osztály továbbtanulási tesztfelvétel és annak megbeszélése 

12. A és 12. B osztály továbbtanulás és érettségivel kapcsolatos érzések, szorongások 

megbeszélése 
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- Iskolánk aktívan bekapcsolódott a Gyula Város Önkormányzata és a Kábítószer 

Egyeztető Fórum által szervezett előadássorozatba. Az előadások témái: X, Y, Z-

Generáció, Iskolai agresszió, Online zaklatás, Étkezési zavarok. 

- Tanulóink meghallgatták Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos „Mindennapi 

függőségeink” című előadását a Gyulai Szakképzési Centrumban. 

Iskolánk pszichológusának és ifjúságvédelmi felelősének tevékenysége nagyban hozzájárul a 

növendékeink szellemi fejlődéséhez és lelki békéjének a megteremtéséhez, egészséges 

életszemléletük kialakulásához, a „meglett emberré” váláshoz. 

Önismeretre, együttműködésre, szolidaritásra, empátiára, befogadásra nevelik őket. Nagy 

szerepet töltenek be a konfliktusok kezelésében. 

 

7.10. Egészségnevelés 
A test és a lélek épségét, harmóniáját szolgálják az egészségnevelési programjaink is. 

Egészségnevelés az általános iskolában 

- 2016 szeptemberében Egészséghetet szerveztünk két előadó színes és szemléletes, 

interaktív prezentációjával. 

o Szöllősi Szabolcs: „Egészséges táplálkozás” 

- Védőnői szolgálat: 

o A tanév során Dombóvári Kinga, az általános iskolánk védőnője az alábbi 

előadásokat tartotta: 

5. osztály: az egészséges táplálkozás 

6. osztály: serdülőkori változások; a dohányzás megelőzése 

7. osztály: a párkapcsolatok kialakulása, kialakítása 

8. osztály: barátság, szerelem, szexualitás. 

- Az 1. osztályos tanulók ingyenes cöliákia szűrésen vettek részt (önkéntes alapon). 

Egészségnevelési órák a gimnáziumban 

- A gimnáziumban Fenyvesiné Jordán Éva, iskolánk védőnője tartott előadásokat. 

o 9. évfolyamban: Táplálkozási zavarok; Dohányzás; Szerelem, udvarlás, elvárások 

mások felé; Szexuális felvilágosítás; Fogamzásgátlás; lányoknak felvilágosító óra 
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o 10. évfolyamban: Szexuális úton terjedő betegségek; Elsősegélynyújtás; Káros 

szenvedélyek-drogfogyasztás; Terhességmegszakítás, Fogamzásgátlás 

o 11. évfolyamban: Egészséges táplálkozás; Egészséges táplálkozás, adalékanyagok, 

testépítés 

o 12. évfolyamban: Daganatos betegséges korai felismerése; Káros szenvedélyek-

drogfogyasztás 

 

7.11. Erkölcstan/hit- és erkölcstan tantárgy: 
220 tanuló erkölcstan: 138 

hit- és erkölcstan: 82 ortodox: 39 

római katolikus: 28 

református: 6 

baptista: 9 

 

7.12. Önértékelési program 
A 2016/17-es év elején elkészítettük az iskola Önértékelési programját, és nagy figyelmet 

fordítottunk az életpályamodellel kapcsolatos teendőkre, a minősítési eljárásokra, a 

tanfelügyeletre. 

Angol, történelem, magyar szakos szakértők jártak az iskolában. 

 

7.13. Közösségi szolgálat 
Jelölt tanévben a törvényi szabályozókkal összhangban folytattuk a közösségi szolgálatot (90 

óra) az alábbi intézményekben: 

- Románvárosi Óvoda 

- Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúsági Közhasznú Egyesület 

- Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány 

- Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

- Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gyulai Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 

- Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület 
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- Esély Pedagógiai Központ, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Pánczél 

Imre Tagintézménye 

- Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

Tanítványaink kellő érdeklődéssel és odaadással teljesítették a feladataikat. A jövőben még 

jobban nyitunk a román intézmények felé (pl. Román Ortodox Múzeum, stb.) 

 

7.14. Partnerkapcsolataink, hagyományőrző és újító tevékenységeink, 

kitüntetett tanáraink 
Az iskola az elmúlt tanévben is tovább bővítette és erősítette a kapcsolatait romániai 

partnerintézményekkel: az aradi Vasile Goldiș és Aurél Vlaicu Tudományegyetemekkel, a 

nagyváradi Eminescu Líceummal, a temesvári Vincențiu Babeș Nr. 21. Általános Iskolával és 

a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Román Tanszékének tanáraival. Mélyítettük 

kapcsolatainkat az ELTE Román Filológiai Tanszékének tanáraival (akik alkotó módon vettek 

részt a nagylélegzetű projektjeinkben) valamint a szarvasi Szent István Egyetem Nemzetiségi 

Tanszékével részlegével és az Ortodox Román Püspökséggel. 

Tanáraink kellő türelemmel és odaadással készítették fel a tanulóinkat az OÁTV-re és az 

OKTV-re, valamint számos nemzetiségi jellegű versenyre (lásd versenyeredmények). 

Iskolánk „Színháztermében” sok szép nemzetiségi jellegű program színesítette közösségünk 

kulturális életét. 

Hagyományos táncegyütteseink (alsó, felső és gimnáziumi szint), iskolánk kórusa és 

Román amatőr színtársulata szintén értékőrző, -teremtő és közvetítő szerepet játszottak 

(játszanak) iskolánk és nemzetiségi közösségünk életében. Felléptek nemcsak helyben, hanem 

más, határon innen és túli településeken, városokban. 

Tanulóink aktívan vettek részt gyulai rendezvényeken is, például a víz napján, a virágok 

vasárnapján (lásd Képes krónika). 

„Licurici” című újságunk, melyet egy temesvári és egy verseci iskolával közösen 

szerkesztünk, szintén szép művelője román nemzetiségi nyelvünknek. Iskolarádiónk is román 

és magyar nyelvű műsoraival nemes célt szolgál. 

Tanulóink szakrális műsort prezentáltak városunk mindkét Ortodox Templomában Mikulás, 

Karácsony és Húsvét alkalmával (lásd Képes krónika). 
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A 2016/2017-es tanévben Dobra Magdolna tanulónk EMMI nemzetiségi ösztöndíjas lett, a 

díjkiosztó ünnepségen a Hagyományőrző tánccsoportunk lépett fel. Iskolánk az elmúlt 

években – fenntartóváltása ellenére – igyekezett aktívan bekapcsolódni a város nevelési, 

oktatási és kulturális vérkeringésébe. 

Három tanulónk Hegedűs Eszter, Magyar Beáta és Martyin Katalin Bay Zoltán Városi 

Ösztöndíjban részesült. 

Iskolánk 2016/2017-es tanévben is a nemzetiségi profiljának erősítésén túl nagy hangsúlyt 

fektetett minden olyan nevelési, oktatási és kulturális területre, amely erősíti az iskola 

nemzetiségi jellegét. 

Öt tanulónk részt vett a Nemzetiségi Ifjúsági Találkozón (Velence, Agárd). Román amatőr 

színtársulatunk bemutatkozott a kolozsvári „Stage” Színházfesztiválon. 

2016. októberében az intézményünk színtere volt a Nemzetiségi szószólók kihelyezett ülésének. 

Ebben az időszakban ünnepeltük a 90 éves Mészáros Tivadarné tanítónőt, aki a hazai románság 

egy színes pedagógus egyénisége. 

A román OÁTV és OKTV díjazottjai – tanáraikkal (Szucsigán Lászlóné, Cser Vera) együtt 

vették át az elismerő okleveleiket. 

Cser Verát Balogh Zoltán miniszter úr tüntette ki a „Kiváló versenyfelkészítő díjjal”. 

Nedreu János tánctanárt Soltész Miklós államtitkár úr tisztelte meg a „Pro Cultura Hungariae 

Minoritatum” díjjal, és ehhez kapcsolódott Dr. Görgényi Ernő polgármester úr kitüntetése is. 

A kiváló pedagógiai munkáért polgármesteri elismerésben részesült Dr. Martyinné Orosz 

Marianna és Szucsigán Lászlóné. 

 

7.15. Osztálykirándulások 
1. 

Szeged 

Steigerwald tanya 

2. 

3.b Nagyvárad 

4.a Boga-völgye 

4.b Szeghalom 

5. Szanazug, Arieșeni  

6. Arieșeni 
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7. 
Békés-Dánfok 

8. 

9.A Szilvásvárad 

9.B Mezőberény Piknik Park 

10.A Maty 

10.B Budapest, Parlament 

11.A Arieșeni 

11.B Mezőberény, Piknik Park 

12.A – 

12.B – 

 

8. Eredmények 

8.1. A 2015. évi kompetenciamérés eredményei 

MATEMATIKA 

6. évfolyam 

A jelentésben szereplő tanulók száma: 11 fő 

Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1485 (1402; 1597) pont 

Országos Ált. iskolák Községi ált. 

iskolák 

Városi ált. 

iskolák 

Megyeszékhelyi 

ált. iskolák 

Budapest ált. 

iskolák 

8 évfolyamos 

gimn. 

1486 1479 1432 1466 1521 1544 1645 

Iskolánk eredménye nem különbözik szignifikánsan a városi általános iskolákétól és az országos átlagtól sem. 

 

Képességeloszlás 

1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

0 % 

 

9,1 % 

1 tanuló 

27,3 % 

3 tanuló 

45,5 % 

5 tanuló 

9,1 % 

1 tanuló 

0 % 9,1 % 

1 tanuló 

0 % 

7 tanuló, azaz 63,7 % érte el az alapszint feletti szintet (3. szint). 4 tanuló az alapszint alatt teljesített. 
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MATEMATIKA 

8. évfolyam 

A jelentésben szereplő tanulók száma: 21 fő 

Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1551 (1475; 1625) pont 

Országos Ált. 

iskolák 

Községi ált. 

iskolák 

Városi ált. 

iskolák 

Megyeszékhelyi 

ált. iskolák 

Budapest 

ált. iskolák 

8 évfolyamos 

gimn. 

6. évfolyamos 

gimn. 

1597 1580 1537 1569 1624 1638 1748 1737 

Iskolánk eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos és a városi általános iskolák átlagától sem. 

 

Képességeloszlás 

1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

0 % 9,5 % 

2 tanuló 

19 % 

4 tanuló 

33,3 % 

7 tanuló 

23,8 % 

5 tanuló 

4,8 % 

1 tanuló 

9,5 % 

2 tanuló 

0 % 

8 tanuló, azaz 38,1 % teljesített az alapszint felett szintet. 13 tanuló a 4. szint alatt teljesített, azaz nem érte el 

az alapszintet. 

 

 

MATEMATIKA 

10. évfolyam 

A jelentésben szereplő tanulók száma: 44 fő (jelentésre jogosult 45 fő) 

Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1644 (1610; 1682) pont 

Országos 8 évfolyamos 

gimn. 

6 évfolyamos 

gimn. 

4 évfolyamos 

gimn. 

Szakközép- 

iskolák 

Szakiskolák Felzárkóztató 

szakisk. HÍD II. 

prog. 

1641 1841 1826 1733 1625 1428 1281 

Iskolánk átlageredménye nem különbözik az országos átlagnál, a 4 évfolyamos gimnáziumokénál és a közepes 

4 évfolyamos gimnáziumokénál viszont szignifikánsan alacsonyabb az eredmény. 
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Képességeloszlás 

1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

0 % 0 % 4,5 % 

2 tanuló 

15,9 % 

7 tanuló 

54,5 % 

24 tanuló 

18,2 % 

8 tanuló 

6,8 % 

3 tanuló 

0 % 

35 tanuló, azaz 75,9 % teljesítette az alapszint feletti szintet, 9 tanuló, azaz 20,4 % az alapszint alatt teljesített. 

1 tanuló érte el a legmagasabb 7. szintet. 

 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

6. évfolyam 

A jelentésben szereplő tanulók száma: 11 fő 

Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1531 (1438; 1625) pont 

Országos Ált. iskolák Községi ált. 

iskolák 

Városi ált. 

iskolák 

Megyeszékhelyi 

ált. iskolák 

Budapest ált. 

iskolák 

8 évfolyamos 

gimn. 

1494 1487 1425 1475 1536 1565 1673 

Iskolánk eredménye szignifikánsan nem különbözik az országos átlagtól, a városi általános iskolákétól és a 

nagyvárosi általános iskolákétól sem. 

 

Képességeloszlás 

1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

0 % 0 % 9,1 % 

1 tanuló 

27,3 % 

3 tanuló 

36,4 % 

4 tanuló 

27,3 % 

3 tanuló 

0 % 0 % 

10 tanuló (91 %) teljesített az alapszint felett, 1 tanuló (9 %) az alapszint alatt teljesített. 
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SZÖVEGÉRTÉS 

8. évfolyam 

A jelentésben szereplő tanulók száma: 21 fő (jelentésre jogosult: 22 fő) 

Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1634 (1566; 1705) pont 

Országos Ált. 

iskolák 

Községi 

ált. iskolák 

Városi ált. 

iskolák 

Megyeszékhelyi 

ált. iskolák 

Budapest 

ált. iskolák 

8 évfolyamos 

gimn. 

6. évfolyamos 

gimn. 

1568 1550 1499 1538 1602 1616 1731 1725 

Iskolánk átlageredménye hasonló az országos és a nagyvárosi általános iskolák eredményeihez, a városi általános 

iskolákénál pedig szignifikánsan magasabb (a városi általános iskolák eredménye alacsonyabb). 

 

Képességeloszlás 

1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

0 % 0 % 4,8% 

1 tanuló 

14,3 % 

3 tanuló 

33,3 % 

7 tanuló 

33,3 % 

7 tanuló 

4,8 % 

1 tanuló 

9,5 % 

2 tanuló 

17 tanuló, azaz 80,9 % teljesített az alapszint felett, 4 tanuló (19,1 %) az alapszint alatt. 

 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

10. évfolyam 

A jelentésben szereplő tanulók száma: 44 fő (jelentésre jogosult: 45 fő) 

Tanulók átlageredménye iskolánkban: 1612 (1580; 1655) pont 

Országos 8 évfolyamos 

gimn. 

6 évfolyamos 

gimn. 

4 évfolyamos 

gimn. 

Szakközép- Szakiskolák Felzárkóztató 

szakisk. HÍD II. 

prog. 

1610 1802 1782 1716 1589 1390 1260 

Iskolánk átlageredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagnál, de a 4 évfolyamos 

gimnáziumokénál és a közepes 4 évfolyamos gimnáziumokénál szignifikánsan alacsonyabb. 
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Képességeloszlás 

1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint 6. szint 7. szint 

0 % 0 % 2,3 % 

1 tanuló 

11,4 % 

4 tanuló 

50 % 

22 tanuló 

25 % 

11 tanuló 

11,4 % 

5 tanuló 

0 % 

38 tanuló (86,4 %) teljesítette az alapszint feletti szintet. 6 tanuló (13,7 %) az alapszint alatt teljesített. 

 

A 2014 és 2015-ös év összehasonlítása 

 Az alapszintet el nem érő tanulók aránya: 

 Évf. Iskolánk Országosan 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Matematika 6. 15,8 20,0 36,4 39,5 36,8 40,7 

8. 84,7 53,3 61,8 42,0 40,4 45,0 

10. 11,7 28,6 20,4 40,4 35,2 37,0 

Szövegértés 6. 15,9 10,0 9,1 26,3 25,9 25,1 

8. 38,5 60,0 19,1 36,3 34,7 35,0 

10. 21,0 14,3 13,7 30,5 28,9 27,0 

 

Megjegyzés: 

A 2015-ös év eredményeihez képest iskolánk átlageredménye sem a matematika sem a 

szövegértés esetében nem különbözik szignifikánsan. 

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexe alapján (csak a 10. évfolyamnál van adat): 

Az eredmények a megfelelő képzés /településtípussal összehasonlítva matematikából és 

szövegértésből is gyengébbek a várhatónál. 

A telephely eredménye a korábbi eredmények tükrében: 

A telephely eredménye csak a 10. évfolyam szövegértés esetén különbözik szignifikánsan az 

előző évekhez képest – gyengébb. 
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8.2. Angol nyelvi mérés eredményei 
2017. május 17 

6. osztály 

Az osztály létszáma: 26 fő. A feladatok az adott korosztálynak megfelelőek. A képességeket a 

szöveghallgatási feladatoknál fejleszteném. Kiválóan teljesítettek, két tanuló 100 %-an, a 

leggyengébb is a 40 %-ot ért el. 

Az angol nyelvet csoportbontásban Szántóné Borbély Angéla és Sebestyén Corina oktatta. 

8. osztály 

Az osztály létszáma: 19 fő. A tesztet mindenki kitöltötte. Az osztály kezdő és haladó 

csoporttagokkal dolgozik. A két pedagógus: Szántóné Borbély Angéla és Lile Liliana Floare. 

A képességeket a szöveghallgatási feladatoknál fejleszteném. 

Egy tanuló érte el a 100 %-ot, hasonló eredményeket értek el, mint az órákon. Egy tanuló 

teljesített gyengébben, ami 38 %-ot jelent, a többiek e fölött dolgoztak. 

 

8.3. Érettségi vizsgák eredményei 
Érettségi vizsgák átlageredményei 

 Középszint Emelt szint 

Magyar nyelv és irodalom 3,78  

Matematika 3,04  

Történelem 4,02 5,00 

Román nyelv és irodalom 4,13  

Román népismeret 5,00  

Angol nyelv 4,80 5,00 

Informatika 3,50  

Biológia 4,50 5,00 

Testnevelés 4,85  

Kémia  5,00 

Magyar mint idegen nyelv 4,50  

Földrajz 4,00  
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8.4. Továbbtanulási adatok 
Budapest 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 1 fő 

Corvinus Egyetem (gazdasági informatikus) 1 fő 

Metropoliten Egyetem (angol kommunikáció és médiaismeret) 1 fő 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (igazgatásrendészet és nyomozói szak) 2 fő 

Pázmány Péter Egyetem (igazgatás) 1 fő 

Gazdasági Egyetem (kommunikáció és marketing szak) 1 fő 

Szeged 

Szegedi Tudományegyetem (anglisztika) 1 fő 

Szegedi Tudományegyetem (gazdasági informatika) 1 fő 

Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar 1 fő 

Szarvas 

Gál Ferenc Főiskola (pedagógiai kar) 5 fő 

Békéscsaba 

Szt. István Egyetem (pénzügy és számviteli szak) 2 fő 

Oradea – Nagyvárad 

Partiumi Keresztény Egyetem 1 fő 

Cluj – Napoca – Kolozsvár 

Facultatea de Medecină Veterinară 1 fő 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației UBB 1 fő 

Facultatea de Sport 1 fő 

Arad 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (română – engleză) 1 fő 
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8.5. Versenyeredmények 

Általános iskola 

Tanulmányi versenyek 

Román nyelv és irodalom 

Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny, román nyelv és irodalom kategória: 

 Toma Carmen-Claudia, 8. osztály: II. hely 

Felkészítő tanár: Szucsigán Lászlóné 

 

Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny, román népismeret kategória: 

 Toma Carmen-Claudia, 8. osztály: II. hely 

Felkészítő tanár: Szucsigán Lászlóné 

 

„Gheorghe Martin” Országos román helyesíró verseny, Méhkerék: 

 Toma Carmen-Claudia, 8. osztály: I. hely 

Felkészítő tanár: Szucsigán Lászlóné 

 

Országos román dalverseny „Vocea de aur”, Battonya: 

 Seres Kata, 4. a. osztály: II. hely 

 Csobán Fanni, 7. osztály: II. hely 

Felkészítő tanár: Patkás György 

 

Grósz György Országos Román Mesemondó Verseny, Békéscsaba: 

 Góg Zsanna, 4. b. osztály: II. hely 

Felkészítő tanár: Stavaru Livia Simona 

Szántó Anna, 8. osztály: II. hely 

Felkészítő tanár: Szucsigán Lászlóné 

Martyin Boglárka, 2. b. osztály: IV. hely 

Felkészítő tanár: Bányai Tiborné 
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Magyar nyelv és irodalom 

Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. és a „Mogyoróssy János” 

Városi Könyvtár szervezésében megrendezett Mátyás király Megyei monda- és mesemondó 

versenyen: 

Seres Kata, 4. a. osztály: III. hely 

Felkészítő tanár: Ruszáné Gombos Éva 

 Havas Hanna, 5. osztály: különdíj 

 Juhász Krisztina, 5. osztály: különdíj 

Felkészítő tanár: Szöllősiné Kondoros Beáta 

 

A Gyulai Almássy-Kastély Látogatóközpont által meghirdetett Meseíró pályázaton: 

 Stăvaru Mara, 3. b. osztály: I. hely 

Felkészítő tanár: Kóráné Cséffán Tünde 

 Juhász Krisztina, 5. osztály: II. hely 

 Hack Johanna Emma, 3. a. osztály: III. hely 

Felkészítő tanár: Bokáné Gombos Emília 

 

Implom József járási Vers- és prózampondó verseny 

vers kategória: 

 Szántó Attila, 2. b. osztály: III. hely 

Felkészítő tanár: Bányai Tiborné 

 Hack Johanna Emma, 3. a. osztály: III. hely 

Felkészítő tanár: Bokáné Gombos Emília 

 Németh Anna, 4. a. osztály: II hely 

Felkészítő tanár: Ruzsáné Gombos Éva 

 Húsvéth Baldvin, 7. osztály: I. hely 

Felkészítő tanár: Pilánné Ruzsa Ildikó 

 Havas Hanna, 5. osztály: III. hely 

Felkészítő tanár: Szöllősiné Kondoros Beáta 

Próza kategória: 

 Ruzsa Orsolya, 1. osztály: I. hely 
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Felkészítő tanár: Bordás Jánosné 

 Húsvéth Arszlán, 4. a. osztály: III. hely 

Felkészítő tanár: Ruzsáné Gombos Éva 

 Fekete Sára Ilka, 6. osztály: III. hely 

Felkészítő tanár: Lengyel Valéria 

 Szelezsán Petra Lívia, 7. osztály: III. hely 

Felkészítő tanár: Pilánné Ruzsa Ildikó 

 

A Debreceni Nagyerdőért Egyesület „Én és az erdő” országos vers- és prózaíró pályázatán, vers 

kategóriában: 

 Hack Johanna Emma, 3. a osztály: II. hely 

 

Teki-Totó országos levelezőverseny: 

anyanyelv/magyar nyelv és irodalom: 

 Bordás Jázmin, 2. b. osztály: ezüst fokozat 

 Kovács Nóra, 4. b. osztály: ezüst fokozat 

 Fenesi Enikő, 4. b. osztály: ezüst fokozat 

 Anasztász Gergő, 3. a. osztály: bronz fokozat 

 

Természettudományok 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny – megyei forduló (100-on belüli helyezések) 

Makovej Norbert, 4. a osztály: 15. hely 

felkészítő tanár: Ruzsáné Gombos Éva 

 Gyarmat Kristóf, 3. a osztály: 49. hely 

Felkészítő tanár: Bokáné Gombos Emília 

 

Teki-Totó országos levelezőverseny – matematika: 

Verebi Márk, 2. b. osztály: arany fokozat 

Csobán Zsófia, 2. b. osztály: ezüst fokozat 

Jobbágy Noémi, 3. b. osztály: ezüst fokozat 
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Teki-Totó országos levelezőverseny – környezetismeret: 

Jobbágy Noémi, 3. b. osztály: arany fokozat 

Fenesi Enikő, 4. b. osztály: ezüst fokozat 

 

A HEBE Szolgáltató és Kiadó Kft országos Világjáró ötfordulós földrajz levelező versenyen a 

hetedikeseink közül: 

 egyéniben: Magyar Gergő: 7. hely 

 csapatban: Csobán Fanni, Husvéth Baldvin, Szelezsán Róbert: 15. hely 

        Árgyelán Anna, Szabó Kiara, Szöllősi Hanna: 20. hely 

Felkészítő tanárok: Bordásné Szelezsán Márta és Cserhátiné Gurzó Éva 

 

Angol nyelv 

Az ELT Országos szövegértő angol versenyen kimagasló eredményt értek el az alábbi 8. 

osztályos tanulók (1335 versenyzőből): 

 Szántó Anna: 4. hely 

 Petykó Nóra: 11. hely 

 Hajnal Eszter: 17. hely 

 Gellény Gergely: 24. hely 

Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla 

 

A Hebe Kft.háromfordulós országos angol nyelvi levelezős csapatverseny: 

a 8. osztály csapata: a 6. helyen végzett 

Csapattagok: Szántó Anna, Hajnal Eszter, Petykó Nóra 

Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla 

 

A Hebe Kft. által szervezett Spring in Britain országos angol kulturális csapatverseny, Starter 

kategóriában (50 csapatból): 

4. osztályosaink a III hely 

Csapattagok: Galea Eszter, Peres István Szilveszter, Gindilla Dóra, Seres Kata 
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A Titok Oktatásszervező Bt szervezésében megrendezett Országos angol nyelvi verseny 

döntőjébe jutottak, ott a középmezőnyben végeztek az alábbi tanulók: 

 Kóra Ádám, Havas Máté, 5. osztály (78 iskola 133 tanulójából) 

 Dézsi Joel, Kóra Dávid, 6. osztály (77 iskola 132 tanulójából) 

 Hajnal Eszter, Sajcz Dorottya, Petykó Nóra, 8. osztályos (70 iskola 94 tanulójából) 

Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla 

 

A Titok Oktatásszervező Bt. szervezésében megrendezett Országos Angol nyelvi 

csapatverseny: 

 4. a. osztály csapata: 5 hely (csapattagok: Galea Eszter, Peres István, Szántó Borbála) 

 5. osztály egyik csapata: 11. hely (csapattagok: Marosán Lili, Illich Ajsa Vadvirág, 

László Kamilla, Kozma Orsolya) 

 6. osztály egyik csapata: 17. hely (csapattagok: Dézsi Joel, Kóra Dávid, Sziklai Levente, 

Borszéki Csaba) 

 8. osztály egyik csapata: 18. hely (csapattagok: Petykó Nóra, Révész Réka, Szántó Anna, 

Toma Carmen) 

 5. osztály egyik csapata: 20. hely (csapattagok: Havas Máté, Havas Hanna, Kóra Ádám) 

 6. osztály egyik csapata: 21. hely (csapattagok: Fekete Sára, Kiss Beáta, Orsós Dorina, 

Pavlákovics Laura) 

 8. osztály egyik csapata: 37. hely (csapattagok: Brindás Orsolya, Cséffán Nikolett, Sajcz 

Dorottya) 

 8. osztály egyik csapata: 38. hely (csapattagok: Gellény Gergő, Iszály Attila, Kristóf 

Benjámin, Gyarmat Ruben) 

Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla 

 

A Karácsonyi János Katolikus Gimnázium által szervezett Utazz velünk megyei angol 

kompetencia versenyen három csapatunk ért el előkelő helyzést: 

II. helyezett lett: Borszéki Csaba, Dézsi Joel, Kóra Dávid, 6. osztály 

Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla 

 II. helyezett lett: Boros Zsombor, Milek Rebeka, Szabó Kiara, 7. osztály 

Felkészítő tanár: Juhász Anna 
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IV. helyezett lett: Gellény Gergely, Iszály Attila, Sajcz Dorottya, 8. osztály 

Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla 

 

A Hebe Kft. 10 éves országos angol nyelvi levelezős versenyén, melynek témája a karácsony 

ünnepe volt, a 4. évfolyamosoknak meghirdetett Starter kategóriában: 

 Csapattagok: Galea Eszter, Lisztes Zsombor, Seres Kata, Szántó Borbála, (4.a osztály): 

I. hely 

Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla 

 

A békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola által szervezett Megyei angol versenyén döntőbe 

jutott: 

 Milek Rebeka, Szelezsán Petra, 7. osztály 

 Petykó Nóra, Révész Réka, 8. osztály 

Felkészítő tanárok: Szántóné Borbély Angéla és Juhász Anna 

 

Rajz 

Országos nemzetiségi rajzpályázat 

 Németh Anna, 4. a osztály: III. hely 

 Gindilla Dóra, 4. a osztály: különdíj 

 

A IX. Gyulai méz- és mézeskalács fesztivál keretében, a Békés Megyei Méhész Egyesület és a 

Gyulai Helen Doron Nyelviskola A méhek és a méz fontossága napjainkban által meghirdetett 

rajzpályázat díjazottjai: 

 Stoica Nicoară Teofana Artemiza, 2. a osztály 

 Cséffán György László, 2. b osztály 

 Szél Tímea, 3. a osztály 

 Patkás Emma Olívia, 3. b osztály 

 

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány adventi rajzpályázatán: 

 Góg Zsanna, 4. b osztály: különdíj 
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A Karácsonyi János Katolikus Gimnázium által meghirdetett városi karácsonyi rajzpályázat 

díjazottjai: 

Ruzsa Natália, 1. o. 

Pópity Luca, 2.a 

Bacsa Mátyás, 3.b 

Pekárik Zinaida Mária, 3.b 

Vágó Viktória Zsófia, 3.b 

Seres Kata Rozália, 4.a 

Árgyelán Sára, 5. 

 

A Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda országos karácsonyi 

rajzpályázatán: 

Hack Johanna, 3-a osztály: 1. hely 

Fazekas Dorka, 5. osztály: 2. hely 

Cséffán György, 2.b osztály: 2. hely 

Stoica Nicoară Teofana Artemiza, 2.a osztály: 3. hely 

Hajdú Kamilla, 2.a osztály: különdíj 

 

A Gyulai Közművelődési és Vízimentő Egyesület által szervezett Farsangi rajzpályázaton 

díjazott lett: 

 Kristóf Csillag, 4.a osztály: 1 hely 

 Seres Kata Rozália, 4. a osztály: 2. hely 

 Gindilla Dóra, 4.a osztály: 3. hely 

 

A KÖVIZIG Ifjúsági Klubja a Víz világnapja alkalmából meghirdetett „Tiszta vizet” 

rajzpályázaton: 

 Martyin Boglárka, 2.b osztályos tanuló: díjazott 

 

A Gyula és környéke Baleset-megelőzési Bizottság által meghirdetett „Biztonságos közlekedés 

gyermekszemmel” rajzpályázaton, alsó tagozatos kategóriában: 

 Nagy Chiara: különdíjat kapott 
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„Cupa Crisius” – A sport a gyermekek képzeletében című nemzetközi rajzpályázat (Chișineu-

Criș) díjazottjai: 

 Gindilla Dóra, 4.a osztály: 1. hely 

 Seres Kata, 4.a osztály: 2. hely 

 Ötvös Hédi, 2.b osztály: 2. hely 

 Ruzsa Orsolya, 1. osztály: 3. hely 

 Jobbágy Boglárka, 2.a osztály: 3. hely 

 Szél Tímea, 3.a osztály: különdíj 

 

A Gyulai Törvényszék elnöke által meghirdetett „Bírósági épületek” rajzpályázaton díjazottak 

lettek: 

Cséffán Nikolett, 8. osztály: 1. hely 

Szelezsán Petra Lívia, 7. osztály: 3. hely 

 

A Körösszakáli általános iskola által meghirdetett húsvéti rajzversenyek az alábbi tanulókat 

díjazták: 

 Drobnyik Izabella, 1. osztály 

 Benda Gréta, 1. osztály 

 Benda Roland, 1. osztály 

 Németh Anna, 4.a osztály 

 Gindilla Dóra, 4.a osztály 

 Seres Kata Rozália, 4.a osztály 

 Demeter Viktória, 6. osztály 

 Orosz Rokszin-Kimberly, 6. osztály 

 Cséffán Brigitta, 6. osztály 

 Dobos Ferenc, 6. osztály 

 

Az aradi „Vasile Goldiș” Nemzeti Kollégium „Európai vándor” projekt keretében meghirdetett 

„Üzenet Európának” nemzetközi rajzpályázatán általános iskolás tanulóink több díjat hoztak el. 

1. helyezettek lettek:  Martyin Boglárka, 2. b osztály 

    Cséffán Nikolett Ildikó, 8. osztály 
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2. helyezettek lettek:  Drobnyik Izabella, 1. osztály 

    Ruzsa Orsolya, 1. osztály 

    Jobbágy Boglárka, 2. a osztály 

    Pópity Luca, 2. a osztály 

    Szél Tímea, 3. a osztály 

    Tóth Fanni, 5. osztály 

    Havas Máté, 5. osztály 

3. helyezettek lettek:  Komlósi Sára, 1. osztály 

    Fazekas Hanna, 2. a osztály 

    Hajdú Viola, 2. b osztály 

    Seres Kata Rozália, 4. a osztály 

    Havas Hanna, 5. osztály 

    Szilágyi Endre Benedek, 5. osztály 

    Verebi Tamás, 5. osztály 

Különdíjat kaptak:  Pópity Luca, 2. a osztály 

   Gindilla Dóra, 4. a osztály 

 

A versenyekre Farkasné Rokszin Mária tanárnő készítette fel a tanulókat. 

 

Egyéb 

A XXIII. „Így táncolunk mi” Nemzetközi Folklór Fesztiválon Aradon a junior 

néptánccsoportunk (6-8. osztály): I. helyen végzett 

Felkészítő tanár: Nedró János András 

 

A Békéscsabai Jókai Színház a Budapesten megrendezett Vidéki Színházak Fesztiválján 

bemutatta Katona József Bánk bán című drámáját, melynek mellékszereplői között fellépett 

iskolán egyik tanítványa: 

 Csobán Fanni Edina, 7. osztály 

 

Vega-Ház Kft. iskolagyümölcs-programjának keretében meghirdetett Egészség és boldogság 

országos pályázatán, montázs kategóriában: 
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 III. helyezett lett: a 3-a osztály 

Felkészítő tanár: Bokáné Gombos Emília 

 

A III. Csaba Park Húsvéti Kamratöltő Nap keretében megrendezett kalácsfonó versenyen: 

 Komlósi Sára, 1. osztály: különdíj 

 

A Magyar Látványtánc Sportszövetség Budapesten megrendezett Magyar Bajnokságon a 

Színpadi látványtáncok – formáció, gyermek kategóriában a gyulai A fáraó kincsei sporttánc 

szakosztály csapatának tagjaként első helyen kvalifikálták magukat az Európai Bajnokságra, 

illetve II. helyen végeztek az alábbi tanulóink: 

Szántó Bianka, Martyin Karolina, Havas Hanna, Marosán Lili és László Kamilla. 

 

Testnevelés – sport (pontszerző helyek) 

Uszonyos úszók Országos Diákolimpia döntőjében: 

 100 m uszonyos gyorsúszásban: Dézsi Joel: 8. hely 

Diákolimpia országos döntőjében: 

60 m síkfutás: Orsós Dorina, 6. osztály: 17. hely 

Felkészítő tanár: Baktai Ferencné 

Diákolimpia Körzeti Játékos Sportvetélkedőn: 

 iskolánk csapata: III. hely 

Felkészítő tanárok: alsós tanítók, Rokszin Tibor, Baktai Ferencné 

 

Körzeti Diákolimpia: 

Labdarúgás (őszi forduló): 

 IV. korcsoport (fiúk): IV. hely 

 IV. korcsoport (lány): III. hely 

Labdarúgás (tavaszi forduló): 

IV. korcsoport (fiúk): III. hely 

 IV. korcsoport (lány): III. hely 
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Körzeti Diákolimpia – úszóversenyek: 

I-II. korcsoport: 

 Matei Bryana, 2. a. osztály: 50 m mell: 2. hely 

              50 m hát: 2. hely 

 Benda Roland, 1. osztály: 50 m mell: 6. hely 

 Benda Gréta, 1. osztály: 50 m hát: 7. hely 

 Galea Eszter, 4. a. osztály: 50 m hát: 7. hely 

             50 m gyors: 7. hely 

             50 m mell: 6. hely 

 Árgyelán György, 2. b. osztály: 50 m hát: 8. hely 

III-IV. korcsoport: 

 Árgyelán Anna, 7. osztály: 100 m gyors: 8. hely 

Magyar Gergő, 7. osztály: 100 m mell: 3. hely 

Veres Miléna, 6. osztály: 100 m mell: 6. hely 

Orosz-Rokszin Kimberly, 6. osztály: 100 m mell: 7. hely 

Veres Attila, 4. a osztály: 100 m gyors: 5. hely 

Dobos Ferenc, 6. osztály: 100 m mell: 2. hely 

Ruzsa János, 6. osztály: 100 m mell: 4. hely 

 

Őszi atlétikai verseny: 

 Távolugrás: Orsós Dorina: 5. hely 

 60 m futás: Orsós Dorina: 7. hely 

         Kóra Dávid, 6. osztály: 5. hely 

 

Körzeti Asztalitenisz Diákolimpia: 

I-II. korcsoport: 

 Vágó Viktória: 7. hely 

Peres István: 3. hely 

III-IV. korcsoport: 

Orsós Dorina: 8. hely 

Csapatbajnokság: 
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I-II. korcsoport, lány: 2. hely 

     fiú: 2. hely 

III-IV. korcsoport, lány: 3. hely 

         fiú: 5. hely 

 

Diákolimpia – tollaslabda: 

megyei döntőjében: 

 Kozma Orsolya, III. „B” kategória: 1. hely 

 Kozma Balázs, II. „B” kategória: 2. hely 

 

Diákolimpia – Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok területi döntő, 

tollaslabda: 

 Kozma Orsolya, III. korcsoport: 7. hely 

 Kozma Balázs, II. korcsoport: 7. hely 

 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és a Lökösházi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat közös szervezésében megrendezésre kerülő hagyományos Farsang kupán: 

általános iskolánk felső tagozatos labdarúgó csapata megszerezte a 2. helyet. 

 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és a Lökösházi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat közös szervezésében megrendezésre kerülő országos Barátság kupán a felső 

tagozat csapatai közül: 

labdarúgás - fiúk: 3. hely 

labdarúgás – lány: 3. hely 

kézilabda – fiúk: 1. hely 

kézilabda – lány: 3. hely 

 

Tanulóinkat Rokszin Tibor és Baktai Ferencné tanárok úr készítették fel. 
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Egyéni úszóeredmények 

Nyuszi Kupa Megyei Úszóversenyen: 

Kiss Luca, 1. osztály: 50 m mell: 6. hely 

Matei Bryana Anastasia (2. a. osztály) eredményei 

Viharsarok Nemzetközi Kupa: 50 m pillangó: 3. hely 

Szuse kupa, Szarvas: 25 m hát: 2. hely 

Parafa Nemzetközi Kupa, Gyöngyös: 100 m hát: 1. hely 

Kiss Luca (1. osztály) eredményei 

Szuse kupa, Szarvas: 25 m mell: 3. hely 

Antal Máté (1. osztály) eredményei 

Szuse kupa, Szarvas: 25 m mell: 6. hely 

 Kuchinka Vilmos emlékverseny, Kiskunfélegyháza: 25 m mell: 2. hely 

          25 m hát: 2. hely 

 

Vívás 

Pezsgő Kupa Vívóverseny: Bordás Ádám, 2. a osztály: III. hely 

Nemzetközi (román-magyar-moldáv) vívóversenyen, Szatmárnémetiben: Illich 

Csanád, 3. a osztály: 12. hely 

Gyarmat Kristóf, 3. b osztályos tanuló eredményei: 

A XVIII. Kerecsen kupa történelmi íjászversenyen: II. hely 

 

Taekwon-do 

III. Fehér Kupa, nemzetközi verseny, Medgyesegyháza 

 Bacsa Mátyás: 1. és 3. hely 

 

Kung Fu 

Angyal Panna Hajnalka, 4. b osztály: elérte a 3. fokozatot 
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Tanulmányi eredmények 

Nevelőtestületi dicséretben részesültek 

3. a. osztály Hack Johanna Emma 

4. a. osztály Seres Kata Rozália 

Makovej Norbert 

5. osztály Havas Máté 

Illich Ajsa Vadvirág 

Juhász Krisztina 

6. osztály Dézsi Joel 

Fekete Sára Ilka 

7. osztály Magyar Gergő 

Milek Rebeka 

Nagy Roland 

Szelezsán Petra Lívia 

Szöllősi Hanna 

8. osztály Hajnal Eszter 

Hergyán Edit 

Iszály Attila 

Petykó Nóra 

Révész Réka 

Szántó Anna 

Toma Carmen-Claudia 
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Igazgatói dicséretben részesültek 

1. osztály Antal Máté 

Pál Barnabás Jenő 

Ruzsa Orsolya 

2. a. osztály Fazekas Hanna 

Hajdu Kamilla 

Seres Boglárka 

Stoica Nicoară Teofana Artemiza 

2. b. osztály Csobán Zsófia Janka 

Martyin Boglárka 

Orosz Ádám 

Szelezsán Márton Artúr 

3. a. osztály Gyarmat Kristóf 

Morár Szilárd György 

3. b. osztály Csizmadia Boglárka 

Jobbágy Noémi 

Lengyel Lara Laura 

Nagy Chiara 

Patkás Emma Olívia 

Pekárik Zinaida Mária 

Stăvaru Mara 

Vágó Viktória Zsófia 

4. a. osztály Galea Eszter 

Gindilla Dóra 

Németh Anna 

Peres István Szilveszter 

4. b. osztály Gurzó Gergő Márk 

Kozma Balázs 

Martyin Karolina 

Puskás Péter Pál 
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5. osztály Havas Hanna 

6. osztály Fekete Sándor Simon 

Pavlákovics Laura 

7. osztály  

8. osztály Bordás Dániel 

Brindás Orsolya 

Cséffán Nikolett Ildikó 

Gellény Gergely László 

Ordasi Kitti Zsanett 

 

Osztályfőnöki dicséret alsó tagozat 

Angyal Alma Amanda Bordás Jázmin Bújdosó Tifani 

Benda Gréta Kira Marosán Péter Domján Ádám 

Benda Roland Ötvös Hédi Jázmin Lunka Máté 

Domján Noa Szántó Attila Nagy Máté 

Kiss Luca Verebi Márk Husvéth Arszlán 

Ruzsa Natália Anasztász Gergő Milek Máté 

Bordás Ádám Csillag Laura Restye Ibolya 

Dalmadi Liliána Fancsiki Alida Borszéki Dániel Márk 

Jobbágy Boglárka Hízó Dominik Dobos Dóra Lilla 

Lukács Enikő Illich Csanád Huszti Zorka 

Marosán Leila Novák Kata Kovács Nóra 

Matei Bryana Rotár Donát Márk Szöllősi Zita 

Pópity Luca Szántó Bianka Góg Zsanna 

Tóth Réka Szél Tímea  

Árgyelán György Bacsa Mátyás  
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Osztályfőnöki dicséret felső tagozat 

Fazekas Dorka Orsós Dorina 

Kozma Orsolya Sziklai Levente 

Marosán Lili Veres Miléna Krisztina 

Ruzsa Ádám Orosz-Rokszin Kimberly 

Temesvári Kata Ferenczi Dániel 

Kiss Beáta Kinga Gyarmat Ruben 

Kóra Dávid  

 

Kitűnő tanulmányi eredmény 

Seres Boglárka Stăvaru Mara Fekete Sándor Simon 

Csobán Zsófia Janka Galea Eszter Fekete Sára Ilka 

Marosán Péter Makovej Norbert Pavlákovics Laura 

Orosz Ádám Peres István Szilveszter Magyar Gergő 

Ötvös Hédi Jázmin Seres Kata Nagy Roland 

Szelezsán Márton Artúr Gurzó Gergő Márk Hajnal Eszter 

Gyarmat Kristóf Kozma Balázs Hergyán Edit 

Hack Johanna Emma Martyin Karolina Iszály Attila 

Morár Szilárd György Puskás Péter Pál Petykó Nóra 

Jobbágy Noémi Havas Máté Révész Réka 

Lengyel Lara Laura Illich Ajsa Vadvirág Szántó Anna 

Nagy Chiara Juhász Krisztina  

Pekárik Zinaida Mária Dézsi Joel  

 

 

8. osztály díjazottjai: 

Az általános iskola kiváló tanulói: 

 Petykó Nóra 

 Szántó Anna 
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A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elismerését kapta: 

 Toma Carmen-Claudia 

A Békés Megyei Román Önkormányzat „A megye románságáért” díját kapta: 

 Hajnal Eszter 

A gyulai Román Nemzetiségi Önkormányzat díját kapta: 

 Révész Réka 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs 

Központjának elismerését kapta: 

 Cséffán Nikolett 

Gellény Gergely László 

A Kisrománvárosi Román Ortodox Templom lelkészének elismerését vívta ki: 

Iszály Attila 

Jutalomban részesültek még: 

 Bordás Dániel 

Brindás Orsolya 

Ferenczi Dávid 

Gyarmat Ruben 

Hergyán Edit 

Ordasi Kitti Zsanett 

Sajcz Dorottya 

Gyula Város Polgármesteri Hivatala „kiváló diákok” elismerésének ünnepségén jutalmat 

kaptak: 

 Toma Carmen-Claudia (8. osztály) 

 Szántó Anna (8. osztály) 

Hack Johanna Emma (3. a osztály) 
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Gimnázium 

Tanulmányi versenyek 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – Román nyelv és irodalom 

Csiplo Andrei-Sebastian 12/B: 1. hely 

Felkészítő tanár: Machhourné Nikula Stella 

Árgyelán Eszter 11/B: 2. hely 

Felkészítő tanár: Machhourné Nikula Stella 

Borszéki Eszter Viktória 11/A: 2. hely 

Felkészítő tanár: Cser Vera 

Dobra Magdolna 11/A: 4. hely 

Felkészítő tanár: Cser Vera 

 

Valea lui Liman (EUROSEUN, Festival Internațional) –Nemzetközi Fesztivál 

sakk kategória,: Fechete Mihai 11/B: 3. hely 

zene kategória: Bogdan Lavinia 10/B: 1. hely 

 Lie Sorana 10/B: 1. hely 

rajz kategória:: Nyári Bernadett 9/A: 1. hely 

   Lile Sorana 10/B: 1. hely 

   Dobra Magdolna 11/A: 1. hely 

röplabda kategória: 4. hely: Ruzsa Dzsenifer Mária 10/A, Iurasoc Vanessa 10/B, 

            Vass Norbert 10/B, Rokszin Martin 11/A, 

           Dobra Magdolna 11/A, Fechete Miai 11/B 

 

Concursul național de creație literară și eseistică „Adolescența și provocările scrisului” 

secțiunea:eseu  (Organizator: Ministerul Educației Naționale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad) 

Csiplo Andrei – Sebastian 12/B: 2. hely 

Felkészítő tanár: Machhourné Nikula Stella 

 

Festivalu Național de Creație și Interpretare cu participare națională „Ana Blandiana” 

secțiunea traducere 
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Antonia Jivan 9/B: különdíj (premiu special) 

Felkészítő tanár: Liliana Lile 

 

Nemzetközi Néptánc Fesztivál, Arad 

gimnáziumi tánccsoport: 1. hely 
Felkészítő: Nedró János 
 

HEBE Szolgáltató és Kiadó Kft. által szervezett háromfordulós országos angol levelező 

csapatverseny 

Orbán Martin, Lukács Dávid, Árgyelán Zsolt 9/A: 2. hely 

Hanyecz Réka, Strein Daniella, Jivan Antónia 9/A: 2. hely 

Bonczos Rebeka, Putin Sorana Hajnal 10. évfolyam: 3. hely 

Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla 

 

ELT Országos Szövegértő Angol Verseny 

Putin Sorana Hajnal 10/B: 9. hely 

Bonczos Rebeka 10/A: 39. hely 

Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla 

 

Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Békés Megyei Csoportja által szervezett Bay Zoltán 

Fizikaverseny Döntője 

Orbán Martin 9/A: 3. hely 

Felkészítő tanár: Aranyos Attila 

 

„Bírósági épületek” című rajzpályázat (Gyulai Törvényszék szervezésében) 

Bedreag Stefánia 10/B: 2. hely 

Felkészítő tanár: Farkasné Rokszin Mária 

 

Országos nemzetiségi rajzpályázat (Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási 

Központ szervezésében) 

Sajti Szintia Clarisa 9/A: díjazott 

Felkészítő tanár: Farkasné Rokszin Mária 
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„Itthon otthon vagy” országos földrajzverseny 

Temesvári Bence 9/B: 6. hely 

Felkészítő tanár: Bordásné Szelezsán Márta 

 

Erkel Diákünnepek (EDÜ) szólóének kategória 

Tősér Bianka 12/B: 2. hely 

Felkészítő tanár: Patkás György 

 

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. szervezésében kiírt versíró pályázat 

Árvai Zita 9/B: díjazott 

 

A 2016/2017-es tanévben több diákunk képviselte iskolánkat az „Itthon otthon vagy” és a Bay 

Zoltán Fizikaversenyen 

 

„Kiváló diák” elismerésben részesült: 

Csiplo Andrei-Sebastian 

Tősér Bianka 

Sajti Cintia Clarisa 

 

„Kiváló sportoló” elismerésben részesült: 

Onetiu Romeo 

 

Sporteredmények 

Városi bajnokságban elért eredmények: 

Középiskolás teremlabdarúgás 

fiú V. korcsoportban: 3.hely 

     VI. korcsoportban: 1. hely 

Középiskolás röplabdabajnokság 

V-VI. korcsoportos lány: 1. hely 

V-VI. korcsoportos fiú: 1.hely 

Középiskolás kézilabda: 
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V-VI. korcsoportban fiú: 3.hely 

Középiskolás labdarúgás: 

V-VI. korcsoportos fiú: 3.hely 

V-VI. korcsoportos lány: 4.hely 

Városi bajnokság összesített eredmény: 

3 csapat: 1. hely városi bajnoki cím 

3 csapat: 3. hely 

Megyei röplabdabajnokság: 

Lány megyei döntő: 4. hely 

Fiú megyei döntő: 4. hely 

Megyei atlétikai bajnokság: 

100 m síkfutás Martyin László: 4. hely 

200 m síkfutás Martyin László: 8. hely 

800m síkfutás Jepure Bence: 7. hely 

800m síkfutás Rotár Botond: 8. hely 

Magasugrás: Vas Norbert: 7. hely 

Súlylökés: Fechete Mihály: 3.hely 

      Stók Zsolt: 8. hely 

400 m síkfutás Forogau Zoltán: 8. hely 

800 m síkfutás Forogau Zoltán: 3. hely 

Távolugrás: Cseke István: 7. hely 

        Dobra Magdolna: 8. hely 

Összesítve a megyei atlétikai eredményeket: 

2 megyei 3. hely: Fekete Mihály (súlylökés) 

    Forogau Zoltán (800 m síkfutás) 

1 megyei 4. hely 

4 megyei 7. hely 

4 megyei 8. hely 

Felkészítő tanárok: Szentlélekiné Moldován Éva és Jánk János 
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Tanulmányi eredmények 

Nevelőtestületi dicséretben részesültek 

9/A osztály Hanyecz Réka 

Lukács Dávid 

Orbán Martin 

Sztrein Daniella 

9/B osztály Szűcs Eszter 

10/A osztály Miron Lidia 

Bonczos Rebeka 

Ruzsa Dzsenifer 

10/B osztály Iurasoc Vanessza 

Putin Sorana Hajnal 

11/A osztály Boka Fruzsina 

Borszéki Eszter Viktória 

Dobra Magdolna 

Mihucz Alíz 

Paksi Krisztofer 

Révész Petra 

11/B osztály Árgyelán Eszter 

Bóka Angelika 

Bóka Beatrix 

Juhász Kinga 

Kelemen Katalin-Klára 

12/A osztály Hegedűs Eszter 

Korobán Ditta 

Magyar Beáta 

Martyin Katalin 

Netye Beatrix Erika 

12/B osztály Csiplo Andrei-Sebastian 

Gherman Eszter 
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Vesa Márk Raul 

 

Igazgatói dicséretben részesültek 

9/B osztály Jivan Antónia 

Misik Dóra 

Temesvári Bence 

10/A osztály Bogdan Lavinia 

Pavlákovics Máté 

10/B osztály Soltész Szabolcs 

11/A osztály Petrusán Anna 

Pojendán Döníz 

Ruzsa Eszter 

12/A. osztály Cséffán Csaba 

Iszály Mercédesz 

Jován László 

Laszlo Anita Magdalena 

12/B osztály Onetiu Romeo 

Tősér Bianka 

 

 

Kitűnő tanulók 

9/A osztály Hanyecz Réka 

Lukács Dávid 

Orbán Martin 

Sztrein Daniella 

9/B osztály Szűcs Eszter 

10/A osztály Bonczos Rebeka 

Ruzsa Dzsenifer 

10/B osztály Iurasoc Vanessza 

Putin Sorana Hajnal 
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11/A osztály Révész Petra 

11/B osztály Bóka Beatrix 

12/A osztály Hegedűs Eszter 

Korobán Ditta 

Magyar Beáta 

Martyin Katalin 

Netye Beatrix Erika 

 

Jeles tanulók (maximum három négyes) 

9/A osztály Nyári Bernadett 

9/B osztály Jivan Antónia 

Misik Dóra 

10/A osztály Miron Lídia 

Bogdan Lavinia 

Pavlákovics Máté 

10/B osztály Soltész Szabolcs 

11/A osztály Boka Fruzsina 

Borszéki Eszter Viktória 

Dobra Magdolna 

Mihucz Alíz 

Petrusán Anna  

11/B osztály Bóka Angelika 

Juhász Kinga 

Kelemen Katalin-Klára 

12/A osztály Cséffán Csaba 

Iszály Mercédesz 

Jován László 
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A végzős gimnáziumi osztályokra vonatkozó adatok 

- Érettségi vizsgára jelentkezett: 43 fő 

- Eredményes érettségi vizsgát tett: 42 fő 

- A román nyelv és irodalom érettségi vizsga eredménye alapján államilag elismert 

nyelvvizsgát szerzett:  Középfok: 22 fő 

Alapfok: 9 fő 

- Díjazottak: 

Bălcescu Plakett: 

Gherman Eszter 

Martyin Katalin 

Hegedűs Eszter 

„Pentru Elevii Noștri…” 

 Csiplo Andrei Sebastian 

 Korbán Ditta 

 Magyar Beáta 

Rádné Zsúró Julianna díja: 

Jován László 

 Puiu Bettina 

A legjobb matematikus (Krizsán Anna díja): 

Martyin Katalin 

Hegedűs Eszter 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának díja: 

Vesa Márk Raul 

Békés Megyei Román Nemzetiségi Önkormányzat díja: 

 Netye Beatrix 

Gyulai Román Kisebbségi Önkormányzat: 

 Cséffán Csaba 

 Laszlo Anita 

 Iszály Mercédesz  
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9. Kollégiumi beszámoló 

9.1. Bevezető 
Kollégiumunk a Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium összevont intézmény 

részegységeként, közös igazgatás alatt működik, gazdaságilag nem önálló. Az elmúlt tanév 

feladatait a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja valamint összevont intézményünk és 

saját kollégiumi pedagógiai programunk alapelvei és célkitűzései alapján munkatervben 

rögzítettük, és ennek alapján végeztük tevékenységeinket a tanév során. 

 

9.2. Személyi feltételek alakulása 
A kollégium személyi és tárgyi feltételei az elmúlt tanévben tovább javultak, különösen igaz ez 

a tárgyi feltételekre. Nevelőink végzettsége és szakképesítése a feladatok ellátásához megfelelő 

volt, az elmúlt tanév óta összetételükben változás nem következett be. 

Pedagógusaink létszáma a kollégiumvezetővel együtt 5 fő, munkánkat továbbra is egy fiatal 

pedagógiai asszisztens segítette, aki munkaidejének zömében felügyeletet lát el, és esténként – 

a választható foglalkozások keretében - sportfoglalkozásokat tart, tanulóink nagy örömére. 

Nevelőink - munkaidejük egy részében ebben a tanévben is tartottak iskolai órákat, 

foglalkozásokat, a heti munkarendjükben foglaltak alapján. Az új éjszakás 

gyermekfelügyelőnk, Molnár Hajnalka nagyon jól ellátta feladatát, év közben megszerezte 

pedagógusi diplomáját. 

A pedagógusminősítésbe bekapcsolódott két kollégánk közül Cserháti Mihály tanár urat 

automatikusan pedagógus II. fokozatba sorolták 2017 januárjában. A kollégiumvezető 

mesterpedagógusi portfóliót töltött fel, minősítésére 2017 novemberében kerül sor. 

Nevelőtanáraink többsége humán képzettségű: román, magyar valamint olasz szakosok, ők 

ebben a tanévben is rendszeresen segítették a tanulók tanulmányi felkészülését a humán 

tantárgyakból, akárcsak az egyetlen fizika szakos kollégánk a reál tárgyakból. 

 

9.3. Tárgyi feltételek alakulása 
E tanévben az épület nyílászáróinak kicserélésével szinte teljes egészében befejeződött a 

kollégium felújítása. Bár kicsit mozgalmasabb volt a tanév, mint általában, de sikerült a 

munkálatokat úgy elvégeztetni, hogy azok diákjaink nyugalmát ne zavarják. Bentlakó tanulóink 
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boldogan vették használatba a megifjodott hálószobákat és közösségi tereket. A tanulmányi 

felkészülést számítógépek, wifihálózat, digitális tábla, kézikönyvtár segítik. A nagy volumenű 

felújítási munkálatok mellett számos közérzetjavító apróbb tárgyi eszközzel gazdagodott 

kollégiumunk, és minden hálószobában elérhetővé vált a kollégium wifihálózata. Diákjaink 

nagy örömüket lelték a megújult környezetben. 

A 2016/2017-es tanévben is eredményes turisztikai tevékenységet bonyolítottunk. A 

bevételekből pedig tovább folytattuk a hiányok pótlását és a felújítási munkálatokat. Mivel a 

sokéves problémák nagy részét sikerült felszámolnunk, így több forrás maradt az iskolai 

épületszárny felújítására. Továbbra is problémát jelentenek még a fiúszinten lévő belső ajtók, 

amelyek cseréjére már nem futotta a pályázati pénzből. Reméljük, hogy pályázati forrásokból 

a közeljövőben ezeket is ki tudjuk cseréltetni. 

 

9.4. Kollégistáinkról 
A férőhelyek kihasználtsága: ebben a tanévben az előzőhöz képest kissé csökkent a 

bentlakóink diákjaink száma. Az év eleji létszám 72 fő, az év végi pedig 61 fő volt. A 

tandíjfizetési mentesség miatt Románia határ menti, magyarok által is lakott településeiről az 

elmúlt tanévben is érkeztek hozzánk új diákok, de tanulóink többsége jelenleg is hazai román 

családokból érkezik. Örvendetes tény, hogy nő a battonyai tanulók száma. Kollégistáink közül 

csupán 2 fő volt általános iskolás, a többiek gimnazisták, mindnyájan intézményünk diákjai. 

Ebben a tanévben is négy tanulócsoportot működtettünk: évfolyamonként egyet. 

Tanulócsoportjaink tanulmányi átlagai 

I. csop. 9. évfolyamosok 3,61 

II. csop. 10. évf.  3,90 

III. csop. 11. évf.  4,06 

IV. csop. 12. évf.  4,01 

Kitűnő tanulóink száma:     3 fő 

Jeles tanulóink száma:     12 fő 

Bukott tanulóink száma:     1 fő 

Nevelőtestületi dicséretben részesült:   8 tanuló 

Igazgatói dicséretben részesült:    6 tanuló 
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Osztályfőnöki dicséretben részesült:    6 tanuló 

Kollégiumi tantestületi dicséretben részesült:  24 tanuló 

Kollégiumi tantestületi figyelmeztetésben részesült: 8 tanuló 

A létszám az év során gyakran változott a ki-és beköltözések miatt, amelyek hátterében a 

családok változó igényei és lehetőségei állnak, amelyeket tiszteletben kell tartanunk. Egyre 

több tanulónk érkezik csonka családból, ahol csak egy szülő neveli, ennek pedig csak részben 

válás az oka, sokan vállalnak külföldön munkát, így nem tudnak családjukkal együtt élni. 

 

9.5. Tanulást segítő tevékenységek 
Próbáltunk nagyobb hangsúlyt fektetni ebben a tanévben is a kollégium tanulást segítő 

feladataira. Reméljük, ennek is köszönhető, hogy csupán egy kollégistánk bukott meg év végén. 

Tanulóink a román és magyar nyelv ismerete szempontjából is nagyon eltérően érkeznek 

hozzánk. Míg néhányan egyáltalán nem beszélik a román nyelvet, addig szintén jó néhányan 

egyáltalán nem tudnak magyarul /áttelepült családok gyermekei/. Igyekeztünk ezeket az óriási 

különbségeket kezelni a tanév során román és magyar felzárkóztató egyéni és kiscsoportos 

foglalkozásokkal, hogy ezzel is biztosítsuk az esélyegyenlőséget a különböző helységekből, 

eltérő szociális és kulturális háttérrel rendelkező diákjaink számára. 

Fokoztuk az egyéni törődést a hátrányos helyzetű és a tanulási nehézségekkel küszködő 

tanulókkal. Nevelőink az iskolai felkészülést szolgáló kötelező csoportos foglalkozások mellett 

heti 1 órában felzárkóztató foglalkozásokat tartottak, amelyeken a tanulók igény szerint illetve 

nevelőtanári kijelölés alapján vettek részt. A következő tantárgyakból biztosítottunk 

kiscsoportos vagy egyéni korrepetálási lehetőséget: magyar, román és olasz nyelvből, 

matematikából és fizikából. Ennek eredményeként örömmel állapítottuk meg, hogy 

tanulócsoportjaink év végi tanulmányi átlaga minden évfolyamon meghaladta az osztályok 

tanulmányi átlagát.  

Ugyanakkor tovább szükséges a szilenciumok és az egyéb kiscsoportos és egyéni foglalkozások 

hatékonyságát növelni. Természetesen figyelembe véve a tanulók terhelhetőségét. 

 

 

 



 55 

9.6. Kiemelt feladataink teljesítéséről: 
A 2016/2017. tanév kiemelt feladatait igyekeztünk fokozottabb odafigyeléssel végezni. Többet 

törődtünk az elvárható egyéni és közösségi magatartásformák kialakításával, felvállalva ezzel 

esetenként a család szerepét is. Ehhez a rendszeres csoportos és egyéni foglalkozások megfelelő 

tevékenységformát jelentettek. Továbbra is ösztönöztük tanulóinkat a helyes tanulási szokások 

elsajátítására, a román nyelv használatára, nemzetiségi hagyományaink megismerésére, 

tiszteletére, ápolására, valamint az önkormányzatiság hatékonyabb gyakorlására és a 

környezetbarát magatartás és életviteli minták elsajátítására. 

Kiemelt feladataink körébe tartozott az egészséges életmódra nevelés is, melyhez az egyéni 

beszélgetéseken és a csoportfoglalkozásokon túl gyakran vettük igénybe külső szakemberek (a 

Nevelési tanácsadó, a Családsegítő Központ, a Védőnői Szolgálat, a Rendőrkapitányság, a 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat stb. munkatársai) segítségét előadások, vetélkedő 

megszervezésében, lebonyolításában. Intézményünk pszichológusa nagy lelkesedéssel 

foglalkozik kollégistáinkkal is egyéni és csoportos foglalkozásokon egyaránt. Filmvetítéseit 

tanulságos, hasznos beszélgetések kísérik. Új színfoltot jelent intézményünkben. 

 

9.7. Foglalkozások, rendezvények 
Próbálunk egyre több programajánlatot biztosítani diákjaink számára, hogy vonzónak találják 

a kötöttebb, szabályokhoz igazodó bentlakást, mint az otthoni, kötetlenebb életmódot. Ez főként 

a méhkeréki diákjainknak jelent alternatívát, akik könnyedén meg tudják oldani a mindennapi 

bejárást. A különböző tanulási formák biztosításával, a felzárkóztatás és tehetséggondozás 

különféle módszereivel, követhető életviteli mintákkal próbáltuk elősegíteni azt, hogy a 

kollégistáink érdeklődésüknek, képességeiknek, pályairányultságuknak megfelelően 

készülhessenek fel önálló életükre. 

E tanévben is heti rendszerességgel működtettük a tehetséggondozást, a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló foglalkozásokat. Diákjaink részére a következő kötelezően választható 

foglalkozásokat ajánlottuk ki az előzetes igények felmérése alapján: román nyelvű színjátszó 

kör, sakk-kör, hagyományőrző néptánc, biliárd és asztali tenisz, röplabda- és futball-edzések. 

Ezek színvonalát jól mutatja az a tény is, hogy a néptáncegyüttesünk számos meghívásnak tett 

eleget a tanév során, és a román nyelvű színjátszó csoportunk is sok fellépést tudhat maga 

mögött. Azt gondolom, sikereikre méltán büszkék lehetünk. 
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A kollégiumi foglalkozási programterv alapján szervezett heti nevelő célzatú 

csoportfoglalkozásaink lehetőséget adtak tanulók személyiségének, identitástudatának, 

önbizalmának, közösségi szellemiségének megalapozására, fejlesztésére, igyekeztünk is e 

lehetőségeket jól kihasználni. 

Szabadidős programterveink között szerepelt, hogy havonta legalább egy filmvetítést 

szervezünk a filmművészet kiemelkedő alkotásaiból, és minden hónapban másik tanulócsoport 

szervez a kollégium egésze részére valamilyen szórakoztató programot, melyek színvonalát év 

végén értékeltük, s jutalmaztuk a legjobbakat. Mióta a hálószobákban is hozzáférhetővé tettük 

diákjaink számára az internetezési lehetőséget, egyre kevesebben veszik igénybe az 

informatikai rendszerünket (saját laptop, tablet, telefon használata miatt), amelyet eddig 

maximálisan kihasználtak. Működtettük a rádióstúdiót is a diákszerkesztőség 

közreműködésével. Számos kollégiumi és iskolai szintű programunk volt, melyeknek egy 

részét a diákönkormányzattal közösen rendeztük. Kiemelt közös rendezvényeink voltak: a 

gólyabál, diákhét és a farsang. Kollégiumi rendezvényeink (melyeken nagy számban vettek 

részt nem kollégisták is): diszkók, activity-estek, egészségügyi vetélkedők, házi bajnokságok, 

tánccsoportunk és színjátszó-körünk bemutatkozó előadásai, és a Mikulás-ünnepség, a 

nosztalgia-estek, a gyermeknapi közös főzések, szintén nagy érdeklődésre tartottak számot. 

Ezeken túlmenően, lévén intézményünk a hazai románság kulturális centruma is, több egyéb 

román intézmény programjait is látogattuk, amelyeknek intézményünk adott otthont: pl. az 

Európa-napot a román konzulátus szervezésében, de rendszeresen résztvevői voltunk például a 

Dokumentációs Központ kiállításainak is. 

 

9.8. A kollégium kapcsolatrendszere 
A gimnázium és a kollégium közötti együttműködés jónak értékelhető, de lehetne még 

hatékonyabbá és rendszeresebbé tenni. A csoportvezetők az év során havonta követték a diákok 

tanulmányi előmenetelét, konzultáltak az osztályfőnökökkel, igény szerint a szaktanárokkal. A 

szülők értesítése minden gyermeküket érintő kérdésben megtörtént. A jövőben tovább kellene 

gazdagítani a szülőkkel való együttműködés formáit is. 
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9.9. A kollégiumi nevelés sikermutatói 
Pozitív mutatónak tartjuk, hogy a kollégista tanulók tanulmányi eredménye az 

osztályátlagokhoz viszonyítva jobbak. Hatékonyságunkat az is jelzi, hogy nem a jó tanulók 

hagyják el intézményünket, hanem azok, akik hajlamosak kisebb-nagyobb kihágásokra a 

házirend ellen, és tanulmányi téren sem jeleskednek. A kollégisták és szüleik véleménye, a 

pozitív szájhagyomány az alapja iskolánk, kollégiumunk keresettségének. 

Eredménynek tartjuk, hogy a tanév során komolyabb fegyelmi vétség nem történt. Javult a 

lakószobák és a közösségi helyiségek gondozottsága. A rongálások száma is minimalizálódott 

a következetes kártérítési felelősségre vonások következtében. Nőtt a közösségi rendezvények 

színvonala, valamint gyarapodtak a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségei.  
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10. Cronica în imagini a anului școlar 

2016/2017 

Képes krónika 
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ÉS ÓVODA 

Körösnagyharsányi Óvoda 

5539 KÖRÖSNAGYHARSÁNY, Kossuth tér 6. 

OM: 201146 
 

 

 

M U N K A T E R V  

 
2017/2018. tanévre 

 

 

   
 

        Készítette:  

       GYŐRINÉ MOKRÁN ILONA                                                 

        óvodavezető



 

 

A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE  

 

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

törvény végrehajtási rendeletei: 

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

   oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

   intézmények névhasználatáról  

   - 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti  

   köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes 

   rendelkezéseinek végrehajtásáról  

 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról.  1. melléklet a 32/2012. (X. 

8.) EMMI rendelethez  

 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról  

 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok elĘmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 

• Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

 

• Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez. Óvodai nevelés 

 

• Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUNKATERV FELÉPÍTÉSÉNEK VÁZLATA 
 

 

 Az intézmény működésével kapcsolatos általános információk 

 

 Dolgozói adatok, munkaszervezés 

 

 Az intézmény működésének rendje 

 

 Fejlesztési terv – tárgyi és személyi feltételek 

 

 A 2017/2018. nevelési év célkitűzéseinek meghatározása – kiemelt 

     feladataink 

 

 A nevelőmunkát segítő környezeti rendszerek 

 

 Az óvoda vezetése, pedagógiai irányítása 

 

 2017/2018. év pedagógiai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási és humán- 

     politikai feladatai 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Az intézmény működésével kapcsolatos általános információk 

 
Általános információk: 

 
Intézmény neve: BIHAR ROMÁN NEMZETISÉGI KÉTTANNYELVŰ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

 

OM: 201146 

 

Címe, székhelye: 5539 KÖRÖSSZAKÁL PIAC TÉR 3. 

Telephelye, intézményegysége: KÖRÖSNAGYHARSÁNY, KOSSUTH TÉR 6.  

Tel: 30/3177071  

Intézményvezető:  Szilágyi Lászlóné 

Intézményvezető helyettes: Győri Zoltán 

Tagintézmény vezető: Győriné Mokrán Ilona  

E-mail: gymilona@freemail.hu 

Fogadóórája: minden hónap első szerda 8-10 óra 

Az intézmény működési területe: Körösnagyharsány 

Csoportok száma: 1 

Engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 

Óvodapedagógus: 2 fő 

- ebből tagintézmény vezető: 1 fő 

Dajka: 1 fő 

Kisegítő: 2 fő 

 

Munkaidő beosztás: 

A munkaidő beosztást az óvodavezető készíti el, az intézményvezető hagyja jóvá. 

Az óvodavezető és kollégája felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a nyitva tartási 

időben, 7:30-15:30 óráig. 

A tagintézmény vezetője gondoskodik arról, hogy akadályoztatása esetén a feladatokat az 

óvodapedagógus kollégája lássa el. 

Az óvodapedagógusoknak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes 

óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítani, a munkaidő fennmaradt részében, 

legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai 

feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá 

eseti helyettesítés, melyet az intézményvezető rendelhet el, az óvodapedagógus számára- lehet 

fordítani. 

 

Munkaidő kedvezmények: 

 

Tagintézmény vezető heti kötelező óraszáma: 22 óra  (Győriné Mokrán Ilona) 

Óvodapedagógus heti kötelező óraszáma: 32 óra (Oláhné Juhász Erzsébet) 

 

A munka szervezése: 

A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembe vételével kell elvégezni, mely 

személyekre lebontva elkészült. 

A dolgozókat a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni. 

A beosztás szerinti munkavégzés, és annak dokumentálásának ellenőrzése az tagintézmény 

vezető feladata. 

A részletes munkaidő beosztásokat az Tagintézmény vezetőnél lehet megtekinteni. 

Óvoda nyitva tartása: 7:30-15:30 

A dajka munkarendje: 

- 7:30- 15:30 



 

 

A kisegítők munkarendje: 

- 7:30-16:00 

Az tagintézmény vezető  munkarendje: heti 22 óra (1) 

Óvodapedagógus munkarendje:32 óra+4 óra 

Téli szünet: 2017.12.27.- 2018.01.02.  

Tavaszi szünet: 2018.03.29.- 2018.04.03.  

3. Az intézmény működési rendje 

Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben: 

 OSAP statisztikai jelentés (adatküldés az Intézményvezető részére) 

 Óvodai törzskönyv vezetése 

 Nevelési év terve, beszámolója 

 Intézményi önértékeléssel kapcsolatos adminisztráció 

 Éves munkaterv elkészítése 

 Óvodai napirend elkészítése 

 Óvodai heti rend elkészítése 

 Továbbképzési program (pedagógusokra) 

 Felvételi előjegyzési napló vezetése 

 Felvételi és mulasztási napló vezetése 

 Óvodai csoportnapló vezetése 

 Gyermek fejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja 

 Jegyzőkönyvek vezetése ( megbeszélés stb.) 

 Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel) 

 Szakvélemények adminisztrációja 

 Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása 

 Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek 

 Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések dokumentálása 

 Iktatás 

 Intézményi levelezés 

 

A nevelési év rendje: 

A nevelési év minden év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart. 

A nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart. 

 



 

 

Az óvoda nyitva tartási ideje: 

A foglalkozásokat a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően szervezzük meg, eleget 

téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak. 

Az intézmény hétköznapokon, hétfőtől- péntekig 7 óra 30 perctől 15:30-ig tart nyitva.  

Az óvoda bejáratának zárása napközben 9-15 óráig tart. Belépni csak csengetésre lehet. 

Óvodai szünetek időpontja:  

 Karbantartási-takarítási szünet: munkálatoktól függően 3-4 hét, augusztusban. 

A zárva tartás idejéről minden év február 15-ig értesítjük a szülőket. A gyermekek részére 

ez alatt az idő alatt előzetes szülői igény alapján ügyeletet szervezünk. 

 

Nevelés nélküli munkanapok: 

 Évente maximum 5 nap nevelés nélküli munkanap vehető igénybe. 

Ezt az Intézményvezetővel közösen tervezzük, minden intézményben azonosan. 

 

Nyílt napok: 

Évente két alkalommal nyílt napot szervezünk a már óvodás gyermekek szülei számára január 

és május hónapokban. Az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt napot a leendő 

kiscsoportos gyermekek- szülők számára a beiratkozás hetére tervezzük (2018. április 4-5-6)  

erről az óvodai hirdető táblán tájékoztatjuk a szülőket. 

 

A foglalkozások rendje: 

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2017. szeptember 01-től folyamatosan és 

fokozatosan történik. A készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat minden csoportban 

2017. szeptember 15-től 2018. május 31-ig tartjuk. A nyári hónapok alatt szabadidős 

tevékenységet szervezünk a gyermekeink számára 2018. augusztus 31-ig. 

 

Az óvoda napirendje: 

Az óvodai napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a- házirendben meghatározottak szerint- 

gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, illetve hazavihetik. A 

szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermekeiket igényeik szerint. Kérjük, a szülőket az 

étkezések ideje alatt ne zavarják meg a csoport életét, gyermeküket a folyosón, öltözőben 

várják meg. 

A napirend szervezésekor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek nagyobb közössége reggel 

8 órától, délután 15:30 óráig veszi igénybe az óvodai foglalkozásokat. Ennek ismeretében 



 

 

délelőtt szervezzük a sétákat, kirándulásokat, és az egyéni fejlesztéseket. A tevékenységek 

(mozgás, külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatok, mese-vers, 

ének-zene, rajz, mintázás, kézimunka) tervezésénél figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket, 

évszakok jellemzőit. A délutáni pihenőt minden gyermeknek biztosítjuk. 

 

Általánosan megjelenő napirend 

7 óra 30 perc-11 óráig: 

Játék a csoportszobában, egyéni és csoportos tevékenységek, részképességek fejlesztése, 

kötött és kötetlen tevékenységek szervezése, testápolás, reggeli. 

11 órától-12:30 óráig: 

Játék az udvaron, séta, kirándulás, alkalmi munkák az udvaron. 

12:30 órától- 14:45 óráig: 

Ebéd, pihenés, rugalmas ébredés, egyéni fejlesztés, egyéb speciális tevékenységek. 

14:45 órától-15:30 óráig: 

Uzsonna, játék az udvaron, illetve a csoportszobában, délutáni foglalkozások. 

Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai 

döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul pl. közösen tervezett kirándulások, 

színházlátogatás stb.  

Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük 

fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e szakmai munka dokumentálásához csatolandó 

tevékenységeket megörökítő fényképezéshez, videofelvételhez, valamint a gyermekekről 

készült felvételek az intézmény honlapján, városi televízióban megjelenhetnek-e? 

 

Hit-és vallásoktatás: minden szerdán 11 órától 

Óvodánkban felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit-és vallásoktatás iránt, melyhez a 

napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődök számára. A fakultatív hit-és 

vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a szülők véleményét. 

 

Nemzeti ünnepek, hagyományok:  

Cél: Az ünnepekkel, megemlékezésekkel élményt nyújtani, örömet szerezni a gyermekek 

számára.  

Feladat:  

Minden jelentős óvodai programról megfelelő terv elkészítése, illetve az előző éviek 

szükséges módosítása  

A program forgatókönyvének elkészítése, minden résztvevő számára az anyag biztosítása,  

minimum 1 héttel korábban- a programfelelős feladata. Az ünnepek lebonyolításáért teljes 

körűen a programfelelős felel.  

 



 

 

2017/2018-os nevelési év ünnepei, rendezvényei az intézményben: 

 

Ünnepeink, hagyományaink: 
 

Nemzeti ünnepek: 
 

 - az 1956-os forradalom évfordulója 

 - az 1848-49 szabadságharc évfordulója Fontosabb ünnepeink 

 

  

  

  

  

  

 -ballagási ünnepély 

 

 Ősz: 
 

 - Őszünnep 

  

  

 

 Tél szokásai: 
 

 - koszorúkészítés, gyertyagyújtás 

 -nap –luca-fa, luca-búza vetése 

 - az óvodai csoportok közös ünnepe 

 - játszónapok a szülőkkel 

 - nyilvános családi ünnepkör 

 - Kiszebáb-készítés, égetés, jelmezbál 

 

 Tavasz szokásai: 
 

 - játszóház-tavaszköszöntő, névadó évfordulója 

  

 pja- virágosítás 

 - társadalmi munka, óvodaszépítés 

 -sport nap 

  

  

–nyilvános ünnep 

 –nyilvános ünnep  

 

 

 

 



 

 

4. Fejlesztési terv – tárgyi és személyi feltételek 

 
1. Környezeti (személyi,- tárgyi) feltételek, változások az intézményben: 

Az intézmény a jogszabályoknak a közoktatási terület jogszabályainak megfelelően működik, 

a jogszabályok változásaira rugalmasan reagál. Szükséges az intézmény 

alapdokumentumainak folyamatos felülvizsgálata. (Alapító Okirat, SZMSZ, Házirend,  

Pedagógiai Program). 

Feladatunk továbbra is, hogy az óvoda épülete és a nevelő- személyiségfejlesztő munkához 

szükséges környezeti feltételek a lehető legjobban szolgálják a pedagógiai program 

megvalósulását. A nevelési évet gyermekeink tiszta, egészséges és esztétikus környezetben 

kezdhetik meg. 

A szakmai értékek megőrzéséhez és a továbbfejlesztéshez az anyagi szükségletek biztosítása 

az egyik legnehezebb feladatunk. 

Az óvodai élet tevékenységformáihoz az eszközeink, felszereltségünk átlagos, feladatunk a 

folyamatos karbantartás és bővítés.  

Az intézmény minőségének fejlesztése részeként az intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztései 

a fenntartó anyagi lehetőségeihez igazodva valósulnak meg, lehetőségeihez mérten fordítanak 

figyelmet a csoportszobák, ill. az óvodai környezet javítására, esztétikájára. 

A gyermekek mozgásigényének szolgálatában, a mindennapos és kötelező testneveléshez 

biztosítása érdekében hetente kétszer az iskola tornatermében tornázunk. Az iskola tornaterme 

és az óvodánk hatalmas udvara a gyermekek változatos mozgásigényének kielégítésére ad 

lehetőséget. Az udvaron még mindig vannak olyan régi játékok, amelyek nem feleltek meg a 

hatályos szabványoknak. Apróbb javításokat elvégeztünk (felületfestés), folyami homokkal 

tavaly feltöltöttük a mászóka alját és a homokozót. A nyáron a mosdók a közlekedők és a 

tálalókonyha, raktár helység egészségügyi festése elkészült. 

 

2. Személyi feltételek: 

Az óvoda emberi erőforrások rendszerének alapja és részese a gyermek. A szülők szerepe 

nagyon meghatározó, hiszen a gyermek elsődlegesen a szülőké, a családé. A gyermek 

magával hozza, egyéniségében hordozza a család szokásrendszerét, emberi és érzelmi 

viszonyait, szocializációs hátterét. A szülő maga is naponta személyes kapcsolatot tart az 

óvoda dolgozóival, elvárásai elképzelései vannak az óvodában folyó munkával kapcsolatban. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja egyértelműen kimondja, hogy a gyermek 

nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben az óvodának kiegészítő, esetenként 



 

 

hátránycsökkentő szerepe van. Az óvodának fel kell vállalni a családok komplex segítését, 

amelynek középpontjában a gyermek áll. 

Az intézmény belső környezetét, hangulatát, szakmai színvonalát, pedagógiai munkáját az 

óvodában dolgozó emberek közössége alakítja, a makro- és mikrokörnyezetet alkotó 

személyek közvetlen közreműködésével. 

Az óvoda emberi erőforrás politikája arra irányul, hogy munkavállalói rendelkezzenek a 

szolgáltatást igénybe vevők által elvárt követelmények kielégítéséhez szükséges szakmai 

felkészültséggel, tudással, gyakorlati jártassággal, etikus hozzáállással, felelősségtudattal és 

megfelelő döntési képességgel. 

A dolgozói létszám a törvényben előírtaknak megfelelően biztosított.. Pedagógusok 

felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus-minősítési eljárásban való részvételre 

folyamatos. Intézményünkben 2017-18-as évre nem jelentkezett minősítésre senki. 

Az óvodában két szakmailag jól képzett óvodapedagógus és dajka neveli a gyermekeket.  

5. A 2017/2018. nevelési év célkitűzéseinek meghatározása –  kiemelt 

feladataink 

A nevelőmunkát meghatározó dokumentumok: 

A munkaterv jogszabályi háttere:  
 

1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló tv. A jogszabályi változások figyelembe vételével. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

213/2011.(X.14.) Korm. r. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. t. végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. r. és a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997.(II.13.) Korm. r. módosításáról 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. 

melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez  

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  



 

 

Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés  

Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 

A fentiekből adódó feladataink: 

1.Az intézmény kiemelt céljai és feladatai:  

Elsődleges cél az óvoda Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint az egészséges 

életmódra nevelés, annak kialakítása, az anyanyelvi, értelmi nevelés, az érzelmi, erkölcsi, 

közösségi nevelés megvalósítása, biztosítása. 

Alapfeladat a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítése, az emberi jogok és a 

gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő 

eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 

Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása.  

 

Az anyanyelvi, értelmi nevelés  

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása- beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel az óvodai nevelőtevékenység 

egészében jelen van. 

Az óvodában a tanulás folyamatos. A világ megismertetése folyamán minden gyermek a 

cselekvő gyakorlat során jusson ismeretekhez. Célunk a gyermek megismerési vágyának, 

kíváncsiságának, érdeklődésének sokoldalú kielégítése, ezáltal értelmi képességeinek 

fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékkezet, képzelet, gondolkodás, kreativitás). 

 

Érzelmi nevelés, közösségi nevelés 

Az óvónő feladata a közvetlen testi- érzelmi kapcsolat megteremtésén, a példaadáson kívül a 

csoport közös életének megszervezése, a szokás és szabályrendszerének gyermekhez 

alkalmazkodó kialakítása. Az értelmes fegyelem, a közös élet biztonsága és nyugalma 

nagymértékben függ a csoport életét szabályozó szokásrendszertől. Figyelnünk kell arra, hogy 

szokásaink ne merevedjenek meg. 

Az egyéni örömök mellett egyre inkább kapjanak szerepet a közösen megélt örömök. 



 

 

 

Az egészséges életmód kialakítása. 

A szomatikus nevelés alatt egészségnevelésünk gyakorlatában a gyermekek testi, szervi 

egészségének védelmét, testi szükségleteik kielégítését, szervezetük edzését, illetve az egyes 

kisebb testi rendellenességek korrekcióját értjük. 

 Célunk:  

- az egészséges életvitel igényének alapozása,  

- egészséges táplálkozási szokások és a kulturált étkezési magatartás kialakítása,  

- egészséges, edzett gyermekek nevelése,  

- ez egészségmegőrzés szokásainak alakítása,  

- a környezet higiénéjének védelmére nevelés, a természetes és mesterséges környezet 

óvására való készség kialakítása,  

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, környezettudatos 

magatartás alapozása. 

Az Kéttannyelvű intézmény kiemelt célja és feladata, hogy biztosítsa a nemzetiségi 

nevelést: 

 Román nemzetiségi nevelés, a román kultúra és hagyományainak ápolása, megőrzése, 

tovább adása.   

1. A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni 

fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és 

elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. 

2. A nemzetiségi nevelés célja és feladata, hogy 

- biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek számára; 

- ápolja és fejlessze a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és 

szokásokat; 

- készítse fel a gyermeket a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására; 

- segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését. 

3. A nemzetiségi nevelést folytató óvodában törekedni kell arra, hogy a gyermekek érzelmi 

biztonságának megteremtése mellett - figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét - minél 

teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó kommunikáció. Az óvodapedagógus a 

rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló 

nyelvelsajátítást. 

4. A nemzetiségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék) 

tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezi meg a nyelvelsajátítást. 

A kialakult nyelvi szituációk függvényében, a természetes nyelvtanulási eljárásnak 

megfelelően rugalmasan alakítja csoportjainak heti- és napirendjét. 



 

 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 

További céljaink:  

Az óvodai Pedagógiai Program keretében, különböző tevékenységeken keresztül eljuttatni a 

gyermekeket az egyéni képességeiknek megfelelő optimális fejlettségi fokra.  

Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes 

értelmezése, gyakorlati megvalósítása.  

A szervezet szakmai színvonalának további erősítése.  

 

 

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink:  

 A gyermekek számára színes, változatos tevékenységi formák, programok kínálása, 

melyben fejlődnek képességeik, valamint megvalósulnak az egészségnevelési és 

környezet harmonikus magatartási formák.  

 A gyermeki én kibontakoztatásának segítése, a kialakuló társas kapcsolatok, 

szocializációs törekvések támogatása.  

 A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik 

széleskörű bevonásával.  

 Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok 

előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére.  

 Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, a 

tevékenységlátogatási, dokumentum ellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása.  

 A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési tevékenység és 

foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentum ellenőrzés 

során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai 

kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az intézményről alkotott 

képet az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítménye adja.  

 Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, 

milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai 

tartalmak:  



 

 

 Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,  

 Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés,  

 Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.  

 Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a 

minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia.  

 

Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint:  

 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

 A tanulás támogatása 

 

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, a többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 

 A csoport alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység. 

 Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

  Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

  Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

 

Felelős: óvodavezető  

Határidő: 2018.05.31.  

 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján - 

minőségelvű működésünk garanciájaként – tanfelügyeleti és minőségi szakértőnk 

támogatásával óvodánk Önértékelési rendszerének összeállítása.  

Felelős: óvodavezető 

Határidő: 2018.05.31. 



 

 

Részcélok  

 Olyan, fejlődési szempontból megfelelő tevékenységrendszer előtérbe helyezése, 

amelyek mind a kognitív, mind a nem kognitív készségek elsajátítását elősegítik, 

ugyanakkor elismerik a játék fontosságát, amely a kudarcmentes iskolakezdés, 

eredményes tanulás szempontjából kulcsfontosságú;  

 A színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, 

különösen a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, migráns vagy 

roma háttérrel rendelkező, illetve a sajátos nevelési igényű, ezen belül a fogyatékkal 

élő gyermekek részére;  

 Az óvodai nevelés minőségi színvonalának további erősítése valamennyi 

kulcsszereplő, köztük a családok, a szakszolgálati, a szociális és az egészségügyi 

hálózatok bevonásával;  

 Az óvodapedagógus, az óvodavezető, és a pedagógiai és nevelő munkát segítő dajka, 

valamint a technikai személyzet szakmai felkészültségének fejlesztése; 

 A gyermekek testi képességeinek fejlesztése segítségével a testi-lelki-szellemi 

harmónia megteremtése; a mindennapi mozgás megkedveltetése változatos 

mozgásformák által.  

 

6. A nevelőmunkát segítő környezeti rendszerek 

 

A kapcsolatok fontosságát, kialakítását elsősorban a gyermek érdekének figyelembe 

vételével kell kialakítani. A kapcsolattartás minél szélesebb körben valósuljon meg. 

 

1. Óvodai nevelőmunkát segítő szakemberek:  

Logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő látja el a gyermekeket, 

szakvélemények, beutaló alapján intézményünkben. Intézményünkben speciális 

foglalkozásokra is van lehetőség. Hittan és gyógytestnevelés.  

 

2. Családdal való kapcsolattartás: 

Az óvoda csak a családdal együtt képes a minőségre. Az óvodai nevelés a családi neveléssel 

együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros 

együttműködés. 



 

 

Célja: A gyermekekkel és a szüleikkel való kapcsolatrendszer minél szélesebb kialakítása, a 

korrekt és folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről, kölcsönös bizalom kialakítása a 

gyermek együtt nevelése érdekében. Ennek színterei: 

0 - családlátogatások, 

1 - személyes beszélgetések, 

2 - szülői értekezletek, 

3 - nyílt napok, 

4 - fogadó órák, 

5 - szülői szervezet értekezletei, 

6 - nyilvános ünnepélyek, közös rendezvények, 

7 - a faliújságra kifüggesztett információkon keresztül, 

8 - a média figyelemmel kísérésével, 

9 - kérdőíves megkérdezés, 

10 - véleményláda. 

Családlátogatások: Prevenciós és terápiás családlátogatások szükség szerint. 

Személyes beszélgetések: A gyermekről, a családról, az óvodai nevelésről – igény szerint a 

napi találkozások alkalmával, vagy előre egyeztetett időpontban. (A szülővel való beszélgetés 

nem zavarhatja meg a csoport adott tevékenységét.) 

 

Szülői értekezletek: 

Szülői értekezletek a nevelési év elején: 

Téma: a Házirend és a Pedagógiai Program megismertetése a szülőkkel, különös tekintettel a 

nevelési célokra, valamint az óvoda egységes szokás és szabályrendszerére, hagyományaira. 

Határidő: 2017. 09. 05.hétfő 8 óra 

Felelős: tagintézmény vezető 

 

Szülői értekezletek a nevelési év közepén 

Határidő: 2018. 01. 21. 17 óra 

Felelős: tagintézmény vezető 

Szülői értekezletek a nevelési év végén 

Téma: az elért eredmények a kitűzött célok tükrében, az ebből adódó további feladatok 

Határidő: 2018. 05.19. 17 óra 

Felelős: tagintézmény vezető. 

 



 

 

Évközi fórumok: 

1. Segítségnyújtás a szülők neveléssel kapcsolatos problémáinak megoldásához. A szülők 

pedagógiai kultúrájának bővítése, valamint az aktuális rendezvényre készülődés esetén. 

2. Fórum a leendő iskolás gyermekek szülei számára- határidő: 2018.05.19. 18 óra 

Felelős: tagintézmény vezető 

Szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek- határidő: 2018.08.28. 16 óra 30 perc  

Felelős: tagintézmény vezető,  

 

Nyílt napok – évente két alkalommal: 

Intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap: a beiratkozás hetében 2018. (május 9-13). 

Fogadó óra: tagintézmény vezető, gyermekvédelmi felelős: minden hónap első szerda 8-10 

óra, szükség esetén, soron kívül. (óvodavezetői iroda) 

Alkalomszerűen a szülők kérésére, mivel az óvónők és a szülők nap mint nap találkoznak. 

 

Szülői Szervezet értekezletein: 

Az óvodai szintű Szülők Szervezetével az intézményvezető, tart kapcsolatot. Szervezése az év 

folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint kerül sor. Az 

intézményi szinten működő szervezet tagjainak száma csoportonként két fő, akiknek 

személyéről az első szülői értekezleten döntenek a jelenlevők. 

Nyilvános ünnepélyek, közös rendezvények:  

Mesenap, Farsang, Adventi teadélután, karácsonyi Mézes-műhely, Gyermeknap. Évzáró 

Faliújságra kifüggesztett információk: 

Óvodai Hírek 

Heti rend, irodalmi anyag, szülőket érintő cikkek – aktuálisan. 

Kérdőívek megkérdezéssel:  

szülők esetében április hónapban elégedettség mérése. 

Véleményláda: 

A szülők elvárásaikat, észrevételeiket a gyűjtőládán keresztül is eljuttathatják az óvónők és az 

óvodavezetőség tudomására. 

Verskártyák: minden héten a heti vers odaadása a szülőnek mesekártyán 

3. Együttműködés: 

Az iskolával: 

Cél: a leendő első osztályosok beilleszkedésének megkönnyítése, az iskolaválasztáshoz 

szükséges információk megfelelő rendszerezése, a gyermekek iskolai eredményének 



 

 

nyomon követése. Beiskolázással kapcsolatos feladatok, fórumok, szülői értekezletek, 

látogatások az intézmények között, közös rendezvények szervezése, azokon való részvétel. Az 

óvodás gyerekek átadása az iskolába összehangolt munka a két intézményegység között, 

folyamatos, rugalmas együttműködést kíván. Felelőse az iskola és az óvoda 

intézményvezetők, óvónők, tanítók. A tanítók már az óvodában meglátogatják a leendő 

iskolásokat. A tanítók meghívása az óvodai szülőértekezletekre májusban, az évzáró 

ünnepségre. Az óvodások látogatása az iskolában, játékos óralátogatás. Az óvoda-iskola 

átmenet megkönnyítése érdekében tett közös rendezvények tartása Pl. Mesenap, Karácsony, 

gyermeknap együttes szervezése. 

A folyamatos együttműködésért felelős az óvoda intézményvezetője és az iskola alsó 

tagozatos tanítói.  

Kapcsolattartás a Fenntartóval: 

Kapcsolatunk a fenntartóval a működés érdekében folyamatos.  

Cél: a fenntartóval kiépített jó kapcsolatrendszer megtartása: az intézményvezető tájékozódik 

a fenntartó igényeiről, véleményéről, elégedettségéről. 

 

A kapcsolattartás színterei: 

- Az intézmény igazgatóján keresztül 

- óvoda hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényeken 

- tisztségviselők részvétele az óvodai rendezvényeken. 

 

Kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, illetve az ellenőrző, hatósági szervekkel: 

Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézettel. 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sarkad 

Tanulási képességet vizsgáló Szakértői Bizottság, Békéscsaba 

 

Gyermek- és Ifjúságvédelem Intézményeivel: 

Gyermekjóléti Szolgálattal. A kialakult jó kapcsolat további fenntartása, egymás korrekt 

tájékoztatása a családok helyzetéről. 

Az Egészségügyi Szakszolgálatokkal (háziorvos, védőnő) 

Az ÁNTSZ-szel, 

 

Egyéb szervezetekkel: 

Helyi Román Nemzetiségi Önkormányzattal, 



 

 

Körösnagyharsányért Egyesület 

Körösnagyharsányi Református Egyház 

 

7. Az óvoda vezetése, pedagógiai irányítása 

 

Az óvoda vezetője képviseli az intézményvezető előtt az intézmény dolgozóinak érdekeit és 

gondoskodik a zavartalan, folyamatos működésről. A pedagógiai program megvalósításához 

szükséges feltételek megteremtését folyamatosan biztosítja. Az önálló, szervezett munkához 

jó munkaszervezéssel, feladatmegosztással segíti az óvodapedagógusok munkáját. Az óvodai 

demokrácia csak a jogok és a kötelességek gyakorlati működtetésével lehetséges. Ezt minden 

dolgozónak tudnia kell. A döntések hozatalánál fontos a pontos ismeretanyag és a vélemények 

ütköztetése. Az óvodai nevelésben a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és 

megbecsülés övezze. A gyermek mindenek felett álló érdeke legyen az irányadó. A 

személyiségfejlesztést, az egyéniség kibontakoztatását kell segíteni nevelésünk minden 

területén. Az újonnan megfogalmazott cél- és feladatrendszert kell szem előtt tartani, mely 

megadja a nevelés fő irányvonalát. A programban megfogalmazott alapelveknek 

érvényesülniük kell a napi munkában. 

 

A 2017/2018. nevelési év látogatásai: 

Látogatás a nevelési év fő feladataihoz, a munkatervben meghatározottakhoz kapcsolódnak, 

hogy képet kapjunk arról, hogy óvodánkban milyen szinten folyik a nevelőmunka. A 

tematikus látogatások eredményeit értékeljük, az értékelés jobbító szándékkal történik. Az 

értékelést a dolgozó aláírásával látja el és megteheti megjegyzését írásban is. 

 



 

 

A nevelőközösség fejlesztése: 

Az önálló arculatú hatékony intézmény működtetése a helyi óvodai nevelési programunk 

alapján valamennyi dolgozó közös érdeke. Az újszerű pedagógiai munka sokoldalú, 

tájékozott, képzett óvónőt igényel. Éppen ezért az önképzés a belső, külső továbbképzések, 

tanfolyami részvételek, valamint a szakmai munkaközösség működtetése elengedhetetlen. A 

szakmai továbbképzéseken résztvevő óvónők a szerzett ismereteket használják a nevelő 

munkájuk során, és tapasztalataikat átadják a nevelő közösségnek. Mindezek által lehetőség 

nyílik a tartalmi munka színvonalának emelésére. A nevelő közösségnek szem előtt kell 

tartani, hogy a feladatok teljesítése szakmai önállóságot és nagyfokú pedagógiai tudást 

igényel. 

 

Szervezetfejlesztési feladatok: 

Cél: 

A nevelőtestület egységes szemléletének alakítása, formálása az alkotói munkahelyi légkör 

kialakításáért. Intézményünk dolgozói legyenek elkötelezettek a minőségi munkavégzés iránt. 

Feladat: 

Az új dolgozókkal az intézmény hagyományainak megismertetése, a szervezetbe való 

zökkenőmentes beilleszkedés. A régi dolgozók részéről nyitott, befogadó szemlélet. 

Sikerkritériumai: 

Egymás szakmai munkájának megismerése, elismerése, 

Képesek legyek a másiktól tanulni szemlélet, 

Építő jellegű vitakultúra jelenléte, 

Azonos követelmények érvényesülése. 

Új dolgozók megtalálják helyüket az alkalmazotti közösségben. 

Óvónői megbeszélések: 

Cél: 

Jól informáltság biztosítása, szakmai fejlődés biztosítása 

Feladat: 

Dolgozók megfelelő tájékoztatása, információgyűjtés az óvodában folyó munkáról. Szakmai 

ismeretek, gyakorlati példák nyújtása, lezajlott programok tapasztalatainak megbeszélése. 

Dajkai megbeszélések:  

Cél: 

A nevelőmunkát segítő kolléganők jól informáltsága, továbbképzése 

 

Feladat: 



 

 

Dajkai megbeszélések és továbbképzések szervezése. 

Forma, módszerek: 

Tájékoztató, kölcsönös informálás, 

Dokumentumok, tapasztalatcserék, ellenőrzések, hospitálás, tájékoztatás, megbeszélés, 

beszélgetés. 

 

A gyermekek megoszlása csoportonként: (2017.09.01) 

Vegyes csoport 10 fővel  

 Óvónők:  Győriné Mokrán Ilona 

   Oláhné Juhász Erzsébet 

 Dajka:  Pásztor Margit 

 segítő:  Györösi Zoltánné 

   Virág Tiborné 

Óvodai nevelőmunkát segítő szakemberek: 

Fejlesztő foglalkozás: heti 1 alkalom 

Gyógytestnevelés: heti 1 alkalom 

Hittan: heti 1 alkalom 

 

8. 2016/2017. év pedagógiai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási és 

humánpolitikai feladatai 

Feladatterv: 

Nevelési értekezletek: 

- Tanévnyitó értekezlet:                                                        2017.08.28. 14 óra 

nyári udvari élet értékelése; 

az új nevelési év feladatainak meghatározása a munkaterv alapján, 

az óvodai nevelési év rendje. 

Hi: 2017. augusztus 28.   

Felelős: tagintézmény vezető 

- Őszi nevelési értekezlet 

Hi: 2017. szeptember 14. 

Felelős: tagintézmény vezető 

- Félévi nevelési értekezlet   

        Hi: 2018. január 21.  

        Felelős: tagintézmény vezető 



 

 

- Tanévzáró értekezlet 

A tanév elemzése, értékelése, a látogatások tapasztalatai alapján. 

A nyári szabadságolások rendje 

A nyári udvari élet előkészítése 

A következő nevelési év előkészítése. 

Hi: 2018. június 15. 

Felelős: tagintézmény vezető 

 

szeptember – október: 

 

Pedagógiai Tanügy-

igazgatási 

Gazdasági Humánpolitikai 

Nevelési értekezlet: 

tanévnyitó, őszi 

Nevelési év beindítása, 

Pedagógiai előkészületek, 

Évnyitó szülői értekezletek,  

Továbbképzésekkel 

kapcsolatos szervezési 

feladatok, 

Óvoda kapcsolatrendszerével 

kapcsolatos feladatok, 

Csoportnapló megnyitása, 

csoportdokumentációk, 

Csoportban tájékozódó látoga-

tás, 

Első osztályosok 

meglátogatása, ta-

pasztalatcsere, 

Csoportnapló, munkatervek 

ellenőrzése, 

Pedagógiai Szakszolgálat 

szűrése a nagycsoportos 

korosztály körében, 

Gyermekek képességeinek 

felmérése, rögzítése. 

Munkaidő 

beosztás, 

munkarend 

elkészítése, 

 

Felvételi- 

mulasztási naplók 

megnyitása, 

 

Gyermekek 

adatai, 

 

Szülői Szervezet 

megválasztása, 

Statisztika október 

1- i adatok,  

KIR adatbázis 

naprakészsége, 

Törzskönyv,  

Gyermek baleset-

biztosítások, 

 

 

Tárgyi előkészületek, 

Beszerzések, 

Költségvetési kon-

cepció összeállítása, 

¾ éves gazdasági év 

vizsgálata, elemzése, 

kimutatás készítés 

Térítési díjakkal kap-

csolatos elszámolá-

sok, nyilvántartások, 

étkezési 

kedvezmények, 

Munkavédelmi, 

tűzvédelmi oktatás- 

Szemlék, 

Egészségügyi 

könyvek, 

Átsorolások 

Pedagógus 

igazolványok 

érvényesítése 

Munkaidő 

nyilvántartás 

vezetése, jelenléti 

ívek megnyitása 



 

 

Gyermekvédelem, étkezési 

kedvezmények (egyedi), 

kérvények áttekintése, 

elfogadása, 

Beszoktatás- visszaszoktatási 

tapasztalatok, 

Szokásrend a csoportokban, 

 

Egyéb aktuális feladatok. 

 

november – december: 

Pedagógiai Tanügy-

igazgatás 

Gazdasági Humánpolitikai 

Csoportlátogatások, 

Nevelőmunka 

gyakorlata, 

Mikulásnapi és 

karácsonyi 

előkészületek, Adventi 

teadélután, adventi 

várakozás, 

 

munkaértekezlet. 

 

Szülői szervezet 

tájékoztatása a tanév 

főbb feladatairól, 

Két ünnep közötti 

zárás 

megszervezése, 

Törzskönyv zárása, 

Tankötelezettek 

felmérése, 

szakvélemények, 

Beutalások a 

Tanulási Képességet 

Vizsgáló Bizottság 

elé. 

SNI-s gyermekek 

iskolaérettsége, 

Iratkezelés- 

iktatások 

ellenőrzése, 

 

Gazdasági év zá-

rása, 

Költségvetési 

előirányzatnak 

megfelelő 

alakulása, szükség 

esetén elői-

rányzatok módosí-

tása 

Leltározás, selejte-

zés 

2016. év költségve-

tés tervezetének 

előkészítése. 

Az intézmény leltá-

rozásának ellenőr-

zése, 

selejtezés,  

Jubileumi Jutalom 

Nyugdíjasok 

meghívása a 

karácsonyi 

ünnepségre. 

2017-es év zárása 

 

Személyi anyagok, 

soros kategória, 

kötelező átsorolás,  

Szabadság 

felhasználás, 



 

 

tervezése, bérma-

radvány felhaszná-

lása 

Egyéb aktuális feladatok. 

 

 január – február: 

 

Pedagógiai Tanügy-igazgatási Gazdasági Humánpolitikai 

Nyílt nap, szülői 

értekezlet 

megtartása, 

Gyermekfarsang,  

Iskolaérettségi 

vizsgálatok 

óvodánkban, 

iskolára való 

előkészítettség- 

beszámoltatás 

 

Törzskönyv megnyitása, 

Beiskolázás, tanköteles 

gyermekek 

szakvéleményének 

elkészítése,  

 

Férőhelyek 

kihasználtsága,  

Statisztika 

gazdasági év 

(jan.1-dec. 31.) 

Nevelési év 

(szept.1-aug. 

31.) 

 elfogadása. 

Továbbképzési 

igények, 

Szabadságolási 

terv előkészítése 

Nyári zárás ideje: 

2018.08.01-08.31. 

Nevelés nélküli 

munkanap:5 nap 

Egyéb aktuális feladatok. 

 

 

március – április – május: 

 

Pedagógiai Tanügy-igazgatási Gazdasági Humánpolitikai 

Nevelőtestületi érte-

kezlet,  

Munkaközösségi 

foglalkozás, 

Nyíltnap, szülői 

értekezlet 

Általános orvosi 

vizsgálatok, 

Óvodai, iskolai be-

íratások előkészítése. 

Óvodai jelentkezések 

előkészítése, 

Első 

negyedévi 

mérleg 

vizsgálata. 

Bér és dologi 

felhasználás 

Pedagógusnapi 

előkészületek. 

Utazási utalvány 

kiosztása a 

58/2007.(IV.25.) Korm. 

rendelet 7§(1)bekezdése 



 

 

megtartása, 

Iskolai, óvodai 

beíratások 

előkészítése 

Kirándulások meg-

szervezése. 

Kapcsolattartás, 

Leendő első 

osztályosok 

látogatása az 

iskolában, 

gyermeknap 

megszervezése 

lebonyolítása, 

Óvodai 

szakvélemények 

kiadása, továbbítása, 

Gyermekek 

nyilvántartása- 

felvételi és mulasztási 

naplók ellenőrzése, 

helyzete, 

 

alapján 

Továbbképzések 

előkészítése, 

beiskolázási terv 

2018/2019-re. 

Munkaerő gazdálkodás, 

dolgozói ellátottság a 

következő évre, 

Szabadságolás- nyári 

szabadságolási terv 

Egyéb aktuális feladatok 

 

 június, július, augusztus hó: 

 

Pedagógiai Tanügy-igazgatási Gazdasági Humánpolitikai 

Tanévzáró értekez-

let, 

Tanév értékelése, 

Következő év 

előkészítése 

Évzáró ünnepély 

előkészítése, 

Gyermekek 

fejlődése- 

személyiséglapok, 

Pedagógiai 

program- nyári 

nevelési terv 

A beíratások alapján, 

a születések 

figyelembevételével, 

a csoport várható 

alakulása, 

Óvodai felvételek- 

felvettek értesítése, 

Az óvoda zárása, 

nyári elhelyezések,  

 

Karbantartási fel-

adatok megszerve-

zése, elvégeztetése 

Első félévi 

pénzügyi  

helyzet elemzése, 

gazdasági vezető 

által történő tájé-

koztatás az elői-

rányzatok felhasz-

nálásáról 

 

Következő évi cso-

port kialakítása,  

Szabadságolások jó-

váhagyása az előre 

várható létszám fi-

gyelembevételével 

Nyári zárással kap-

csolatos feladatok, 

teendők szervezése, 

ügyelet, 



 

 

Egyéb aktuális feladatok 

 

A 2017/2018-os nevelési évben is minden dolgozónak törekednie kell a rendelkezé-

sünkre álló fogyóanyagokkal ésszerű, takarékos felhasználására úgy, hogy a gyermek tevé-

kenységét ne korlátozza. A vagyonvédelem minden dolgozóra nézve kötelező. 

A balesetek megelőzése érdekében a játékszerek karbantartására nagyobb gondot kell 

fordítani, valamint a vízzel, energiával is takarékoskodni kell (pl.: mosdócsapok elzárása, 

lámpák leoltása, hőmérséklet folyamatos figyelése a téli időszakban). 

 

Körösnagyharsány, 2017. augusztus 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körösnagyharsányi Óvoda 

2017/2018-os nevelési év munkaterve 
 
 A gondozási-nevelési év 2017. 09. 01-től, 2018. 08.31-ig tart. 
 

2017. szept. 01-től                                          Beszoktatás, az új gyermekek fogadása 

folyamatosan, családlátogatások, dokumentáció indítás 

Baba- mama klub, októbertől, 0-3 éveseknek minden hónap első szerdán délelőtt 1 órában  



 

 

Óvodai gyermekek fejlesztő foglalkozása, mozgásfejlesztő gyógytestnevelés  

 

2017. november                                                     Családi délután  

2017. november                                                     Mesenap 6 intézményrészvételével 

                                                                               Egészséges életmód szülői fórum 

2017.dec. 06.                                                         Mikulás az óvodában 

2017. dec.                                                              Karácsony az óvodában 

2017. dec.                                                             Téli szünet  

2018. febr.                                                             Farsang 

2018. febr.                                                             Iskolalátogatás 

2018. márc.                                                           Családi fórum 

2018. ápr..                                                             Tavaszi szünet  

2018. ápr. 29.                                                        Anyák Napja az óvodában 

2018. máj.20.                                                        Szülői értekezlet 

2018. máj. 28.                                                       Gyermeknap az óvodában 

2018. máj.29.                                                        Évzáró, óvodai ballagás  

2018. jún.01. Nyári napirend szerinti gondozó – nevelő munka, igény szerinti nyitva-tartás 

2018. 08.01- 08.31.                                          Nyári zárás 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nevelési terv 

 

2017/2018 első félév 

Területei: 

0 Testi képességek, egészséges életmód: Nagymozgások; Finommozgások; 

Egészséges életmód (étkezés, testápolás, öltözködés) 

1 Szociális képességek: Társas kapcsolatok; Akarati fejlettség; Érzelmi, 

erkölcsi fejlettség; Erkölcsi fejlettség 

2 Értelmi képességek: Érzékelés, Észlelés; Emlékezet; Képzelet, 

Kreativitás; Figyelem; Gondolkodás; Anyanyelvi, Verbális képesség 
 

 

 Testi képességek, egészséges életmód: 
 

Nagymozgások: 

 

Biztosítjuk, hogy a gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket 

egyénileg és szabadon is gyakorolhassák. Mozgás foglalkozások alkalmával 

fegyelmezett, pontos feladatvégzésre törekedjenek. Biztosítjuk, hogy minél 

többet mozoghassanak a szabadban, rossz idő esetén az aulában kialakított 

játszóházban. A fejlesztésre szoruló gyermekekre , több figyelmet és motivációt 

fordítunk, a kiemelkedő képességűeknek, nehezebb feladatot adunk.  

 

Finommozgások: 

 

Biztosítjuk a gyermekek számára, hogy játékidőben is végezhessenek 

manipulációs készséget fejlesztő játékokat. (Lego, giomeg, puzzle), 

választhassanak vizuális tevékenységeket (gyurmázás, rajzolás, nyírás, 

ragasztás). Hetente változatos tevékenységeket tervezünk az évszaknak 

megfelelő témakörben, általában közvetve kötelező szervezeti formában. 

 

Étkezés: 

 

Az étkezéseknél a napos terít, ügyelve az eszközök helyes elhelyezésére. A 

levest önállóan szedik, közben tanulják megítélni, hogy annyit szedjenek, 

amennyit meg tudnak enni. Vigyázzanak a ruhájuk és a környezetük rendjére, 

hajoljanak a tányér fölé, forduljanak az asztal felé! Az ételt kóstolják meg 

minden esetben. Folyadékot étkezés közben maguknak öntenek a poharakba. 

Próbáljanak csendben étkezni, minden esetben használják a szalvétát. 

 

 

 

 



 

 

 

Testápolás: 

 

Önállóan mosnak kezet, fogat, használják a WC-t, papír zsebkendőt. 

Kézmosáskor a ruhájuk ujját húzzák fel, a szappanból egyet nyomjanak, 

kézmosás után rázzák le a kezüket és töröljék meg. Fogmosásnál a fogkefét és 

poharat mossák ki. Ügyeljenek a saját és mások ruhájának, és a mosdó 

tisztaságára. Tanulják meg kitörölni a feneküket.  

 

Öltözködés: 

 

Önállóan öltözzenek! Igyekezzenek a ruhájukat kifordítás után összehajtogatni). 

Próbálkozzanak az ágyneműk hajtogatásával, az ágyak berakásával. Tartsák 

rendben a ruhás kosarakat és a ruhásszekrényüket. A nehezebb ruhadaraboknál 

(szűk, bonyolult ruhák, cipőkötés), kérjenek segítséget egymástól vagy a 

felnőttektől.  

 

 Szociális képességek: 

 

Társas kapcsolatok: 

 

Segítsék egymást és a kisebbeket. Próbáljanak meg osztozni a játékokon és játék 

közben a szerepeken. Kiemelt feladatunk, hogy a két új gyermek, valamint a 

szociometria felmérés alapján nem választott gyermekek, jobban 

beilleszkedjenek, barátokra leljenek a csoportban. Fejlesztési lehetőségek: 

közösen átélt élményekkel, csapatmunkával, szerepjátékkal, közös ünnepekkel, 

születésnapok megtartásával. 

 

Akarati fejlettség: 

Fogadják el az óvoda napirendjét, végezzék el a rájuk bízott feladatot. (Feladat 

és szabálytudat, feladattartás). A kezdeményezett és kötelező tevékenységeken 

felszólítás nélkül vegyenek részt. 

 

Érzelmi fejlettség: 

 

Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása. A gyerekek a konfliktusaikat 

próbálják meg felnőtt segítsége nélkül, megbeszéléssel megoldani, törekedjenek 

a kompromisszumos megoldásra. Ne árulkodjanak! 

 

Erkölcsi fejlettség: 

 



 

 

Tudjanak különbséget tenni helyes és helytelen dolgok között. Gyakorolják a 

helyes viselkedési és magatartási szokásokat: kérni, köszönni, megköszönni. 

Segítsék egymást és a kisebbeket. Tanuljanak meg osztozni a játékokon. 

III. Értelmi képességek: 

 

Az előző évi felmérés alapján: 

 

Érzékelés, észlelés       : 2 fejlesztendő, 6 megfelelő 

Emlékezet                    : 5 fejlesztendő, 3 megfelelő 

Képzelet, kreativitás    : 6 fejlesztendő, 2 megfelelő 

Figyelem                      : 5 fejlesztendő, 3 megfelelő 

Gondolkodás                : 5 fejlesztendő, 3 megfelelő 

 

Anyanyelvi képességek: 6 fejlesztendő, 2 megfelelő szinten álló gyermek van a 

csoportban, 2 gyermek szorul logopédiai fejlesztésre. 

 

Érzékelés, Észlelés: 

 

Ezen a részterületen a felmérések alapján az időérzékelésben volt a legtöbb 

fejlesztendő gyermek a csoportban, ezért az időrendi sorrend kialakítására, a 

hozzá tartozó fogalmak gyakorlására (előtt, után, később, napszakok nevei) kell 

a legtöbb figyelmet fordítanunk. A kiemelkedő képességű gyermekek 

gyakorolhatják az összefüggéseket (órák, napok, hetek, hónapok, évszakok, 

évek) egyénileg, képességeik szerint differenciálva. 

 

Emlékezet: 

 

Ezen a részterületen a felmérések alapján vegyes képet mutatott a csoport 

fejlettségi szintje, így több differenciálást igényel a tervezés. Játékokkal 

(memóriakártya, Mi változott meg?), versek, mondókák, dalok tanulásával, 

élmények, történetek, mesék felidézésével és elmondásával gyakorolunk, a 

gyermekek igénye és fejlettségi szintje szerint. 

 

Képzelet, kreativitás: 

 

A részterületen két fejlesztendő gyermek van a csoportban. Őket elsősorban a 

játékban ösztönözzük a kreativitásra, ötleteik megvalósítására. Igyekszünk olyan 

helyzeteket teremteni, ahol a gyermekek kreatívan gondolkodhatnak, 

használhatják képzelő erejüket (fantázia játék, mesék eljátszása, terem 

dekorálás, egyéni megoldások a feladatokban).  

 

 

 



 

 

Figyelem: 

 

Négy gyermek áll fejlesztendő szinten a részterületen, náluk vizuális és 

akusztikus figyelem fejlesztésre is szükség van. Megfelelő motiválás után a 

figyelem tartósságának növelése az elsődleges feladat. Figyelemfejlesztő 

játékok: Keresd a párját, memóriajáték, puzzle, Ki van a takaró alatt? 

Hangfelismerő énekes játékok. A kimagasló képességű gyermekeknek nehezebb 

feladatokat választunk. 

 

Gondolkodás: 

 

Ez a terület a legösszetettebb, így többféle módon van lehetőség a fejlesztésre. 

(analízis, szintézis, összehasonlítás, absztrahálás, általánosítás, fogalomalkotás) 

Gondolkodási műveletek fejlesztésére az óvodai élet minden területén, az egész 

nap folyamán kínálkozik alkalom. Feladtunk, hogy  a lehetőségeket 

kihasználjuk, szem előtt tartva azokat a gyerekeket, akik  a területen lemaradást 

mutatnak. 

 

Anyanyelvi, verbális képesség: 

 

Ezen a részterületen van fejlesztendő gyermek a csoportban. Sajnos nincs 

logopédus ebben a tanévben. Mindennapi tevékenységeink során arra figyelünk, 

hogy a gyerekek tisztán, érthetően, egész mondatokban beszéljenek. Igyekszünk 

bővíteni szókincsüket, felkelteni beszédkedvüket.  

Ebben az évben nem járnak a csoportba különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek. Minden gyermeknél figyelembe vesszük az egyéni fejlődési ütemét, 

ha van a Szakértői Bizottságok, vagy a Nevelési Tanácsadó javaslatát, 

igyekszünk sikerélményhez juttatni minden gyereket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gyermekvédelmi munkaterv 

 

 Gyermekvédelmi felelős: Győriné Mokrán Ilona 

 Fogadó óra: minden hónap első hétfője 16.00.-17.00.  

 

Az óvoda jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó 

fontosabb intézmények nevét, címét, elérhetőségét.  

 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

 prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint 

segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel, 

szakemberekkel 

  - családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók 

körében - szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon 

segítséget kérő családokkal. 

  Figyelembe vesszük: - etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját 

- sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat 

és intézményi alapelveket 

  - differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és nehezebben 

kezelhető gyermekek számára Folyamatos feladat havi rendszerességgel a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakembereivel való rendszeres 

esetmegbeszélések. 

 

Az Óvónők feladata: 

  

megismerése 

  se 

  

veszélyeztetett helyzet jelzése a gyermekvédelmi felelősnek 

  

hiányzás jelzése 

 Az óvoda vezetője köteles hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek 

bántalmazása, ill. súlyos elhanyagolása, súlyos veszélyeztető ok 

fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos 

veszélyeztető magatartása esetén.  

 

 

Gyermekvédelmi feladataink 
 

1. Óvodába járó HH és HHH gyermekek nyilvántartása, óvodai beíratása 



 

 

2. Gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett gyermekek nyomon 

követése, SNI, BTM küzdő gyermekek időszerű vizsgálatának 

kezdeményezése 

3. Közös megbeszélés szakember + védőnő bevonásával segítségnyújtás 

lehetőségeiről 

4. október adatgyűjtés, statisztika készítés 

5. Félévi értékelésnél beszámoló, vissza csatolás az óvónők felé 

6. Nevelőtestületi értekezleten beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről  

 

 

 

Körösnagyharsány, 2017. augusztus 18. 
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Mottó: 

 

„A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kíváló 

tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” 

(Williem Arthur Ward) 

  

  

  

„Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să 

depășească cultivând destoinicirile intelecuale în inima 

copilului, trebuința de a învăța toată viața.” 

(Ioan Slavici) 

 

 

 

„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a 

gyermekeknek valóra váltani lehetőségeiket.” 

(Kosztolányi Dezső) 
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1. Jogszabályi háttér 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

- 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról (Épr.) módosításai 

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

végrehajtásáról (Vhr.) módosítása 

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

módosításai 

- 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiségi iskolai oktatásnak irányelve kiadásáról 

- A nemzetiségi tankönyvek rendelését szabályozó általános törvények, rendeletek 

o 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

o 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet a 2014-es rendelet módosítása 

o 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 

módosításáról 

- A nemzetiségi tankönyvek rendelését szabályozó speciális törvények, rendeletek 

o 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet 6 § (1) 

o 209/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet 5 § (1) 

o 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet 6 § (1) A nemzetiségi nevelési, oktatási 

feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 

folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályiról 

o 21660-1/2016/KOIR (új pályázati kiírás folyamatban) EMMI pályázati kiírás a nem 

állami fenntartású, nemzetiségi feladatot ellátó köznevelési intézményekben 

nemzetiségi feladatok kiegészítő támogatására 
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- A köznevelési törvény módosítása 

o Az iskolai kirándulásokkal kapcsolatos változások 

A köznevelésről szóló törvény 4 §-a új 15 a. ponttal egészült ki, amely a külföldi 

iskolai kirándulás fogalmát rögzíti. Külföldi iskolai kirándulásnak minősül 

„15 a. külföldi iskolai kirándulás azonos nevelési-oktatási intézménnyel tanulói 

jogviszonyban álló legalább hét tanuló részvételével, a nevelési-oktatási 

intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban pedagógus – vagy nevelő oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy felügyeletével 

megszervezett a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 

hatálya alá nem tartozó állam területére irányuló térítésköteles kirándulás” 

Ennek értelmében úticél nem lehet egyetlen szomszédos állam sem: Horvátország, 

Szerbia, Románia, Ukrajna, Szlovákia, Szlovénia – Ausztria viszont igen! 

További két módosítás: 

„13 § Az Nkt. 59. §-a következő (3 a) bekezdéssel egészül ki: 

(3 a) A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a köznevelési intézmény 

a tanulónak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel.” 

14 § Az Nkt. 32. alcíme a következő 59/A §-sal egészül ki. 

„59/A § A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében – külön 

jogszabályban meghatározott – felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a 

szervezőnek, amelyek kedvezményezettje a tanuló.” 

További változás: 

A köznevelésről szóló törvény 41 § (4) bek. új g ponttal egészül ki. A köznevelési 

intézménynek nyilván kell tartania, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely 

országban vett részt szervezett határon túli kiránduláson. 2018. szeptember 1-jétől 

hatályos. 

- Felmentés, mentesítés csak az SNI-seknek jár: 

o A köznevelésről szóló törvény 56 § (1) bekezdése alapján a tanulót a szakértői 

bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti. 

o az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő, értékelés és minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő. 

o Hatályos 2018. szeptember 1.  
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2. Helyzetelemzés 

2.1. Személyi feltételek 

Az intézményünkben 100 %-os a szakos ellátás, a két illetve többnyelvű tanárok alapos 

szakmai felkészültséggel és fejlett módszertani kultúrával rendelkeznek. Romániai 

tanárok mint óraadók és szabadidős tevékenységek koordinálóiként vesznek részt a 

nevelő-oktató munkában (tehetséggondozás, román nyelvi kommunikáció). 

A 2017/2018-as tanév iskolavezetése 

Czeglédiné Gurzó Mária: intézményvezető 

Szántóné Cséffán Andrea: gimnáziumi intézményvezető-helyettes 

Repiskyné Radics Anna: általános iskolai intézményvezető-helyettes 

Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó: intézményvezető-helyettes (kollégium) 

Új pedagógusok 

Győri Zita: pályakezdő tanító, éjszakai nevelő a kollégiumban 

Száva Mihályné: tanító, gyógypedagógus 

Pedagógusok száma 

43 fő (plusz 5 pedagógus munkát segítő: 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő éjszakai 

gyermekfelügyelő a kollégiumban, 1 fő pszichológus, 1 fő iskolatitkár) 

Szakmai munkaközösségek 

A szakmai munkaközösségek feladatkörébe tartozik: 

 Fókuszálás a nemzetiségi nyelvhasználatra; 

 Továbbképzéseken való részvétel; és továbbképzések szervezése; 

 Tantervi változások figyelemmel kísérése, alkalmazása, tudásátadás, tapasztalatcsere; 

 Házi tanulmányi versenyek; 

 Bekapcsolódás a pedagógusok önértékelési folyamatába; 

 Bemutató órák megtartása, megbeszélése. 
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tanítók munkaközössége: vezető: Szabó Jánosné 

román munkaközösség (5-8. évfolyam): vezető: Szöllősiné Kondoros beáta 

román munkaközösség: vezető: Machhourné Nikula Stella PhD. 

természettudományi munkaközösség vezetője: vezető: Gábor György 

 

Osztály Osztályfőnök Napközis tanár Kollégiumi nevelő; 

gyermekfelügyelő 

1. a. Szabó Jánosné Márkné Netye Andrea 
 

1. b. Bányai Tiborné Nedró János  

2. Bordás Jánosné Szucsigán Lászlóné  

3. a. Ruzsáné Gomos Éva Kozma László  
 

3. b. Száva Mihályné Gyarmatné Somogyi Anett 
 

4. a. Bokáné Gombos Emília  Cserhátiné Gurzó Éva  
 

4. b. Kóráné Cséffán Tünde Szöllősiné Kondoros Beáta  

5. a. Nedró János   

5. b. Jova Andrea   

6. Rokszin Tibor   

7. Kozma László   

8. Juhász Anna   

9/A Machhourné Nikula Stella  1. csoport: 

Szentlélekiné 

Moldován Éva 

Gyermekfelügyelők: 

Görbedi József, Győri 

Zita 

Ped. asszisztens: 

Czeglédi Mihály 

9/B Patkás György  

10/A Martyin Tivadar  2. csoport: Márkné 

Netye Andrea 
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Osztály Osztályfőnök Napközis tanár Kollégiumi nevelő; 

gyermekfelügyelő 

10/B Bordásné Szelezsán Márta  Gyermekfelügyelők: 

Görbedi József, Győri 

Zita 

Ped. asszisztens: 

Czeglédi Mihály 

11/A Dr. Martyinné Orosz 

Marianna 

 3. csoport: Lengyel 

Valéria 

Gyermekfelügyelők: 

Görbedi József, Győri 

Zita 

Ped. asszisztens: 

Czeglédi Mihály 

11/B Szántó Flóra  

12/A Cser Vera  4. csoport: Cserháti 

Mihály 

Gyermekfelügyelők: 

Görbedi József, Győri 

Zita 

Ped. asszisztens: 

Czeglédi Mihály  

12/B Cséffán Szilvia  

 

A pedagógusok fogadóórái 

Fő Név Időpont 

1 Aranyos Attila Kedd 10:00-10:45 

2 Bányai Tibor Péntek 10:00-10:45 

3 Bányai Tiborné Kedd 16:00-17:00 

4 Bokáné Gombos Emília Szerda 11:00-12:00 

5 Bordás Jánosné Csütörtök 11:00-12:00 

6 Bordásné Szelezsán Márta Kedd 9:00-9:45 

7 Czeglédi Mihály Csütörtök 15:00-16:00 

8 Czeglédiné Gurzó Mária Szerda 10:00-11:00 

9 Cséffán Szilvia Hétfő 8:00-8:45 

10 Cser Vera Kedd 8:00-8:45 

11 Cserháti Mihály Hétfő 19:00-20:00 

12 Cserhátiné Gurzó Éva Hétfő 12:00-13:00 



 10 

Fő Név Időpont 

13 Farkasné Rokszin Mária Szerda 10:00-11:45 

14 Gábor György Csütörtök 13:00-14:00 

15 Gyarmatné Somogyi Anett Hétfő 12:45-13:30 

16 Jánk János Csütörtök 12:00-13:00 

17 Jova Andrea Tímea Csütörtök 13:00-13:45 

18 Juhász Anna Kedd 8:45-9:45 

19 Kóráné Cséffán Tünde  Csütörtök 10:00-10:45 

20 Kozma László Hétfő 13:00-14:00 

21 Lengyel Valéria Csütörtök 15:00-16:00 

22 Lile Liliana Floare Csütörtök 9:00-10:00 

23 Machhourné dr. Nikula Stella Kedd 11:00-11:45 

24 Márkné Netye Andrea Csütörtök 14:00-15:00 

25 Martyin Tivadar Hétfő 10:00-11:00 

26 Martyinné Orosz Marianna Hétfő 12:00-13:00 

27 Nedró János Hétfő 11:00-12:00 

28 Patkás György Szerda 10:00-10:45 

29 Pilánné Ruzsa Ildikó Szerda 14:00-15:00 

30 Repiskyné Radics Anna Szerda 9:00-10:00 

31 Rokszin Tibor Szerda 12:00-12:45 

32 Ruzsáné Gombos Éva Péntek 10:45-11:45 

33 Stavaru Lívia Péntek 11:00-11:45 

34 Szabó Jánosné Péntek 12:00-12:45 

35 Szántó Flóra Kedd 12:00-12:45 

36 Szántóné Borbély Angéla Péntek 9:00-10:00 

37 Szántóné Cséffán Andrea Szerda 13:00-14:00 

38 Szelezsán Róbert Hétfő 11:00-12:00 

39 Szentlélekiné Moldován Éva Péntek 11:00-12:00 

40 Szőllősiné Kondoros Beáta Szerda 10:00-11:00 

41 Szucsigán Lászlóné Szerda 11:00-12:00 

42 Temesváriné Ferenczi Ágnes Szerda 9:00-10:00 

43 Baktai Ferencné Hétfő 14:30-15:30 

44 Sebestyén Corina Szerda 10:00-11:00 

45 Száva Mihályné Péntek 10:00-10:45 
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Életpályamodell 

Minősített pedagógusok: Ped. II. fokozat: 

 Cserháti Mihály 

 Rokszin Tibor 

 Bányai Tiborné 

 Martyin Tivadar 

 Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó 

 Szántó Flóra 

 Szabó Jánosné 

 Bányai Tibor 

 Gombos Éva 

 Demény Dália 

 Szucsigán Lászlóné 

 Cserháti Mihályné 

 Bordás Jánosné 

Kutató tanár: 

 Machhourné Nikula Stella PhD. 

2017/18-as tanévben minősítendő tanárok: 

 Dr. Martiynné Orosz Marianna (Ped. II.) 

 Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó (mesterpedagógus) 

 Czeglédiné Gurzó Mária (mesterpedagógus) 

Különböző képzésben részt vevő pedagógusok 

Kóráné Cséffán Tünde Kodolányi János Főiskola Orosháza, pedagógiai szakirány és 

vezetőképzés (I. félév) 

Kozma László Kodolányi János Főiskola Orosháza, pedagógiai szakirány és 

vezetőképzés (I. félév) 

Jova Andrea Kodolányi János Főiskola Orosháza, pedagógiai szakirány és 

vezetőképzés (I. félév) 

Szöllősiné Kondoros Beáta Kodolányi János Főiskola Orosháza, pedagógiai szakirány és 

vezetőképzés (I. félév) 

 



 12 

Szülői munkaközösség 

Vezető:  

Tagok: osztályonként 2 (fő) szülő 

 

Közalkalmazotti tanács 

Elnök: Bordás Jánosné 

Tagok: Kozma László, Bokáné Gombos Emília 

Diákönkormányzat (DÖK) 

Diákönkormányzat vezető tanár: Patkás György (gimnázium), Kozma László (általános iskola) 

Diákönkormányzatot vezető diák: megválasztása folyamatban 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

Felelős tanár: Cser Vera 

Szakszervezet 

Titkár: Szucsigán Lászlóné 

Pályaválasztás 

Felelős tanár: Szelezsán Róbert 

Tankönyvrendelés 

Felelős tanár: Cséffán Szilvia 
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3. Tervezett fejlesztések a 2017/18-as tanévben 

3.1. Tárgyi feltételek 

Cél: további tervezett fejlesztések a 2017/18-as tanévben 

Iskola: 

- Az iskola bejáratánál lévő néprajzi mikromúzeum további bővítése. 

- Új iroda kialakítása bútorzattal, IKT-eszközökkel, komplex irodai felszereléssel. 

- Tantermek ellátása új függönyökkel és sötétítőkkel. 

- Új vitrines szekrények beszerzése az iskolai aulában. 

- A végzősök tablóinak üvegeztetése. 

- Tanári szoba klímásítása. 

- Mosdók cseréje, a különböző tantermekben. 

- Internethálózat modernizálása, Wifi elérhetőség az egész iskolában, a tantermekben is. 

- Az iskolai elektronikus hálózatának korszerűsítése. 

- Sportfelszerelések és sportszerek eszköztárának gazdagítása. 

- Környezetvédelem – madáretetők felállítása az iskola és a kollégium udvarán. 

- Könyvtári állomány további bővítése. 

- Kórustagok népi blúzkészletének gazdagítása. 

Kollégium: 

- A 2. emeleti szint (fiúk) belső nyílászáróinak cseréje. 

- Kollégiumi vezetői iroda modernizálása, új bútorok beszerzése. 

- A teakonyha eszközkészletének gyarapítása. 

- Ivókutak kialakítása, mosdócserék az ebédlőben. 
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4. A 2017/2018-as tanév tanulói közösségének 

összetétele 

4.1. A tartalmi munka résztvevői, a munkaformák és keretek alkalmazása 

Az iskola tanulólétszáma 424 fő 

Általános iskola: 220 fő 

- Alsó tagozat: 117 fő - Felső tagozat: 103 fő 

Gimnázium: 202 fő 

Kollégium: 86 fő 

Napközis csoportok: 7 db 

SNI-s tanulók: 

- gimnázium: 1 fő - ált. isk.: 4 fő 

BTM-s tanulók: 

- gimnázium: 2 fő - ált. isk.: 8 fő 

HH tanulók: 

- gimnázium: 6 fő - ált. isk.: 1 fő 

HHH tanulók: 

- ált. isk.: 1 fő - ált. isk.: 1 fő 

 

4.2. A tanév kiemelt pedagógiai cél- és feladatrendszere 

- A bázisiskolai teendők teljesítése (lásd. csatolt Munkaterv); 

- Az iskola nemzetiségi arculatának további színesítése; a román nyelv 

pozíciójának és presztizsének erősítése; 

- Az új román nemzetiségi tankönyvekkel kapcsolatos tapasztalatcsere; 

- Bemutató órák, ellenőrzések, mérések, projekthét; 

- Az új taneszközök (hagyományos és online) közkinccsé tétele; 

- „Jó gyakorlatok” átadása; 

- Felkészítés nemzetiségi megmérettetésekre OÁTV, OKTV, vers- és 

prózamondó versenyre, anyanyelvi vetélkedőkre és különböző kulturális 

rendezvényekre; 
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- Intézményi önértékelés alkalmazása; 

- Minősítési eljárások és egyéb életpályával kapcsolatos teendők; 

- Közösségi szolgálat szabályainak ismertetése. A jogszabály 1. melléklet II. 

pont 47. § egyértelműsít: „az ötven óra igazolása nem az érettségi 

bizonyítvány kiadásához, hanem az érettségi vizsga megkezdéséhez 

szükséges feltétel”; 

- Partneri szerződések aktualizálása, újak megkötése; 

- Az ötven órás szolgálat lehetőség szerinti összehangolása nemzetiség 

specifikus feladatokkal (műsor prezentálása öregek klubjában, segítségnyújtás 

az öregek otthonában, óvodások patronálása stb.); 

- Mentortevékenységek; 

- Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésekre, vezetői számvetés; 

- Kapcsolattartás a POK-kal és a Nemzetiségi Pedagógiai Központtal NPOK; 

- Szakmai konzultáció különböző szakértőkkel, szaktanácsadókkal; 

- Tanári továbbképzések szervezése akkreditált programok alapján; 

- Mindennapos testnevelés folytatása; 

- Testnevelési órák kiváltása táncoktatással, ennek kiterjesztése a gimnáziumi 

évfolyamokra is; 

- Testnevelési órák kiváltása úszásoktatással; 

- Intézményi mérések lebonyolítása; 

- GÉV-felkészítések, újabb szakkörök indítása (pl. fotószakkör, 

médiaszakkör…); 

- Tehetséggondozás; felkészítés nyelvvizsgákra (angol, román, olasz); 

- Romániai diákok magyar nyelvi felzárkóztatása; 

- Kezdő románosok nyelvi felzárkóztatása; 

- Felzárkóztatás különböző tantárgyakból; 

- Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok teljesítése; 

- Környezettudatos magatartás kialakítása (madáretetők felszerelése az iskola 

udvarában, környezetünk gondozása, szépítése, fák, virágok ültetése, 

gondozása); 

- Egészségnevelés (prevenció, egészséges életmód, előadások, vetélkedők…); 
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- Esélyegyenlőség, törődés a HH, a HHH, az SNI-s és BTM-es gyermekekkel; 

- Jótékonysági akciók szervezése; 

- Nevelés állandó princípiumok mentén, viselkedéskultúra fejlesztése; 

- Sokoldalú személyiségfejlesztés, a tanulók ismereteinek gyarapítása, 

kompetenciák fejlesztése, pozitív attitűdök kialakítása, toleranciára való 

nevelés; 

- Munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok betartása és betartatása; 

- Adminisztrációs fegyelem javítása, a dokumentumok naprakész, precíz vezetése; 

- Reflexiók bejegyzése dokumentumainkban; 

- Pályázatok figyelemmel kísérése; 

- Partneri (romániai és hazai) kapcsolataink ápolása (lásd PP); 

- Szülők bevonása a programok lebonyolításába; 

- Az iskola családias légkörének megőrzése, vonzerejének és hatékonyságának 

további növelése. 

Minden részterületen eredményességre, hatékonyságra törekszünk. 

 

Tanórán kívüli (délutáni) tevékenységek 

Hagyományőrző táncegyüttesek (alsó, 

felső tagozat, gimnázium) 

Nedró János és Cserháti Mihály 

Iskolai kórus Patkás György 

„Licurici” iskolaújság Repiskyné Radics Anna és Corina Sebestyén Olaru 

Irodalmi színpad Dr. Martyinné Orosz Marianna 

 

Felzárkóztató foglalkozások 

valamennyi alsós osztály (1-4. évfolyam) osztálytanítóval 

SNI-BTM felzárkóztató Jova Andrea 

matematika Gábor György 

Avramucz György (önkéntes tanár) 
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Tehetséggondozás GÉV-előkészítők 

román nyelv és irodalom Machhourné Nikula Stella PhD. 

magyar nyelv és irodalom Dr. Martyinné Orosz Marianna 

történelem Szántóné Cséffán Andrea, Szelezsán Róbert 

biológia Bordásné Szelezsán Márta 

matematika Gábor György 

 

Szakkörök 

Rajz (1-8. évfolyam) Farkasné Rokszin Mária 

Román néptánc Nedró János 

Informatika szakkör Bányai Tibor 

Kémia szakkör Martyin Tivadar 

Román nyelvi kommunikáció Stavaru Livia Simona 

Román népismeret Szucsigán Lászlóné 

Jeles napok-hagyomány-játék-ének Cserhátiné Gurzó Éva 

Ortodox ünnepek hagyományai Szabó Jánosné 

Honismeret és történelem Kozma László 

Kézműves Bányai Tiborné 

Énekkar Patkás György 

Ének-zenei szakkör Gyarmatné Somogyi Anett 

Román nyelvi újságíró szakkör Corina Sebestyén Olaru 

Román nyelvi szakkör Lile Liliana Floare 

Hímző szakkör Anca Butar Bekán 

Fotó és mozgáskultúra Dr. prof. Jirighie Virgil 

Kémia (9-10. évfolyam) Martyin Tivadar 

Olasz (9-12. évfolyam) Cser Vera 

Matematika Gábor György 

Énekkar Patkás György 

Színjátszás Cser Vera 

Informatika (10-11. évfolyam) Bányai Tibor 
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Sportfoglalkozások 

Röplabda Szentlélekiné Moldován Éva, Baktai Ferencné 

Labdarúgás Rokszin Tibor, Jánk János 

Tömegport (ált. iskola) Rokszin Tibor 

 

Fejlesztő foglakozások 

Altorjayné Köves Erika logopédus 

Szelezsánné Poptyilikán Anikó gyógypedagógus – SNI-s tanulók 

Kuli Éva gyógypedagógus – BTM-es tanulók 

Méhészné Tobai Rita szenzomotoros terápia 
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5. A 2017/2018. tanév rendje rendelet 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet (Megjelent a Magyar Közlöny 2017. évi 90. számában) 

 

5.1. A tanítási év időbeli keretei 

 első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek) 

 utolsó tanítási napja: 

o a gimnáziumban: 2018. május 3. 

o az általános iskolában: 2018. június 15. (péntek) 

 Tanítási napok száma: 

o az általános iskolában: 180 nap 

o a gimnáziumban: 179 nap 

 Az első félév 2018. január 26-ig tart (szülők és tanulók értesítése 2018. február 2.) 

 

5.2. A tanítási szünetek 

Újdonság a rendeletben a pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap bevezetése, amely 

egy nappal megnöveli az iskolák által tervezhető tanítás nélküli munkanapok számát. 

Megnevezés Időpont 

Őszi szünet 

2017. október 30. – 2017. november 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő) 

Téli szünet 

2017. december 27. – 2018. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda) 

Tavaszi szünet 

2018. március 29. – 2018. április 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. március 28. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap 2017. április 4. (szerda) 

Tanítás nélküli 

munkanapok 

2018. április 9.: ortodox húsvét (igazgatói szünet) 

2018. május 28.: ortodox pünkösd (igazgatói szünet) 
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Megnevezés Időpont 

2018. május 7-8-9.: írásbeli érettségi vizsgák (7: igazgatói szünet, 8: 

nevelőtestületi szünet, 9: DÖK-nap) 

2018. május 4. (péntek): igazgatói szünet a gimnáziumban 

Munkanapok áthelyezése 
2018. március 16. (péntek) – letanítva: 2018. március 10. (szombat) 

2018. április 30. (hétfő) – letanítva: 2018. április 21. (szombat) 

 

5.3. Országos mérések, értékelések 

 Fejlesztésre szoruló diákok felmérése 2017. október 13-ig. 

 A szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálata a hatodik, a 

nyolcadik és a tizedik évfolyamon: 2018. május 23-án (Oktatási Hivatal) 

 Angol nyelvi mérés: 2018. május 16-án. 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2018. január 9. és 2018. 

április 27. között. 

 Szakmai ellenőrzés: Központilag előírt szakmai ellenőrzés 2017. november 2. és 

2018. február 28. között a KIR intézménytörzsi és az OSAP-jelentésben szereplő 

adatokra vonatkozóan. 

 

5.4. A 2018. évi májusi írásbeli érettségi vizsgák 
 

Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Időpont 

1. nemzetiségi nyelv és 

irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom  2018. május 4., 8:00  

2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, 

magyar mint idegen nyelv  

2018. május 7., 8:00  

3. matematika matematika  2018. május 8., 8:00  

4. történelem történelem  2018. május 9., 8:00  

5. angol nyelv angol nyelv 2018. május 10., 8:00  

6. informatika - 2018. május 14., 8:00  

7. biológia biológia 2018. május 15., 8:00  
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Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Időpont 

8. társadalomismeret  - 2018. május 15., 14:00  

9. - informatika 2018. május 17., 8:00  

10. - ének-zene, művészettörténet 2018. május 17., 14:00  

11. kémia kémia 2018. május 18., 8:00  

12. földrajz földrajz 2018. május 18., 14:00  

13. fizika fizika 2018. május 22., 8:00  

14. - rajz és vizuális kultúra 2018. május 22., 14:00  

15. - filozófia 2018. május 23., 14:00  

16. - mozgóképkultúra és médiaismeret, 

dráma 

2018. május 24., 14:00  

17. olasz nyelv olasz nyelv 2018. május 28., 8:00  

 

5.5. A 2018. évi júniusi szóbeli érettségi vizsgák 
 

Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Időpont 

1. szóbeli vizsgák - 2017. június 7-14.. 

2. - szóbeli vizsgák 2017. június 18-29. 

 

5.6. Emléknapok, megemlékezések 

 A román nyelv napja: 2017. augusztus 31. (tanévnyitó ünnepség keretében) 

 Az aradi vértanúk emléknapja: 2017. október 6. 

 Halottainkra emlékezünk (Kohán György, Koszta Rozália, Magdu Lucian, volt 

tanáraink): 2017. november 2-án. 

 Műsor az 1956-os forradalom tiszteletére: 2017. október 21. (városi szinten október 

23.) 

 Megemlékezés Mihai Eminescura és a Román kultúra napjára: 2018. január 15. 

(Eminescu születésnapja) 

 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja: 2018. február 25. 
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 Ünnepi műsor az 1848. március 15-i forradalom tiszteletére: 2018. március 15. 

 Költészetnapi megemlékezés: 2018. április 11. 

 Megemlékezés iskolánk névadójáról N. Bălcescuról: 2017. november 29. 

(halálának évfordulója) 

Hagyományápolás az iskolában 

Gólyaavató  2017 október  

A Román Ortodox Püspökség kulturális napja La obârșii, la izvor 2017. október 14. 

Magyarországi románok kulturális napja 2017. október 21. 

Sf. Parascheva 2017. október 17. 

Óvodások és kisiskolások találkozója 2017. november 

Adventi vásár 2017. december 

Mikulás érkezése iskolánkba 2017. december 6. 

Szent Miklós ünnepe a Román Ortodox Püspökségen 2017. december 6. 

Karácsonyi műsor 2017. december 20. 

Karácsonyi műsor az Ortodox Templomban 2017. december 25. 

A Román Kultúra Napja – M. Eminescu születésnapja 

Irodalmi összeállítás 

2018. január 15. 

Szalagavató 2018. február 10. (szombat) 

Felső tagozatosok farsangja 2018. február 

Alsó tagozatosok farsangja 2018. február 

Gimnazisták – Kollégisták farsangja 2018. február 

Iskolai prózamondó verseny 2018. február 

Pro discipulis – Alapítványi bál 2018. március első szombatja 

Húsvéti műsor az Ortodox Templomban 2018. április 

Lucian Blaga - szavalóverseny 2018. május 9. 

Gyermeknap 2018. május 27. 
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Színjátszó körök versenye 2018. május végén 

A román kultúra napja 2018. május 

Pedagógusnap 2018. június 3. 

A nemzeti összetartozás napja 2018. június 4. 

Előre tervezhető nevelőtestületi értekezlet 

Tanévkezdő alakuló értekezlet 2017. augusztus 25. 

Tanévnyitó értekezlet – Munkaterv elfogadása 2017. szeptember 

Félévi osztályozó értekezlet 2018. január 

Félévzáró értekezlet 2018. január 

Év végi osztályozó értekezlet (12. évfolyam) 2018. április végén 

Nevelőtestületi munkaértekezlet 2018. március 

Ballagás (12. évfolyam) 2018. május 4. 

Év végi osztályozó értekezlet 2018. június 

Ballagás (8. évfolyam) 2018. június 16. 

Tanévzáró ünnepély 2018. június 

Tanévzáró értekezlet 2018. június 

 

Szülői értekezletek 

2017. szeptember (első évfolyam) 

2017. október második fele 

2018. január vége 

2018. április második fele 

 

Beiskolázás – Nyílt nap 

Gimnáziumban: 2017. november 17. 
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Általános iskolában: 2018. április 
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6. Rendezvényterv 

Tanítási napok száma: 

 gimnáziumban: 179 nap 

 általános iskolában: 180 nap 

Egyeztetve a diákönkormányzattal és a szülői munkaközösséggel. 

Augusztus 

25: Alakuló értekezlet 

felelős: igazgató 

25-től: Tantárgyfelosztás, órarendek, napközis és kollégiumi munkarend készítése, 

véglegesítése 

felelős: igazgatóhelyettesek 

Tantermek rendezése, dekorációk elkészítése 

felelős: osztályfőnökök 

31: Tanévnyitó ünnepség A román nyelv napja 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

 

Szeptember 

 Tantermi, szertári, folyosói rend kialakítása 

Házirend felülvizsgálata 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szemle, jelentés leadása, oktatás, tűzriadó terv 

elkészítése 

felelős: munkavédelmi, tűzvédelmi felelős 

Fakultációs és szakköri igények felmérése 

Felelős: igazgatóhelyettesek 

Határidő: szeptember 3. 

Tanmenetek, foglalkozási tervek leadása 

Felelős: munkaközösségek vezetői, szaktanárok 

Határidő: szeptember 30. 

Statisztikák előkészítése, elkészítése 
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Felelős: igazgatóhelyettesek 

Diákönkormányzat szervezése, éves munkaterv elkészítése 

Felelős: DÖK, osztályfőnökök 

Munkaközösségi foglalkozások, programok készítése 

Felelős: ig. helyettesek, munkaköz. vezetők 

Határidő: szeptember 30. 

Adatszolgáltatás – felvételi tájékoztatóhoz 

Felelős: igazgatóhelyettes 

Tanulmányi versenyek meghirdetése (általános iskola és gimnázium) 

OKTV, aktuális versenyek – tanulók jelentkeztetése 

Felelős: ig. helyettesek, szaktanárok 

Határidő: szeptember 23. (OKTV) 

Orvosi, fogorvosi szűrővizsgálatok, védőnői szűrővizsgálatok 

Felelős: osztályfőnökök, órát tartó tanárok (tanulókíséret) 

Határidő: szeptember 15-tól folyamatosan – előzetes egyeztetés alapján 

Szülői értekezlet – 1. évfolyam 

felelős: Bordás Jánosné 

29: Gólyabál 

Felelős: Patkás György, DÖK-vezető 

 

Október 

1: A zenei világnap – megemlékezés osztálykeretben 

felelős: szaktanár, osztályfőnökök 

3: Országos nemzetiségi rajzpályázat (általános iskola és gimnázium) 

felelős: szaktanár, igazgatóhelyettesek 

5: Pedagógusok világnapja 

felelős:  

6: Az aradi vértanúk emléknapja – megemlékezés iskolai szinten; részvétel a 

városi rendezvényen 

felelős: osztályfőnökök, DÖK-vezető tanár, Patkás György, Szelezsán Róbert 
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10: 1. osztályos tanulók diagnosztikus felmérése 

felelős: igazgatóhelyettes, Szabó Jánosné 

14: Mátyás király megyei monda-és mesemondó verseny 

felelős: 4. és 5. évfolyam magyar szakos pedagógusai 

 „Lucian Magdu” országos román versmondó verseny (Battonya) 

felelős: igazgatóhelyettes, román szaktanárok 

Nyilvántartó könyvek, törzskönyvek megnyitása 

felelős: igazgató, ig. helyettesek, osztályfőnökök 

Szülői értekezlet (8. és 9. évfolyamok) 

felelős: Szucsigán Lászlóné, Bordásné Szelezsán Márta, Martyin Tivadar 

17: Statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzése, pontosítása, elküldése 

felelős: ig. helyettesek, osztályfőnökök 

21: Földünkért világnap – megemlékezés osztályszinten 

felelős: szaktanárok, osztályfőnökök 

28: Difer-jelentés megküldése (létszám megadása) 

felelős: igazgatóhelyettes, Szabó Jánosné 

23: Nemzeti ünnep – megemlékezés osztályszinten és iskolai szinten 

felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, Szelezsán Róbert 

részvétel a városi ünnepségen 

felelős: Szántóné Cséffán Andrea, Repiskyné Radics Anna, igazgatóhelyettesek 

 Házi sportversenyek meghirdetése 

felelős: testnevelők 

Jelentkezés az Arany Dániel matematikaversenyre 

felelős: igazgatóhelyettes, Gábor György 

Neves román származású személyiségek sírjainak gondozása 

felelős: román népismeretet tanító tanárok 

Munkaközösségi foglalkozások 

felelős: munkaközösségi vezetők 

Tagozatkódok megadása 

felelős: igazgatóhelyettes 
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Szülői értekezletek (összevont, osztályszintű) 

felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, szaktanárok 

 

November 

 Házi sportverseny 

Felelős: testnevelők 

13: A magyar nyelv napja 

Felelős: humán munkaközösség 

15: Nevezés a Zrínyi Ilona matematikaversenyre 

Felelős: Rusz Mária, Jova Andrea, alsós tanítók 

17: Nyílt nap a gimnáziumban 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

24: OKTV – biológia 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, szaktanár 

 

December 

 Osztályozó vizsgák 

felelős: Machhourné Nikula Stella PhD. 

Arany Dániel matematikaverseny 

felelős: igazgatóhelyettes, gimn. nevelők (előzetes ügyeleti beosztás alapján) 

Diákhét 

felelős: igazgatóhelyettesek, DÖK 

Pályaválasztási szülői értekezlet 

felelős: 8. osztály és 12. osztály osztályfőnökei 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei országos helyesírási verseny 

Felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok 

2: Difer vizsgálat az érintett tanulókkal 

felelős: Szabó Jánosné 

9: Jelentkezés központi írásbeli vizsgára 

felelős: igazgatóhelyettes, 8. osztály osztályfőnöke 
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6: Mikulás – osztályszintű rendezvények, részvétel a misén az ortodox 

templomban 

felelős: osztályfőnökök, kollégiumi csoportvezetők 

 Karácsony – készülődés a szeretet ünnepére 

felelős: osztályfőnökök 

Közös program a Románvárosi óvodával, műsor a román nyugdíjas klubban 

(egyeztetett időpontban) 

felelős: igazgatóhelyettesek 

Adventi készülődés a Diákönkormányzattal közösen 

felelős: napközis nevelők 

20: Karácsonyi műsor 

felelős: alsós, felsős és gimnáziumi munkaközösségek 

31-ig: Jelentkezés az országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyre 

(román nyelv és irodalom, román népismeret) 

felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok 

 

 

Január 

6: Vízkereszt 

felelős: 

16: OKTV – román nyelv és irodalom 

felelős: igazgatóhelyettes, gimnáziumi nevelők (ügyeleti beosztás alapján) 

 Szalagavató bál előkészítése 

felelős: Cséffán Szilvia, Cser Vera 

15: Eminescu emlékműsor 

Felelős: román munkaközösség 

Részvétel az Országos Eminescu szavalóversenyen – Körösszegapáti 

Felelős: szaktanárok 

 Osztályozó értekezlet – általános iskola 

felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 
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Osztályozó értekezlet – gimnázium 

felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

Félévi szülői értekezlet 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

21: Központi felvételi vizsgák (8. osztály) 

felelős: Juhász Anna 

22: A magyar kultúra napja 

felelős: magyar szakos tanárok 

26: Az első félév utolsó napja 

Félévi jelentések, beszámolók, statisztikák elkészítése, leadása 

felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

Félévi értekezlet 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

 

 

Február 

2: A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 

felelős:  

Országos román nemzetiségi tanulmányi verseny iskolai fordulója – 

általános iskola – román nyelv és irodalom 

felelős: igazgatóhelyettes 

9: Országos román nemzetiségi tanulmányi verseny iskolai fordulója – 

általános iskola – román népismeret 

felelős: igazgatóhelyettes 

10: Szalagavató 

felelős: osztályfőnökök 

15: Jelentkezés rendes és előrehozott érettségi vizsgára 

felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettes 

határidő: február 15. 
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A 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjának továbbítása a középfokú 

intézményekbe 

felelős: Szucsigán Lászlóné, a 8. osztály osztályfőnöke, igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár 

17: Zrínyi Ilona matematikaverseny 

felelős: Rusz Mária, Jova Andrea 

25: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

felelős: gimnáziumi osztályfőnökök, Szelezsán Róbert 

Farsang 

felelős: DÖK segítő pedagógusok, osztályfőnökök, kollégiumi csoportvezetők 

 

 

 

Március 

1: GÉV jelentkezések megküldése 

felelős: igazgatóhelyettes 

3, 28: Ideiglenes felvételi jegyzék elkészítése (gimnázium) 

felelős: igazgató 

15: Nemzeti ünnep – iskolai megemlékezés 

felelős: kultúrfelelősök, Szelezsán Róbert, Kozma László 

városi szinten 

felelős: Czeglédiné Gurzó Mária, Pilánné Ruzsa Ildikó 

Városi vers-és prózamondó verseny (felső tagozat) 

felelős: magyar munkaközösség 

16-17: Általános iskola (8. osztály) tanulói adatlapok esetleges módosítása 

felelős: osztályfőnök, igazgatóhelyettes 

Nyílt tanítási nap – általános iskola 

felelős: igazgatóhelyettes 

Vers-és prózamondó verseny (iskolai, városi) – alsó tagozat 

felelős: alsós munkaközösség 
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22: A víz világnapja – környezetvédelmi vetélkedő 

Megemlékezés osztályfőnöki órákon 

felelős: Martyin Tivadar, Bordásné Szelezsán Márta 

30: Szavalóverseny a kortárs román irodalomból 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes (ált. iskola) 

 

Április 

 Döntés középfokú felvételről 

felelős: igazgató 

1. osztály beíratása a 2017/2018-as tanévre 

Nevelési értekezlet 

felelős: igazgató 

Városi matematikaverseny – 5. osztály 

felelős: Jova Andrea 

11: A magyar költészet napja – József Attilára emlékezünk 

felelős: magyar szakosok 

16: Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 

felelős: gimnáziumi oszt. főnökök (9-12. évf.), Szelezsán Róbert 

18: Műemlékvédelmi világnap 

felelős: Farkasné Rokszin Mária 

22: A Föld napja 

 A román nyelv hete 

felelős: román munkaközösség, Machhourné Nikula Stella PhD. 

határidő: ápr. 30. 

Kiértesítés a középiskolai felvételről 

felelős: igazgatóhelyettes 
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Május 

1: A munka ünnepe. Az Eu-s csatlakozás napja 

5: Ballagás – gimnázium 

felelős: 11-12. évf. osztályfőnökei 

6: Anyák napja 

felelős: osztályfőnökök 

Országos román mesemondó verseny (Békéscsaba) 

felelős: a román munkaközösség (ált. iskola) 

4-28: Érettségi írásbeli vizsgák 

felelős: igazgatóhelyettes, tanárok (külön ügyeleti beosztás alapján) 

 Barátság kupa (román általános iskolák sportversenye) 

felelős: testnevelők 

10: Madarak és fák napja – gyermeknap – környezetvédelmi nap 

határidő: május 30. 

felelős: Martyin Tivadar, Bordásné Szelezsán Márta 

 Szülői értekezlet (a leendő 1. osztályos tanulók) 

felelős: igazgatóhelyettes, érintett tanító 

16: Idegen nyelvi mérés 

felelős: Juhász Anna, Szántóné Borbély Angéla, Cser Vera, Szabó Jánosné 

23: Országos kompetenciamérés 

felelős: Cser Vera, Szabó Jánosné, Jova Andrea 

 Jelentkezés a 2018/2019-as tanév emelt szintű foglalkozásaira (GÉV) 

felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

Jelentkezés (és módosítások) az erkölcstan- hit és erkölcstan órákra 

felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

27: Gyereknap 

30: Román gyermekszínjátszó körök versenye 

felelős: igazgató, Cser Vera 
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Június 

3: Pedagógusnap 

felelős: DÖK-vezető tanárok 

 „Periniţa” országos néptánc találkozó 

felelős: Nedró János, Cserháti Mihály 

15: utolsó tanítási nap 

 Osztályozó értekezletek (általános iskola és gimnázium) 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

17: Ballagás (általános iskola) 

felelős: 7-8. osztály osztályfőnökei 

 Tanév végi statisztika leadása 

felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

18-29: Érettségi szóbeli vizsgák 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

22-24: Beiratkozás a 2018/2019-as tanév 9. évfolyamára 

Tanévzáró ünnepség 

felelős: igazgató 

Tanévzáró értekezlet (előkészítése) 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

GÉV- dokumentáció postázása 

felelős: igazgatóhelyettes 
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7. Kollégiumi munkaterv 

7.1. A kollégiumi munkaterv elkészítésekor figyelembe vett jogszabályok 

Kollégiumunk a Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium összevont intézmény 

részegységeként, közös igazgatás alatt működik, gazdaságilag nem önálló. A tanév feladatait 

saját módosított pedagógiai programunk alapelvei és célkitűzései határozzák meg, melyeket a 

Kollégiumi nevelés országos alapprogramja valamint összevont intézményünk Pedagógiai 

programja alapján állítottunk össze. A jogszabályi változásokat folyamatosan figyelemmel 

követjük, és dokumentumainkat már ezen változásokat figyelembe véve készítjük el: 

- A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (2011. december 19.) 

- 59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról. 

 

7.2. Helyzetelemzés 

Személyi feltételek 

Az előző tanévhez képest nevelőink, kollégiumi dolgozóink összetételében létszámában és 

végzettségében csak néhány változás történt. A I. kollégiumi csoport vezetésével Szentlélekiné 

Moldován Éva gimnáziumi tanárt bíztuk meg, Aranyos Attila tanár úr a továbbiakban 

kollégiumi óraszámában fizika és matematika korrepetálást, illetve tehetséggondozást végez. A 

pedagógiai felügyeleti teendők ellátásában az ebédeltetés ideje alatt Lile Liliana Floarea 

kolléganő vesz részt. A kollégák végzettsége és szakképesítése a feladatok ellátásához 

elegendő. 

A kollégiumi nevelőtestület tagjai végzettségük szerint: 

- Lengyel Valéria, tanárképző főiskolát végzett kolléganő; 

- Márkné Netye Andrea, tanárképző főiskolát végzett kolléganő; 

- Cserháti Mihály, tanárképző főiskolát végzett Pedagógus II. fokozatú kolléga, aki 

közoktatás vezetői végzettséggel is rendelkezik; 

- Szentlélekiné Moldován Éva, gimnáziumi tanár; 

- Győri Zita, gyakornok, éjszakás felügyelő; 
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- Pilánné Ruzsa Ildikó tanárképző főiskolai és közoktatás vezetői végzettséggel 

rendelkező kollégiumvezető, minősített Pedagógus II. fokozatban 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők: 

- Czeglédi Mihály pedagógiai asszisztens, BA végzettségű kolléga, aki felügyeleti 

teendőket lát el, valamint esténként sportfoglalkozásokat tart 

- Görbedi József gimnáziumot végzett éjszakás gyermekfelügyelő 

A nevelőtestület munkáját az intézmény igazgatójának felügyelete mellett a kollégiumvezető 

igazgatóhelyettes koordinálja. Összevont intézményünk sajátosságaiból fakad, hogy – a 

hatékonyabb foglalkoztatás miatt - gyakori a tanárok munkaidejének felosztása az 

intézményegységek között. Így például, élve a lehetőséggel, intézményvezetőnk a szabadidő-

szervezői feladatokkal Cserháti Mihály kollégiumi nevelőt bízta meg heti 6 órában, akinek a 

kollégiumból így kieső óráit (az ébresztés, ebédeltetés és a szabadidős foglalkozások 

felügyeletét) Czeglédi Mihály pedagógiai asszisztens látja el. 

Lengyel Valéria heti óraszámából 21 órát tölt a kollégiumban, a fennmaradó 9 órájában iskolai 

tanórákat tart. Márkné Netye Andrea heti 19 órában lát el kollégiumi tevékenységeket, a 

fennmaradó 11 órájában napközis foglakozásokat vezet az iskolában; Szentlélekiné Moldován 

Éva 12 órában, Aranyos Attila 7 órában, Lile Sorana 8 órában tart foglalkozást a kollégiumban. 

A kollégiumvezető heti kötelező óraszáma 12. Iskolai óráinak száma: 16, valamint a hét egy 

napján szilenciumi foglakozást tart a 10. évfolyamos csoport számára. 

 

Csoport-beosztás: 

1. csoport: 9/A. és 9/B. osztályosok (csoportvezetőjük: Szentlélekiné Moldován Éva) 

2. csoport: 10/A. és a 10/B. osztályosok. (csoportvezetőjük: Márkné Netye Andrea) 

3. csoport: a 11/A. és a 11/B osztályosok (csoportvezetőjük: Lengyel Valéria) 

4. csoport: a 12/A és a 12/B osztályosok (csoportvezetőjük: Cserháti Mihály) 

A technikai személyzet gyermekbarát mentalitású. Pozitív hozzáállásuk elősegíti a pedagógiai 

program jó közérzetben történő megvalósítását. 

 

A technikai alkalmazottak létszáma: 7 fő 

- 3 fő takarítónő 

- 2 fő konyhai dolgozó 
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- 2 fő karbantartó (közülük egy részmunkaidős) 

A kollégiumi férőhelyek kihasználtsága magasabb az előző évhez képest. Jelenleg 86 fő 

bentlakó diákunk van, 41 lány és 45 fiú. Közülük mindössze csupán 2 fő általános iskolás. 

Bentlakó diákjaink főként a hazai románlakta településekről érkeznek, de szép számban jönnek 

hozzánk tanulni főként kettős állampolgárságú romániai tanulók is, főleg Románia határ menti 

településeiről. A létszám gyakran változik a ki-és beköltözések miatt. (Főként tavasszal 

nagyobb a kiköltözések aránya, a családi kisgazdaságok munkaerő-szükséglete miatt.) 

Egyre több diákunk érkezik olyan családból, amelyben valamelyik szülő munkanélküli vagy 

külföldön dolgozik, ill. egyéb okok miatt egyedül neveli gyermekét. 

 

Tárgyi feltételek 

Mióta az országos román önkormányzat fenntartásába került intézményünk, kollégiumunk 

lakhatási feltételei jelentős mértékben javultak. Az elmúlt tanévben befejeződött kollégium 

épületének szinte teljes felújítása, a nyílászárók cseréjével együtt. Csupán a második emeleti 

belső ajtók cseréje nem történt meg, de ígéretet kaptunk az ehhez szükséges források fedezetére. 

Reméljük, ebben a tanévben megvalósulhat ez a beruházás is. A szintén megújult vendégházban 

– a jó menedzselésnek is köszönhetően – a nyári vendégéjszakák száma a tavalyi évhez 

hasonlóan magas volt. Eszközállományunk különösebben nem gyarapodott. De az iskolában 

kialakított két új tanterem lehetővé tette minden osztály elhelyezését az iskolai részben, így 

jelentősen csökkent a délelőttönkénti csak a nyelvi csoportbontások miatt tartanak itt tanórákat. 

Eszközellátottságunk jónak mondható, az internetelérés adott, bár elég elavult a számítógépes 

állományunk, de ennek nagy jelentősége nincs, mert a diákok többsége rendelkezik saját 

internetezéshez használható eszközökkel. Ezen kívül audiovizuális eszközök sora, a kollégium 

kézikönyvtára és egy digitális tábla is segíti a kollégiumi felkészülést. Tanulószobáink, 

hálószobáink, közösségi tereink és a teakonyhák berendezése, felszereltsége diákjaink igényeit 

kielégítik. Nagy vágyunk teljesült e tanévben: bevezették kollégiumunkba a román Digi tévé 

csatornáit, ami már régi kívánsága volt diákjainknak. Reméljük, hogy általa még jobban 

fejlődik nyelvi kifejezőkészségük, valamint Románia kulturális. természeti és egyéb értékeit is 

jobban megismerik. 
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7.3. Funkció- és célrendszer 

Hazánk egyetlen román gimnáziumának kollégiumaként legfontosabb küldetésünk a román 

nyelv és kultúra megőrzésének, ápolásának segítése a bentlakásos intézményre jellemző 

nevelési, tanulási, módszerek, lehetőségek felhasználásával. Biztos hátteret kell szolgáltatnunk 

ahhoz, hogy iskolánk minden részterületen versenyképes tudjon maradni a nemzet iskoláinak 

sorában. Kollégiumunk meghatározó feladatai, céljai a román nyelv és irodalom, a román 

kultúra megismertetésének céljából fakadnak. Tanulóink román és magyar nyelvismerete 

nagyon eltérő szintű. Míg néhányan egyáltalán nem beszélik a román nyelvet (asszimilálódott 

román szülők gyermekei, főként a hajdú-bihari, románok által is lakott településekről érkeznek, 

vagy pedig magyar családokból nyelvtanulás céljából), addig szintén jó néhányan egyáltalán 

nem tudnak magyarul (áttelepült családok gyermekei). Ezeket az óriási különbségeket 

kezelnünk szükséges, esélyegyenlőséget kell biztosítanunk minden diákunknak, hiszen szüleik 

ezt várják el tőlünk. Ez pedig csak jelentős többletmunka ráfordításával érhető el. Tehát egyre 

nagyobb hangsúly helyeződik a kollégium tanulás-segítő szerepére. 

Ezen túlmenően ugyanakkor egyre több programajánlatot is biztosítanunk szükséges 

diákjainknak, hogy vonzónak találják a kötöttebb, szabályokhoz igazodó bentlakást, mint az 

otthoni, kötetlenebb életmódot. 

A sajátos nemzetiségi arculatból fakadó feladataink mellett nagy hangsúlyt fordítunk a 

tudományok, művészetek, az informatika, környezeti és egészséges életmódra nevelés valamint 

az idegen nyelvek elsajátíttatására is. Igyekszünk esélyegyenlőséget biztosítani a hozzánk 

érkező diákok számára, akiknek általában egyik vagy mindkét szülője szintén iskolánk diákja 

volt, s jelenleg is érzelmi szálakkal kötődik intézményünkhöz. Ettől családias és bensőséges 

kollégiumunk légköre, és ezért alakult ki benne egy viszonylag homogén, egységes közösség, 

melynek tagjai hasonló neveltetéssel, értékrenddel érkeztek. Arra törekszünk, hogy megőrizzük 

ezt a gyermekközpontú, barátságos, jó hangulatot, ahol diákok és nevelők egyaránt jól érzik 

magukat. Bízunk benne, hogy a város, a hazai román nemzetiségi közösség sajátjának ismer el 

bennünket, mert élesztője s ösztönzője vagyunk a kulturális közéletnek, és mert színes sokrétű 

tevékenységeinket a két nép közeledésének vágya hatja át. 
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7.4. A kollégiumban folyó nevelő- oktató munkával kapcsolatos feladatok  

A tanév kiemelt nevelési feladatai  

A tanulmányi eredmények szinten tartása, javítása 

A Pedagógiai programunkban megfogalmazottakkal összhangban legfontosabb feladatunknak 

a tanulmányi eredmények fenntartását, illetve javítását tekintjük. Egyik legfőbb célkitűzésünk, 

hogy idén ne legyen bukott diákunk. Feladatunknak e téren a motivációs szint növelését és a 

hatékonyabb tanulási módszerek elsajátíttatását tartjuk természetesen a rendszeres és 

következetes ellenőrzések mellett. A román nyelv hatékonyabb elsajátíttatása, nemzetiségünk 

kulturális kincseinek alaposabb megismertetése szintén kiemelt feladatunk. Igyekszünk a 

román nyelv általános használatát erősíteni a kollégiumi kommunikációban. 

Közösségi szemlélet kialakítása 

Ez minden csoportban, de főleg a 9. évfolyam számára nagyon fontos. Kiemelt feladatunknak 

tartjuk beilleszkedésük elősegítését, a kulturált együttélés szabályainak elsajátíttatását, társakra 

való odafigyelés igényének erősítését. 

Fegyelmezett és kulturált szokások, magatartásformák kialakítása és megszilárdítása 

A kollégiumi házirend és napirend megismertetésén túl szükséges az azokban foglaltak 

elvárásként való megjelenítése is, illetve betartásuk következetes ellenőrzésére. A kulturált 

magatartásformák megbeszélése a csoportfoglalkozások különböző témaköreinek is feladata. 

Kollégiumi fegyelem megtartása, javítása 

Az eltérő családi és szociális háttérrel rendelkező diákok kollégiumi közösségbe való 

integrálása néha nagyon nehéz feladat. A fegyelmi helyzet javításának kulcsa szintén a 

következetes hozzáállás, a diákok rendszeres nyomon követése. A foglalkozások keretében is 

különös hangsúllyal kívánunk kitérni a pozitív emberi tulajdonságok (türelem, empátia, a másik 

tisztelete stb.) fontosságára. Továbbá e tanévben is számos és változatos programmal 

igyekszünk diákjaink energiáit hasznosan lekötni. 

A szabadidő megszervezése 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a kollégisták szabadidejét érdekes és hasznos programokkal 

gazdagítsuk, amelyekkel egyidejűleg személyiségük fejlődését is elősegítjük, másrészt a 

szabadidő közös eltöltése erősíti a kollégisták közösségi szellemét, így pl. kiscsoportos színház- 
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mozi-, múzeumlátogatással, műveltségi vetélkedők szervezésével, vendégelőadók 

meghívásával. 

Kollégiumi hagyományok ápolása 

Ösztönözzük és elősegítjük a kollégium hagyományos rendezvényeinek színvonalas 

megtartását és azok gyarapítását a tanulóifjúság igényei szerint. Szervezett, sokszínű művészeti 

és sportlehetőségeket biztosítunk számukra. 

Az egészséges életmódra és környezetünk védelmére, gondozására ösztönzés 

Kiemelten kezeljük a fenntartható fejlődés kollégiumi programsorozatának lebonyolítását, a 

diákok ösztönzését az abban való aktív közreműködésre. 

 

Tanulmányi munka 

Alapvető – talán legfontosabb – feladatunknak tartjuk a tanulók tanulmányi munkájának 

megszervezését, segítését és ellenőrzését. A tanulás a személyiségformálás egyik legfontosabb 

eszköze. Eredményességét a kollégium az iskolával, szülői házzal együttműködve érheti el. 

Formái: elsősorban tanulószobai munka illetve kisebb részben egyéni tanulás. 

Egyéni elbírálás alapján a szilenciumra kötelezett tanulók esetenként lehetőséget kaphatnak a 

szobájukban való tanulásra. A felmentés idejét a nevelőtanár a tanulók tanulmányi 

teljesítménye és a tanuláshoz való hozzáállása alapján határozza meg a csoportvezető 

egyetértésével. Nagyobb teret kaphat a diákok egymást segítő tanulása is. 

A tanulmányi munka megszervezése 

A tanulócsoportokat az első tanítási héten kialakítjuk. A tanulószobára kötelezett kollégisták 

nevelőtanári felügyelete a stúdiumi időben biztosított. Az esetleges távollét okát a kollégistának 

igazolnia kell, a csoportvezető, illetve az ügyeletes nevelő engedélye nélkül a szilenciumról 

nem hiányozhat. A nevelőtanár a hiányzások okát és idejét pontosan regisztrálja. 

A megfelelő tanulási módszerek kialakításához tájékozódnunk kell a kollégisták egyéni 

képességeiről, fel kell ismernünk érdeklődési irányultságaikat. A felsőbb éveseknél - szükség 

esetén - felül kell vizsgálnunk a tanulási módszereiket, ha kell, akkor változtatni azokon. Külön 

figyelmet kell fordítanunk a legeredményesebb tanulási módszerek ismertetésére, azok 

elsajátíttatására. A tanulmányi munka eredményesebbé tétele a korszerű tanulási módszerek 

elsajátíttatásával, alkalmazásával, gyakorlattá tételével valósítható meg. A hátrányos helyzetű 
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tanulókkal fokozottabban szükséges egyénileg is törődni. Egyik legfőbb célkitűzésünk, hogy 

idén ne legyen bukott diákunk. 

A felkészüléshez a kollégiumban számítógépterem áll rendelkezésre internet-hozzáféréssel. Az 

iskolai délutáni korrepetálások és az egyéni, illetve kiscsoportos beszámoltatás, valamint az esti 

pótszilencium lehetőséget adnak a hiányok pótlására. 

Tanári tevékenység a tanulmányi munka keretében 

- Kiemelt feladatunk, hogy a kollégista diákokat segítsük tanulmányi munkájukban: 

egyéni korrepetálással, kikérdezéssel, segítségnyújtással. 

- A csoportfoglalkozások tervezésénél is igyekszünk nagy gondot fordítani a tanulmányi 

munka javításának lehetőségeire. 

- Az arra rászoruló tanulókat tanulmányi eredményük figyelembe vételével is 

korrepetáljuk, az esetleges elmaradásaikat segítjük behozni. A korrepetálásban 

segítségünkre vannak az iskola szaktanárai. 

A tanulmányi munka ellenőrzése 

- A tanulmányi munkát folyamatosan értékeljük. Az első évfolyamosok tanulmányi 

munkáját hetenként ellenőrizzük a hátrányok torlódása, a tudásbeli hiányosságok 

megszüntetése végett. 

- A tanulmányi teljesítmény javulása érdekében szeretnénk bevezetni, hogy aki valamely 

tantárgyból gyengén áll, az minden óra előtt beszámoltatásra kerül. 

- A tanulók tanulmányi munkájuk alapján jó eredmények esetében dicséretben, 

kedvezményekben részesülnek (pl. kimenő), ennek mértékét, formáját a nevelőtestület 

határozza meg. 

- A nevelőtanárok legalább havonta felülvizsgálják az iskolai naplókat és a kellő 

következtetések levonása után a szükséges intézkedéseket megteszik. 

- A gyengén teljesítő tanulókat pozitív oldalról kívánjuk motiválni. Felhívjuk a 

figyelmüket arra, hogy annak érdekében, hogy kedvenc szabadidős elfoglaltságaikra 

maradjon idejük, igyekezzenek hatékonyabban és intenzívebben, akár új módszereket 

bevezetve tanulni. A tanulás segítését és a lecke felmondatását nemcsak a nevelőtanár, 

hanem egyes felsőbb éves tanulók is végezhetik felkérés alapján. 

A tanulmányi munkát elősegítő egyéb tevékenységek 
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Amennyiben lehetőség kínálkozik, biztosítani kell az önnevelésre épülő művelődési formák, pl. 

művelődési intézményekben szervezett ismeretterjesztő előadások meghallgatását, az iskolai 

szakkörökben, énekkarban stb. való részvételt. Támogatjuk és segítjük a kollégistákat 

érdeklődési körük gazdagításában, és motiváljuk őket pályázatokon, versenyeken való 

részvételben. Az önálló ismeretek szerzésében a diákok segítségére van a kibővült kollégiumi 

könyvtár, ezen felül rendelkezésre áll az iskolai és a városi könyvtár, valamint az internet is. 

 

Kulturális munka a kollégiumban 

Célunk a kollégisták kultúrához, esztétikai minőséghez való viszonyának javítása, a kultúra 

értékeinek és a természetben rejlő értékek megismertetése, az irántuk való érdeklődés 

kialakítása, a kultúra különböző területein való jártasság fejlesztése személyiségük teljesebbé 

tétele érdekében. Mindezek megvalósítása érdekében felhasználjuk a kollégium lehetőségeit és 

hagyományait a különféle kulturális és csoportfoglalkozások megszervezéséhez. 

A művészeti nevelésre minden megyei, városi és nemzetiségi színteret igyekszünk kihasználni. 

Az idén is szeretnénk folytatni mozi- és tárlatlátogatási hagyományunkat, továbbá igény és 

lehetőség szerint múzeumlátogatást szervezünk. Havi egy alkalommal közös film 

megtekintését tervezzük a kollégiumi házimozi segítségével. A kollégiumon belül műveltségi 

vetélkedőket rendezünk. 

 

Információs kultúra 

A modern tudomány technikai vívmányait (internet, műholdas technika, mobiltelefon stb.) a 

kollégium életében sem lehet figyelmen kívül hagyni. Feladatunk ezért, hogy e folyamathoz 

igazodva felkészítsük a kollégistákat az életük során e területen őket érő kihívásokra és 

hatásokra. Ennek érdekében egyrészt biztosítjuk a megfelelő technikai felszerelés használatát 

(pl. internet), másrészt gondot fordítunk a kollégistákat ezen a területen érő esetleges káros 

hatások elhárítására, a kulturált használat elsajátítása révén. 
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Sporttevékenység a kollégiumban 

A sport a kollégiumban is az egészséges életmódra nevelés egyik fontos eszköze, ezért nagy 

figyelmet fordítunk a kollégisták rendszeres sportolásának biztosítására. Kollégistáinknak 

intézményi szinten naponta van lehetőségük a testedzésre a sportolásra. 

A kollégisták sporttevékenységeiket elsősorban a testnevelési órákon, iskolai 

sportrendezvények és versenyek keretében végzik. Ezek mellett nagy hangsúlyt kapnak 

pedagógiai asszisztensünk által heti rendszerességgel szervezett, sportfoglalkozások, alkalmi 

sportversenyek. Ilyenek pl. a kispályás labdarúgás, röplabda vagy az asztalitenisz- és 

biliárdversenyek. A tanulóknak lehetőségük van mindezek mellett az egyéni sportolásra, akár 

egyesületi formában is. 

 

Egészségnevelés a kollégiumban 

Feladatunk: a tanulók szervezetének harmonikus fejlődéséről, egészségük megóvásáról való 

gondoskodás Ezt elsősorban az egészséges környezeti feltételek megteremtésével, a helyes 

életmód kialakításával tudjuk elősegíteni. Célunk a tanulóifjúság egészségkultúrájának 

fejlesztése, a káros szenvedélyek prevenciója. Munkánkat segíti az iskola ifjúságvédelmi 

felelőse és az iskolapszichológusunk. Rendszeresen szervezünk különböző témájú előadásokat, 

filmvetítéseket és beszélgetéseket. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok minden egészségükkel 

kapcsolatos kérdésben széleskörű információval rendelkezzenek. A káros szenvedélyek – 

elsősorban dohányzás és alkohol – elleni megelőző munkát is tovább folytatjuk. 

Ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítása: 

- A tiszta környezet biztosítása és fenntartása 

- A szobák tisztaságának rendszeres ellenőrzése 

- Személyi higiéné fontosságának hangsúlyozása 

- Hangsúlyosnak tartjuk a tanulók mentálhigiénés támogatását is 

- A dohányzás elterjedését a pedagógiai módszerek széles skálájának alkalmazásával 

igyekszünk visszaszorítani 

A kollégium egészségügyi ellátását az iskolaorvosok és a városi orvosi ügyelet biztosítja. 
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Környezeti nevelés, környezetvédelem 

A kollégiumvezető mesterpedagógusi programja a bentlakó diákok egészséges életmódra 

nevelését és környezettudatos életvitelük kialakítását tűzte ki céljául, tette meg lényegi 

elemévé. 

Ebben a tanévben és a következő négyben tehát még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fordítani 

erre a nevelési területre. Környezeti nevelésünk célja, hogy a tanulók megértsék az ember és 

környezete egymásra utaltságát és következményeit. A tanulók figyelmét ráirányítjuk a 

Földünket veszélyeztető tényezőkre, a környezetvédelem égető problémáira, a kölcsönös 

függőségek, az ok-okozati összefüggések felismerésére helyi és globális szinten. Tudatosítjuk 

bennük egyéni felelősségüket, lehetőségeiket a bioszféra állapotának megőrzésében. Fontos 

felhívni diákjaink figyelmét, a takarékos fogyasztóvá válás szükségességére. 

 Szeretnénk folytatni a kollégiumban keletkező hulladék szelektív gyűjtését (elsősorban a 

műanyag palackokét), idén ezt a gyakorlatot szeretnénk még hatékonyabbá tenni, és lehetőség 

szerint más életmódbeli és környezet-megóvási szokások kialakításának körét is bővíteni, a 

mesterprogramban foglaltak alapján. 

 

Közösségi élet a kollégiumban 

A közösségi életre való nevelés célja, hogy erősítse az egyénben a közösség céljainak, 

érdekeinek tiszteletben tartását. A közösség tagjai között jöjjön létre olyan kölcsönös kapcsolat, 

amely a barátságra, kölcsönös segítségnyújtásra, mások tiszteletére és a bizalomra épül. Célunk, 

hogy a családi miliőből a kollégiumba bekerülő tanulók harmonikus személyiségfejlődését 

biztosítsuk. Szeretnénk elérni, hogy diákjaink a kollégiumban jól érezzék magukat. A közösségi 

programok célja, hogy tanulóink baráti kapcsolatokat alakítsanak ki egymással, és a közösség 

hasznos tagjává váljanak. A szervezett közös programok segítik a kollégistákat a szabadidő 

hasznos eltöltésében, és erősítik a kollégiumi közösséget is. Felelősök: kollégiumi nevelők. 

Feladatok: 

- A DÖK tisztségviselők feladata a diákok hatékony érdekképviselete 

- Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy a közösségi tevékenységekben önként és szívesen 

vegyenek részt 
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- Azokat a diákokat, akik tevékenyen részt vesznek a kollégiumi munkában, jutalomban 

részesítjük. 

 

Erkölcsi nevelés a kollégiumban 

Az erkölcsi nevelés célja 

Célunk, hogy a középiskolai tanulmányok befejeztével a diákok stabil erkölcsi értékrenddel 

lépjenek ki az életbe. A tanulók viselkedése egymással és a felnőttekkel szemben legyen 

udvarias, tisztelettudó, kulturált. Nagy jelentőségű a szülőkkel, osztályfőnökökkel, 

szaktanárokkal, az iskolai pszichológussal, gyermekvédelmi felelőssel való rendszeres 

kapcsolattartás annak érdekében, hogy a felmerülő problémákat könnyebben tudjuk kezelni.  

Az erkölcsi neveléshez kapcsolódó kiemelt tevékenységi területek 

Az erkölcsi nevelés nem egy elvont, csupán elvi síkon megvalósuló folyamat, hanem a 

gyakorlati életben kialakuló, a társadalom által pozitívnak tartott magatartásformák beépülése 

a személyiségbe. A kollégiumi nevelés fontos területe a diákok erkölcsi értékrendjének 

fejlesztése. 

A nevelőtanárok a csoportfoglalkozások és egyéni beszélgetések alkalmával képet kapnak a 

tanulók személyiségéről, és támogatni tudják értékrendjük fejlődését a kívánt irányba. 

Családi életre nevelés területén: 

Fontos feladatunk, hogy ismerjük a diákok családi hátterét, életkörülményeiket, esetleges 

problémáikat. A kollégiumban igyekszünk családias légkört kialakítani. Célunk, hogy a diákok 

jól érezzék magukat. A közös ünnepek is erősítik a kollégisták összetartozását. 

Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk, hogy a kollégisták maguk választhassák ki 

szobatársaikat. 

A csoportfoglalkozások tematikájában is fontos szerepet kap a családi életre nevelés, a 

párkapcsolatok, a szexuális felvilágosítás is. 

A tulajdonhoz való viszony területén: 

Törekednünk kell arra, hogy a kollégiumban a tulajdonhoz való viszony megfeleljen az 

általános erkölcsi törvényeknek. Szigorúan fel kell lépni azok ellen, akik a közösségi tulajdont 

rongálják. Különös figyelmet kell fordítani a kollégiumi lopások megelőzésére. Felhívjuk a 

kollégisták figyelmét arra, hogy személyes tulajdonaikra nagy gonddal ügyeljenek, mert a 
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lopások nagy része felelőtlen magatartásuk következménye. Fontos felhívni a figyelmüket a 

takarékos fogyasztóvá válás szükségességére. 

 

7.5. Foglalkozásaink, üléseink, rendezvényeink 

Csoportfoglalkozásokról 

A csoportfoglalkozások tematikáját minden kollégiumi nevelőtanár saját maga állítja össze az 

oktatási miniszter 59/2013 (VIII. 9.) EMMI rendeletében megfogalmazott tematika alapján, a 

kiadott segédanyagok felhasználásával, a kollégisták életkori sajátosságainak 

figyelembevételével, szükség esetén külön foglalkozásokat tartva a különböző életkorú 

diákoknak. 

A Kollégium Nevelési Programjában meghatározottak szerint a kollégiumi foglalkozások a 

tanulói részvétel szempontjából kötelezőek, illetve szabadon választhatóak lehetnek. 

Foglalkozásainkat tehát eszerint szervezzük meg. 

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja a fenti rendelet alapján a kötelező 

csoportfoglalkozásokon az alábbi témakörökkel foglalkozunk: 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 
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Egyéb Foglalkozások 

Nagy hangsúlyt fordítunk kollégiumunk hagyományainak megőrzésére, és ezek alakítására a 

változó világ, változó diákízlése szerint. Tanulóink részére – a kötelező tanulási időn kívül, és 

a csoportfoglalkozásokon túl - heti rendszerességgel biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltését 

szolgáló programokat, melyekre a diákok önként jelentkezhetnek, de a továbbiakban a részvétel 

kötelező. A következő foglalkozásokat ajánlottuk ki az előzetes igények felmérése alapján: 

román nyelvű színjátszó kör, hímző szakkör, hagyományőrző néptánc, röplabda- és 

fociedzések, kreatív hobby. Ezeken túl havonta valamelyik tanulócsoport szervez a kollégium 

egésze részére valamilyen szórakoztató programot, melyek színvonalát év végén értékeljük, s 

jutalmazzuk a legjobbakat. Rendszeresen szervezünk filmklubot és házibajnokságot a 

különböző sportágakból. 

Nevelőink felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat tartanak, amelyeken a tanulók 

igény szerint, illetve nevelőtanári kijelölés alapján vesznek részt. A következő tantárgyakból 

biztosítunk egyéni és csoportos felzárkóztató és korrepetálási lehetőséget: magyar és román 

nyelvből, valamint matematikából és fizikából. Tehetséggondozó foglalkozásokat pedig olasz 

nyelvből és fizikából. 

Üléseink 

- Kollégiumi közgyűlést évente tartunk. 

- A minőségbiztosítás jegyében a kollégium nevelőtestülete minden hónap utolsó hetében 

megbeszéli, értékeli az eltelt időszak munkáját. 

- Nevelőtestületi munkaértekezleteket - heti egy alkalommal, 

- Kulturális és sportrendezvényeket – folyamatosan, de legalább havonta két alkalommal, 

- Csoportfoglalkozásokat – hetente 

- Egyéni törődést biztosító és felzárkóztató foglalkozásokat hetente– folyamatosan 

- Kreatív hobbikört hetente két alkalommal. 

- Foglalkozás nélküli munkanapok: péntek, szombat, vasárnap, természetesen a 

felügyeletet –igény szerint- ezeken a napokon is biztosítjuk diákjaink számára. 

Bentlakóink vasárnaponként 16 órától foglalhatják el a kollégiumot. 

- A szünetek időtartama megegyezik az iskola munkatervében szereplő időpontokkal. 
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Rendezvényeink 

Hagyományos rendezvényeinket az intézmény diákönkormányzatával közösen szervezzük, 

illetve minden csoport tanévenként két alkalommal a kollégium egésze számára szervez 

valamilyen közös programot: 

- Ismerkedési est 

- Gólyabál 

- Mikulás- ünnepség 

- Diákhét 

- Farsang 

- Tánccsoportunk és a színjátszó kör bemutatkozó előadásai 

- Filmvetítések 

- Közös vetélkedők, sportrendezvények, főzések 

 

7.6. A 2017/2018-as tanév kiemelt kollégiumi rendezvényeinek időrendi 

ütemezése 

Szeptember 

A választható foglalkozásokra érkező igények 

felmérése, kihirdetése 

felelős. Pilánné Ruzsa Ildikó 

A csoportok kialakítása, beindítása felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

Gólyabál felelős: a diákönkormányzat 

 

Október 

Megemlékezés az aradi vértanúkra felelősök: a csoportvezetők 

Megemlékezés az 1956-os forradalom 

eseményeire 

felelősök: csoportvezetők 

Filmvetítés és közös feldolgozás felelős: dr. Szucsigánné Rokszin Mónika, 

iskolapszichológus 

Házibajnokság – röplabda felelős: Czeglédi Mihály 
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November 

Előadás a korszerű környezetvédelemről felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó, koll. vez. 

Román gasztronómiai est: a 12. évfolyam 

szervezésében 

felelős: Cserháti Mihály, csoportvezető 

Filmvetítés és közös feldolgozás felelős: dr. Szucsigánné Rokszin Mónika, 

iskolapszichológus 

 

December 

Közös kollégiumi Mikulás-est a 9. évfolyam 

szervezésében 

felelős: Szentlélekiné Moldován Éva, 

csoportvezető 

Játékos vetélkedő a karácsony jegyében a 11. 

csop. szervezésében 

felelős: Lengyel Valéria, csoportvezető 

Diákhét szervezője a DÖK 

 

Január 

Közös kollégiumi est: Puzzle-kirakóverseny 

a 10. évf. szervezésében 

felelős: Márkné Netye Andrea 

Házibajnokság – teremfoci felelős: Czeglédi Mihály 

Filmvetítés és közös feldolgozás felelős: dr. Szucsigánné Rokszin Mónika, 

iskolapszichológus 
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Február: 

Kollégiumi közgyűlés felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

A Gyulavári Kastély Látogatóközpont 

Fenntartható fejlődés című kiállításának 

megtekintése csoportonként 4. csoport 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

Román táncház a 12. évfolyam 

szervezésében 

felelős: Cserháti Mihály, csoportvezető 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

felelősök: csoportvezetők 

Farsang felelős: a DÖK 

 

Március 

Tavaszköszöntő Retro-buli, szervezője a 11. 

évf. 

felelős: Lengyel Valéria 

A Gyulavári Kastély Látogatóközpont 

Fenntartható fejlődés című kiállításának 

megtekintése csoportonként III. csoport 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

Megemlékezés 1848. március 15-re felelősök a csoportvezetők 

Előadás a takarékos fogyasztói magatartásról felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

Szkanderbajnokság a 10. évf. szervezésében felelős: Márkné Netye Andrea, csoportvezető 

 

Április 

A Föld napja” alkalmából: Az intézményi 

környezet rendbetétele - örökbefogadása 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó, 

kollégiumvezető 

Megemlékezés a holocaust áldozatairól felelősök: csoportvezetők 

A Gyulavári Kastély Látogatóközpont 

Fenntartható fejlődés című kiállításának 

megtekintése csoportonként II. csoport 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

Költészetnapi szavalóverseny felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 
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Május 

Színjátszó körünk, néptánccsoportunk 

bemutatkozó előadása 

felelősök: a foglalkozásvezetők 

A Gyulavári Kastély Látogatóközpont 

Fenntartható fejlődés című kiállításának 

megtekintése csoportonként I. csoport 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

Filmvetítés felelős: dr. Szucsigánné Rokszin Mónika, 

iskolapszichológus 

Sportol a kollégium a 9. évf. szervezésében felelős: Szentlélekiné Moldován Éva, 

csoportvezető 

 

Június 

Tanár-diák meccsek felelősök: a csoportvezetők, és a DÖK 

Közös kollégiumi gyermeknap: kerti parti felelősök: a csoportvezetők 
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Mellékletek 

Bázisintézményi munkaterv 
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Záradék 

A nevelőtestület a munkatervet 2017. augusztus 31-én megtartott értekezletén megvitatta, 

kiegészítette és egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

Gyula, 2017. szeptember 15. 

 

 

 

 

Czeglédiné Gurzó Mária 

intézményvezető   
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Legitimáció 

A N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 2017/2018-ss tanévre 

vonatkozó munkatervét közösségünk megismerte, a benne foglaltakat elfogadta. 

 

Gyula, 2017. szeptember 23. 

 

 

   

Czeglédiné Gurzó Mária 

intézményvezető 

 SZMK elnöke 

 

 

   

Tantestület képviseletében  Közalkalmazotti tanács képviseletében 

 

 

 

Cserháti Mihály 

a Gyulai Nemzetiségi Román 

Önkormányzat elnöke 
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