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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1.1. A 2018/2019-os tanévet meghatározó jogi környezet 

1.1.1. Törvények 

 

igazgatásról 

 

önkormányzatifenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

 

1.1.2. Kormányrendeletek 

let a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. köznevelési intézményben 

történővégrehajtásáról 

 

végrehajtásáról 

. 04.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

 

módosításáról 

1.1.3. Miniszteri rendeletek 

-oktatási intézmények működéséről és 

aköznevelési intézmények névhasználatáról 

tankönyvtámogatás,valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

kek óvodai 

nevelésénekirányelvei és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet, és a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosítása 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018 tanév rendjéről szóló EMMI rendelet 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 

 



1.1.4.Belső szabályzók 

 

 

 

Önértékelési szabályzat 2017. 

1.1.5.Szakmai szabályzók 

 

- és kerettantervek 

A 2017/2018. tanévvégi beszámolója 

 

1.2. 2018. szeptember 1-től érvényes, törvényi módosításokból, tanév rendjéből adódó 

tudnivalóink, feladataink: 

új kerettantervek  az 1. 2. 3.4. és az 5. 6. 7. 8. évfolyamokon történik. 

e az idén már minden évfolyamra járók 

részére kötelezően meg kell szervezni. 

-oktatást az 1. 2. 3.4.és 5. 6. 7. 8. 

évfolyamon oktatjuk a tanévben. 

önértékelési rendszer folytatása, a szakmai minősítések folytatása. Idén megkezdik 

munkájukat a pedagógusok munkájának külső szakmai ellenőrzését, értékelését végző 

tanfelügyelők. 

(akik a hatályba lépést követően kerülnek ellátásba) 

-fittségi mérésének tartalmi elemei EMMI rendelet 4. melléklete 

szabályozást. 

 

1.3. Személyi feltételek: 

12 fő foglalkozású pedagógust alkalmazunk.  

Ebből: 

tanító: 6 fő ( 1tanító végzi a román kiegészítő szak második évét) 

pedagógiai asszisztens: 1 fő (végzős főiskolai hallgató) 

tanár : 4 fő + 1 igazgató 



óraadó pedagógus: 9 fő ( gyógypedagógus,kémiai, biológia, matematika-fizika,földrajz, angol 

szakos tanárok, néptáncoktató, zene tanár ) 

Egyéb dolgozók létszáma: 

1 fő gazdaságvezető 

1 fő adminisztrátor 

1 fő takarító ( 6 órában) 

munkaszerződéssel 1 fő könyvelő ( 4 órában) 

 

1.4. Tanulócsoportok: 

2018. szeptember 1-én induló létszám: 90 fő. Nagy öröm számunkra, hogy az 

1.évfolyamra beiratkozó gyerekek száma évről-évre nő. 

A tanulólétszámunk szeptember 01-én: 90 fő 

 

osztály létszám GYVK HH HHH 3 gyerek SNI 

1. 14 12 2  1 1 

2. 16 8   1 1 

3. 17 9 1  5 2 

4. 13 10 2  3 2 

5.  11 9   4 2 

6.  6 5 3  4 1 

7.  8 5 3  3 2 

8.  5 3   3 2 

 

 

I Az alapfeladatok ellátásához, a biztonságos tanévkezdéshez szükséges feltételek 

megvannak. 

A tankönyvek minimális hiánnyal, időben megérkeztek. 

A mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei részben biztosítottak. 

 

1.5. Dologi, tárgyi feltételek: 

A nyár  folyamán a villanyhálózat, központifűtés korszerűsítése történt meg a hozzátartozó 

meszeléssel. Iskolarádió és elektromos csengetési rendszerre alkalmas berendezést kapott az 

intézmény. 



Folyamatos feladatunk  a taneszközök, bútorok cseréje és bővítése - előzetes 

igényfelmérés alapján. Figyelembe vettük az iskola meglévő adottságait, a bővülő tanulói 

létszámot és a lehetőségeket. 1 db interaktív táblát vásároltunk. Az alsós pedagógusok 

előszeretettel alkalmazzák az IKT-s oktatást.  

 

II. SZERVEZÉSI RÉSZ 

2. 1. A tanév rendje: 

Az első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 

Őszi szünet: Az őszi szünet 2018. október 29-tól november 02-ig tart. Az utolsó tanítási nap 

október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő) 

Téli szünet: A téli szünet 2018. december 22-tól 2019. január 02-ig tart. Az utolsó tanítási nap 

2018. december 21. , a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3.  

Tavaszi szünet: 2019. április 18.-április 29.-ig tart 

Első félév vége: 2019. január 25. 

Félévi értesítők: 2019. február 01-ig. 

Tanítási napok száma: 181 nap + 5 tanítás nélküli munkanap 

A szorgalmi időben a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt 

munkanap, tanítás nélküli munkanapként használhat fel. 

Ezek felhasználásnak rendje: 

 

NAP                                              Mikor                                  Mire 

1.nap október 13 értekezlet 

2.nap április 29 román húsvét 

3-4-5. nap április 24-25-26. értekezlet 

 

 

 

2. 2. A tanév fő célkitűzései, megvalósításukat segítő feladatok 

 

Nemzetiségi hagyományőrzés erősítése 

Országos kompetencia mérés eredményeinek javítása  

16 óráig szervezett foglalkozások hatékony és eredményes megvalósítása a szülők és tanulók 

megelégedésére 



Környezettudatos magatartás formálása, erősítése a tanulóinkban. 

Neveltségi szint javítása: házirend szabályainak következetesebb betartatása. 

Felkészülés az intézményi önértékelésre, pedagógus életpálya modellre 

Egészséges életmódra nevelés, a tanulók szokásainak formálása, neveltségük fejlesztése e 

terülen. 

 

 Megvalósítandó feladataink a pedagógiai programmal összhangban 

Pedagógiai programból 

kiválasztott terület 

 

Felelős Megvalósítandó feladat 

adott évben 

 

Nemzetiségi 

hagyományápolás, 

nemzeti identitás megőrzése, 

nyelvápolás 

 

Berényiné Csotye 

Flóra 

 

versenyeken, vetélkedőkön 

való részvétel, testvériskolai 

kapcsolatok, helyi, települési 

programokon való részvétel 

 

Egészséges életmódra 

nevelés 

megvalósítása 

 

osztályfőnökök Egészségnapok szervezése, 

téma fókuszba helyezése 

tanórákon, mindennapos 

testedzés megszervezése 

 

Környezeti nevelés, 

környezettudatos magatartás 

kialakítása 

 

osztályfőnökök környezetvédelmi programok 

szervezése, téma fókuszba 

helyezése tanórákon 

 

Az iskola tanulmányi 

eredményének 

javítása/szinten tartása, 

egyéni 

képességekhez igazodó 

differenciált 

oktatás, nevelés 

Berényiné Csotye 

Flóra 

 

Tanulási motiváció erősítése 

A gondolkodás képességének 

fejlesztése a tanórákon, 

alapképességek, 

kompetenciák fejlesztése, 

tanítási módszerek megfelelő 

megválasztása 

 

Alulteljesítő tanulók, Berényiné Csotye Korrepetálások, felzárkóztató 



bukások 

számának csökkentése 

 

Flóra 

 

foglalkozások 

Differenciált óravezetés 

Tanulás tanítása, tanulási 

morál erősítése 

Napközis foglalkozások 

ellenőrzése 

Szoros és rendszeres 

kapcsolat a szülőkkelten, a 

mindennapos testnevelés 

lehetőségének kihasználása 

 

Továbbtanulásra való 

felkészítés 

Csobánné Stelkovics 

Edina 

Pályaválasztási tanácsadás, 

tájékoztató szülőknek és 

tanulóknak, 

iskolalátogatások, felkészítő 

foglalkozások szervezése, 

részvétel szervezése a 

pályaválasztási vásárra 

 

Kompetenciamérések 

eredményeinek javítása, 

közelítés az 

országos átlaghoz 

Berényiné Csotye 

Flóra 

 

Tanórai differenciálás, új 

pedagógiai módszerek 

bevezetése a tanórákon, 

alapkészségek fejlesztése 

minden tanórán 

 

Tehetségfejlesztés Petruzsán Éva  

Berényiné Csotye 

Flóra 

 

Szakkörökön, 

sportfoglalkozásokon 

tehetségesek kiszűrése és 

fejlesztése, egyéni 

felkészítések versenyekre, 

vetélkedőkre 

 

SNI fejlesztés Osztályfőnökök Egyéni fejlesztések 



megvalósítása 

gyógypedagógus 

segítségével, tanórai 

differenciált tanulási 

folyamat szervezése 

 

Kritikus képességek 

fejlesztése 

1.osztályfőnök DIFER mérések 

megvalósítása és követése 

 

Hátránykompenzáció 

megvalósítása 

osztályfőnökök Hátrányos helyzetű tanulók 

figyelemmel kísérése, 

szabadidős programok 

szervezése, gyermekvédelmi 

tevékenység erősítése, 

kapcsolat a szolgálattal 

 

Baleset és tűzvédelem osztályfőnökök munka- tűz, és 

balesetvédelmi oktatás 

2018. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

2. 3. Versenyek 

A következő versenyekre szeretnénk tanulóinak felkészíteni: 

- Román szavalóverseny 

- Mesemondóverseny 

- A Magyar Kultúra Napja ( vers, próza) 

- Román helyesírási verseny 

- Perenita ( román ének és néptánc) 

- sportversenyek 

- rajzversenyek 

 



2. 4. Ünnepek, megemlékezések 

 

Ünnep Megemlékezés célja  ideje Felelős 

Tanévnyitó  2018. szept. 02. Szelezsán Péter 

Petruzsán Éva (vers) 

október 6. 

Aradi vértanúk 

Megemlékezés az 

Aradi vértanúkról 

2018. október 5. Petruzsán Éva 

 

Az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc 

ünnepe 

2018. október 23. 

 

október 19-én 

ünnepelve 

 

Petruzsán Éva 

 

Advent  2018. december 2. 

dec.9. 

dec. 16. dec. 17. 

Felsős 

osztáyfőnökök 

 

A kommunista és 

egyéb diktatúrák 

áldozatairól 

megemlékezés 

 2019. február 23. Petruzsán Éva 

 

2019. március 15. 

 

Forradalom és 

szabadságharc 

ünnepe 

Március 14-én 

ünnepeljük 

 

Petruzsán Éva 

 

 Megemlékezés a 

holokauszt 

áldozatairól 

2019.április 16. Petruzsán Éva 

 

Édesanyák 

köszöntése 

 2019. május 3. Osztályfőnökök 

 

Gyermeknap 

 

 2019. június 03. Alsós 

osztályfőnökök 

Nemzeti 

Összetartozás Napja 

 2019. június . Soreanu Vasile 

Ladislau 

 

 

2. 5. Mérések 



 

Országos kompetenciamérések 2019. május 29. 

DIFERmérés 

 

2018. október 13-ig jelentés 

2018. december 1. mérés 

Célnyelvi mérés  

Idegennyelvi mérés (angol) 2019. május 22-én 

Tantárgyi mérések aktuálisan (diagnosztikus 

és 

formatív értékelés) 

minden tanító, tanár 

 

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata 

 

20 19. január 9. -2019. április 27.  

2019. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® 

rendszerbe. 

 

 

2. 6. Értekezletek 

Értekezlet megnevezése Időpont Felelős 

Alakuló értekezlet 2018.08.25. Szelezsán Péter igazgató 

Félévi osztályozó 

értekezletek 

2019.01.22 Szelezsán Péter igazgató 

Évvégi osztályozó értekezlet 2019.06.12. Szelezsán Péter igazgató 

Év végi értekezlet 2019.június 22. Szelezsán Péter igazgató 

Egyéb nevelőtestületi 

értekezletek 

Minden hónap 10.-ig Szelezsán Péter igazgató 

 

Szülői értekezletek 2018.szeptember 

2019.január 

2019.május 

osztályfőnökök 

 

 

2.7. Beiskolázás 

Megnevezés Időpont Felelős 

Nyílt nap 2019.04.01- 15. Kecskeméti Jánosné 

munkaközösség vezető 

 



 

MUNKATERV 

2018/19.-es tanév 

Szeptember 

02.     Tanévnyitó 

03.     Első tanítási nap 

          Anyakönyvek, naplók, tanuló nyilvántartás megnyitása 

10.     Szakkörök meghirdetése /szakos tanárok/ 

13.     Alsósoknak bábszínházi előadás 

16.     1.osztályosok úszás oktatásának beindítása 

30.     Tanmenetek leadása /tanítók, tanárok/ 

30.     Napközis munkaterv elkészítése  

          Szülői értekezlet (osztályfőnökök) 

 

Október 

1.        Szakkörök beindítása  

5.        Aradi vértanúk emléknap      Petruzsán Éva, Csobánné S.E. 

9.        Színházi előadás felsősöknek 

13.       Tanításnélküli munkanap 

19.       Nemzeti Ünnep /iskolai/         Petruzsán É. 

22.      Iskolai szünet 

23.      Nemzeti Ünnep városi 

25.      Szaktanácsadói látogatás 

26.      Szünet előtti utolsó tanítási nap 

29.      őszi szünet kezdete 

           november 2. őszi szünet 



           november 5. őszi szünet utáni első tanítási nap 

 

November 

05.      színházi előadás13.00 óra 

10.   munkanap 

12.      Szakmai nap Gyula Román Gimnázium 

14.      Nevelési értekezlet 

16.       Mézes reggel (8-10-oráig) 

16.      Hrabovszki Katalin méréssel kapcs. képzés 

 

December 

1.      munkanap 

6.      Mikulás ünnepség /osztályfőnökök/ 

10.    Tantestületi megbeszélés /Szelezsán Péter igazgató/ 

         Adventi készülődés 

         Városi Fenyőünnepély /osztályfőnökök/ 

15.     munkanap 

21.     Iskolai Fenyőünnepély /osztályfőnökök/ 

21.     téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

22-.   Téli szünet 

 

 

 

Január 



1-2.   Téli szünet 

3.       Szünet utáni első tanítási nap 

6.      Vízkereszt 

         Mihail Eminescu nap /Román tanárok/ 

          Magyar Kultúra napja /magyar tanár, tanító/ 

          Szülői értekezlet /osztályfőnökök/ 

25.     1.félév vége 

 

Február 

1.       Félévi értesítők kiadása /osztáyfőnökök/ 

          8.o.jelentkezési lapok megküldése /8.osztályfőnök/ 

          Farsang /osztályfőnökök/ 

          Farsang Kupa / Soreanu Vasile Ladislau/ 

          Háziversenyek 

 

Március 

8.       Iskolai nőnap /Szelezsán Péter igazgató/ 

14.     Nemzeti ünnep – iskolai /osztályfőnök/ 

15.     Nemzeti ünnep- városi 

          Szülők tájékoztatása a tanulók hiányzásáról 

21.     Elsősegélynyújtó nap (11-13 óráig) 

          Nevelési értekezlet 

 

Április 



          Román hét /román tanárok 

          Magyar hét magyar tanár-tanító/ 

15.     Holokauszt emléknap /történelem tanár 

          Húsvéti készülődés 

17.      Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

18.      Tavaszi szünet kezdete 

28-29. Román Húsvét 

29.      Tavaszi szünet utolsó napja 

30.      Tavaszi szünet utáni első tanítási nap /szerda/ 

 

   Május 

1.       Munka ünnepe 

3.       Anyák napja 

10.     Madarak és fák napja Petruzsán Éva 

          Román mesemondó veseny( helyi) 

          Román mesemondó verseny ( országos 

16.     Önvédelmi oktatás 2 órában 

25.     Kihívás napja / Soreanu Vasile Ladislau/ 

22.     Idegen nyelvi mérés 

29.     Kompetencia mérés 

31.     Gyermeknap /alsós tanárok/ 

 

 

Június 



           Pedagógusnap 

9-10.   Pünkösd 

          Barátság Kupa/ Soreanu Vasile Ladislau/ 

          Osztálykirándulás /osztályfőnökök/ 

          Családi nap /osztályfőnökök/ 

          Év végi felmérések 

12.    Osztályozó értekezlet Szelezsán Péter igazgató 

14.     Utolsó tanítási nap 

          Tanévzáró-ballagás /7.-8.osztályfőnökök/ 

          Tanévzáró értekezlet /Szelezsán Péter igazgató/ 

 

III. AZ ISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE: 

Csobánné Stelkovics Edina belső önértékeléssel kapcsolatos óralátogatások, értékelések 

Gurzóné Szelezsán Anna portfólió készítése 

Felelős: Szelezsán Péter igazgató 

 



   

                               

               

 

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda  

MUNKATERVE A 2018/2019 -ES TANÉVRE 

 

A 2018/2019-es tanév munkatervét a nevelőtestület 2018. szeptember 11-én 
egyöntetűen elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Készítette: Borbély Erika igazgató 



1 
 

Bevezető 

A 2018/2019-es tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire 
építve; a tagintézmény, a munkaközösségek jelen tanévre vonatkozó elképzeléseinek; 
valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves 
teendőinknek. 

Célunk, hogy egységesen magas színvonalon végezzük munkánkat. Oktató-nevelő 
tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli 
viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményeinket a szülők, a 
társadalmi környezet számára. 

Fontos, hogy Nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, 
személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Lényeges, hogy mindenki 
lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola 
életét. 

A vezetés felelőssége, hogy a Munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó, a támogatói környezet bevonásával az 
egész tanévben biztosítsa. 

1.1. A munkát meghatározó dokumentumok 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 
- A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. 

- 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 
módosításáról. 

- 2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról. 

- Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelete egyes 
köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

- Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé 
nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

- A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról. 

- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
- A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról. 
- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 
- A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 
- A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási 

intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendelet. 

- A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
- A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzata. 
- Intézmény Pedagógiai Programja, Házirendje 
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ISKOLA 

 

Dolgozó neve Iskolai végzettsége beosztása 
Abrudán Mária Tessedik Sámuel Főiskola nemzetiségi tanító 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola román-pedagógiai 
szak 

nemzetiségi 
(román) 
tanító 

Ambrus Mária Juhász Gyula Tanárképző Főiskola román-magyar szak 

Szegedi Tudományegyetem nemzetiségi román tanár és 
multikulturális nevelés tanára 

tanár 

Aracs Attila Juhász Gyula Tanárképző Főiskola román-testnevelés 
szak, Aurel Vlaicu Egyetem - testnevelés 

tanár, ig. 
helyettes 

Árgyelán Krisztián Juhász Gyula Tanárképző Főiskola német-történelem 
szak 

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
történelem szak 

tanár 

Borbély Erika Juhász Gyula Tanárképző Főiskola román-földrajz szak 

Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető 

igazgató 

Ballók Roland Gál Ferenc Főiskola – (ált. iskolai tanító) tanító 
Berke Sándor Szent István Egyetem - Román nemzetiségi tanító nemzetiségi 

(román) 
tanító 

Csobánné Botta 
Mária 

Debreceni Tanítóképző Főiskola – tanító (pedagógia-
ének szakkollégium) 

Szent István Egyetem- Román nemzetiségi tanító 

nemzetiségi 
(román) 
tanító 

Dékányné Rédai 
Erika 

Budapesti Tanítóképző Főiskola – tanító 
Kőrösi Csoma Sándor Főiskola informatika 
müveltségterület 

Szent István Egyetem - Román nemzetiségi tanító 

Kodolányi János Főiskola – mentorpedagógus 

nemzetiségi 
(román) 
tanító 

Dani Gizella PTE Művészeti Kar, Vizuális Nevelés Szak– Vizuális 
Nevelő Tanár 

tanár 

Kovalcsikné Szucsán 
Gyöngyi 

Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanító-könyvtáros 
szak 

Szent István Egyetem - Román nemzetiségi tanító 

TSF Pedagógiai Főiskolai kar gyermektánc pedagógus 
szakvizsga 

nemzetiségi 
(román) 
tanító 

dr. Moldovánné Körös Főiskola – tanító tanár 
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Székely Aranka 
Julianna Aradi AurelVlaicu Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

román nyel és irodalom-angol nyelv és irodalom szak 
Orbánné Rokszin 
Anna 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola román-népművelés 
szak 

Kodolányi János Főiskola - mentorpedagógus 

tanár 

Szabó Mária Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola – tanító nemzetiségi 
(román) 
tanító 

Szente Anna Tünde Kőrösi Csoma Sándor Főiskola – tanító 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kar – matematika szak 

tanár 

Hajdúné Szabó Anikó Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-kémia 
szak 

óraadó 
tanár 

Szabados Kristóf Juhász Gyula Tanárképző Főiskola – fizika-technika 
szak 

óraadó 
tanár 

Fekete Katalin Temesvári Nyugati Egyetem – okleveles 
zongoraművész, ének-zene tanár  

 

óraadó 
tanár 

Finna Mónika Gál Ferenc Hittudományi.Főiskola Pedagógiai Kar 
(végzős tanító) 

nemzetiségi 
(román) 

További alkalmazottak  

Bandula György Szakmunkásképző karbantartó 
Borbély Csaba György Szent István Egyetem Gazdasági 

Agrár és Egészségtudományi 
Főiskolai Kar – egészségügyi 
szervező szak 

Középfokú C típusú román 
nyelvvizsga 

oktatási és 
munkaügyi 
munkatárs 

Csontos József általános iskola karbantartó /4ó./ 
Dehelán Szilvia Körös Főiskola Gazdasági 

Főiskolai Kar – pénzügy szak, 
államháztartási mérlegképes 
könyvelő  

gazdasági vezető 

Dobi Éva gimnáziumi érettségi könyvelő 
Dehelán Demeter gimnáziumi érettségi karbantartó 
Kocsis Gáspárné Általános iskola hivatalsegéd 
Rotár Györgyné Gimnáziumi érettségi  

felsőfokú román nyelvvizsga 

iskolatitkár 

Zámbóné Mészáros 
Mária 

Általános iskola hivatalsegéd 
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Óvoda 

 

Balogh Tiborné Szarvasi Óvónőképző Intézet – óvodapedagógus 

  

nemzetiségi 
(román) 
óvodapedagógus 

Czervenkóné Ambrus 
Valéria 

Szarvasi Óvónőképző Intézet - óvodapedagógus nemzetiségi 
(román) 
óvodapedagógus 

Mokán Jánosné Szarvasi Óvónőképző Intézet – óvodapedagógus 

  

nemzetiségi 
(román) 
óvodapedagógus 

Dr. Nagy Andrásné 
Nedró Mária 

Szarvasi Óvónőképző Intézet – óvodapedagógus 

Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar - 

minőségbiztosítási szakértő 

nemzetiségi 
(román) 
óvodapedagógus 

Szelezsán Barbara Körös Főiskola Brunszvik Teréz jogutó 
intézményében óvodapedagógus 

óvodapedagógus 

Kaposiné Dehelán 
Tímea 

Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola – 
Óvódapedagógus 

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola – 
nemzetiségi (román) óvodapedagógus 

nemzetiségi 
(román) 
óvodapedagógus 

SzelezsánnéGurzó 
Magdolna 

Szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola – 
óvodapedagógus 

Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai 
Kar - gyermektánc pedagógus szakvizsga 

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola – 
nemzetiségi (román) óvodapedagógus) 

nemzetiségi 
(román) 
óvodapedagógus 

Zahorán Adrienn Tessedik Sámuel Főiskola Óvodapedagógus 
Szakán – román nemzetiségi óvodapedagógus 

nemzetiségi 
(román) 
óvodapedagógus 

  
Árgyelán Györgyné gimnáziumi érettségi 

Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda – dajka 
szakképesítés 

dajka 

Mülek Jánosné általános iskola 

Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda – dajka 
szakképesítés 

dajka 

Ollár Péterné szakmunkásképző intézet dajka 
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Osztály Osztály 
létszáma 

Osztályfőnök 

1. 17 fő Ballok Roland 
Finna Mónika 

2. 11 fő Abrudán Mária 
Csobánné Botta Mária  

3. 17 fő Dékányné Rédai Erika 
Szabó Mária 

4. 17 fő Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 
Berke Sándor 

5. 
 

23 fő Borbély Erika 

6. 
 

19 fő dr. Moldovánné Székely Julianna 

7. 
 

15 fő Árgyelán Krisztián 

8. 
 

20 fő Orbánné Roxin Anna 

 

 

Fejlesztések az Intézményben:  

Az iskolánknak nem volt saját ebédlője, 2018-ban a fenntartó által 26 millió forintos 

támogatásban részesültünk. A munkálatok most is folyamatban vannak, várhatóan november 

1-től tudjuk az étkezőt a gyermekek részére rendelkezésre bocsátani. Folyamatban van az 

óvoda és az iskola alsó tagozatában játszó udvar kialakítása, illetve az iskolában kerékpár 

tárolók beszerzése.  

Pályázatok 

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda évek óta rendszeresen igyekszik 

kihasználni minden pályázati lehetőséget.  

Elnyert és megvalósított pályázataink: 

 Kalandozások a Fekete-tenger partján, nyelvi tábor NEMZ-TAB-18-0190, 2.290.000 

Ft. 

 Az élet fordulópontjai a kétegyházi ortodox románoknál című könyv NEMZ-KUL-18-

608 700.000 Ft. 

Folyamatban lévő pályázataink: 
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- EFOP 3.1.8.-2017. Együtt testvérként iskolaközi szemléletformáló program (15 

millió) 

- EFOP 4.1.5.-16-2017. Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése (417 

millió forint) 

 
Nagyon fontosnak tartjuk a megfelelő tisztaság és higiénia fenntartását épületeinkben és 

környékén. Ezért minden évben részt veszünk a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási 

pályázatain. A pályázatok keretében 3 fő közfoglalkoztatott munkaerőre pályázunk 

folyamatosan sikeresen, általában 90%-os támogatással. A támogatás keretében a 

közfoglalkoztatottak bér és járulék költségeit térítik meg változó mértékben. 

 
 

A 2018 -2019-as tanév legfontosabb feladatai 

2.1. A szorgalmi idő 

§ első tanítási napja: 2018. szeptember 3. (hétfő), 

§ utolsó tanítási napja: 2018. június 14. (péntek). 

A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvan nap. 

A szorgalmi idő első féléve 2019. január 26-ig tart. Az iskoláknak 2019. február 1-ig kell 
értesíteniük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 
eredményekről. 

2.2. Tanítási szünetek 

Az őszi szünet 2018. október 27-től november 4-ig tart (utolsó tanítási nap: október 26.; 
első tanítási nap: november 5. 

A téli szünet 2018. december 22-től 2019. január 2-ig tart (utolsó tanítási nap: december 21.; 
első tanítási nap: január 3.) . 

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart (utolsó tanítási nap: április 17; 
első tanítási nap: április 24.) 

A szorgalmi idő alatt – a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, munkanapot tanítás nélküli 
munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a 
nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 
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A tanítás nélküli munkanapok tervezése: 

- október 8. : pályaorientációs nap  
- december 21. : családi karácsonyi nap 
- április 3. : nevelési értekezlet  
- április 4. : nevelési értekezlet            
- április 5. : DÖK nap  

 

2.3. Nemzeti ünnepek, iskolai emléknapok 

Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 
példáját őrző emléknapok, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében 
meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések: 

   

- tanévnyitó       2018. augusztus 31. 
- aradi vértanúk napja      2018. október 6.  
- október 23.       2018. október 19. 
- mikulás ünnepség      2018. december 8. 
- farsangi mulatság, télbúcsúztatás    2019. február 16,23. 
- kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai   2019. február 26. 
- március 15.       2019. március 14. 
- holokauszt áldozatainak emléknapja    2019. április 16. 
- pénzügyi tudatosság hete     2019. február 25-márc.1. 
- fenntarthatósági témahét     2019. március 18 -22. 
- digitális témahét      2019. április 8-12. 
- Nemzeti Összetartozás     2019. júniús 4. 
- ballagás       2019. június 15. 
- tanévzáró       2019. június 15. 

 

A feladatok havi szintű lebontása az I-es, II-es és III-as számú mellékletben kerülnek 
részletezésre. 

2.4. Országos mérés, értékelés 

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2017/2018. 
tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a 
matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon 
valamennyi tanulóra kiterjedően. 

A meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői 
névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2019. május 29-én. A mérés napja tanítási 
napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további 
kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat 
az érintett nevelési- oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig küldik 
meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános 
iskolában a Hivatal 2019 május 15.-re szervezi meg a célnyelvi mérést. 



8 
 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 
az általános iskolák 2018. október 12-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, 
akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 
alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a 
tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 
Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 

Az igazgatók 2018. október 26-ig – a Hivatal által meghatározott módon – jelentik a 
Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az 
iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2018. november 30-ig kell elvégezniük. 

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés 
keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. 

A vizsgálatot az iskoláknak az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. április 26. között 
kell megszervezniük.  

A mérés eredményeit 2019. május 31-ig kell a NETFITT rendszerben feltölteni. 

 

 

3. A 2018-2019-es tanév feladatai 

 

3.1.  A törvényi változásból adódó feladataink 

- Folytatódik a pedagógus életpálya modell és előmeneteli rendszer végrehajtása 
- Ebben az évben nyolc kolléga minősítése fog megtörténni, pedagógus II fokozatot 

célozzák meg, portfóliójukat nov. 25-ig töltik fel. 
- Belső önértékelési csoport feladata: az  önértékelési programok megtervezése, az 

eddigi program – jogszabály változásoknak megfelelő- átdolgozása, felkészülés az 
intézményi- további pedagógiai szakmai ellenőrzéseire (pedagógusok tanfelügyelete). 

 

3.2. Nevelés területén 

A tanulók megváltozott szociokulturális helyzetéből adódó kihívások. 

- Fejlesztési cél: a diákok órai munkájának javítása, a tanulók magatartása, a fegyelem 
kezelése. 

- Megvalósítás lehetősége: a Házirend előírásainak pontos ismerete, a szankciók 
egységes és következetes alkalmazása; több megbeszélés az adódó helyzetekről. 

- Erősítenünk kell a közösségi tudatot tanítványainkban is. Erre az osztály és 
diákönkormányzati programokon, az évfolyam rendezvényeken, az Erdei iskolán túl a 
különféle anyaországi pályázatok is terepet nyitnak. 

- További fejlesztési célunk, hogy a képesség szerinti csoportbontás 2. és 5. 
évfolyamokon román nyelvből megmaradjon. 

- Igény szerint szaktanácsadói hálózat igénybevétele. 
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3.3. Oktatás területén 

A 2017-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése alapján. 

- Pontosan meg kell határozni, hogy mely tartalmi és műveleti területen, mely feladatok 
azok, amiket nem tudtak teljesíteni. 

- Mindenképpen szükség van a tanulói teljesítmények részletes feltárására, hogy a még 
iskolánkban tanuló diákok teljesítményét érdemben korrigáljuk. 

- Tovább folytatjuk tehetséggondozó programjainkat, a kapcsolódó módszertani kultúra 
bővítését,főleg román nyelv és népismeret tantárgy tanításánál. 

- A felzárkóztató csoportok esetében átszervezzük a tanulószoba oktatási feladatait a 
hatékonyabb és eredményesebb munka érdekében. 

 

 

3.4. Intézményi együttműködés területén 

- Részt veszünk a Kaláris alapfokú  művészeti iskola  művészeti fesztiválján, év végi 
záró rendezvényén. 

- A fenntartó által szervezett kulturális programokon részt veszünk, illetve a fenntartó 
által működtettett nemzetiségi általános iskolák által szervezett nemzetiségi 
vetélkedőkön, kulturális rendezvényeken képviseltetjük magunkat. 

 

3.5. Szabályozó dokumentumok területén 

- A tanév elején pontosítjuk dokumentumainkat az elmúlt egy év törvényi változásainak 
megfelelően. 

- Pedagógiai Programunkban és Szervezeti és Működési Szabályzatunkban a törvényi 
változásokat átvezetjük. 

- Az átdolgozott SZMSZ fenntartói szintű elfogadtatása. 
- A házirend átdolgozása az aktuális törvényi változásoknak megfelelően. 

 

 

4. FOLYAMATOS FELADATAINK A TANÉV SORÁN 

 

- Folytatni kell a pedagógiai kúltúra további megújítását, amelyet a tanulási-tanítási 
módszerek, eszközök, oktatásszervezé eljárásokkal kell megvalósítani. 

 
- Erre a tanévre kiemelt feladatunk kell legyen a belső tudásmegosztás, módszertani 

gyűjtemény hatékonyabb működtetése, a tanítók  és az azonos szakos (főleg román) 
kollégák esetében. 

 
- A szervezetfejlesztés terén az intézmény valamennyi dolgozójának feladata a közös 

értékrend megerősítése. 
 

- A tankönyvek megválasztásának megbeszélése. Az eddig használt könyvek, tanítási 
tapasztalatainak egyeztetése. Kiemelet figyelmet kell fordítani a tankönycsaládok 



10 
 

évfolyamonként egymásra épülésére, valamint az egyes évfolyamok szerinti 
meghatározott normatíva keretösszeg betartására. 

- A  tankönyvekhez kapcsolható interaktív tananyagok széleskörű használatával 
színesítjük 

- a tanítás-tanulás folyamatát. 
 

- Közösen kialakítani az iskola elképzeléseit, konkrét tennivalóit a gyermekek 
oktatásával,nevelésével kapcsolatban. 

 
- A Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerinti munkavégzés. 

 
- Az egységes követelmények kialakítása érdekében a tantestületnek több alkalommal 

kellértékelni az elért eredményeket, feltárni az esetleges hiányosságokat. 
 
 

A 2018-2019. TANÉV FELADATAINAK MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN: 
 

A szakmai színvonal megőrzését, gazdagítását szolgálja a tantestület tagjainak tervszerű 
szakmai képzése (munkaközösségi, nevelési értekezlet témáival). 

Az  önképzés  mellett  a  tantestület  szakmai  továbbképzésének  legfontosabb  segítői  az 
iskolai munkaközösségek. 

Változatlanul nagy jelentősége van tehát az iskolában működő munkaközösségeknek, amely 
alkotó tevékenységével, a szakmai, módszertani ismeretek ébrentartásával, az új 
kezdeményezések terjesztésével járulhat hozzá a szakmai munka színvonalának megőrzéséhez, 
emeléséhez. 

A tanulók életkörülményeinek alapos ismerete érdekében a gyermekvédelmi felelős - az 
osztályfőnökökkel együtt - továbbra is kísérje figyelemmel a gyermek életének változásait. 

A programok, táborozások anyagi feltételeinek biztosítása érdekében figyelemmel kísérjük 
a pályázati lehetőségeket. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egészséges életmódra nevelésének segítésére és az 
ezt támogató lehetőségekre. Ennek egyik sarkalatos pontja  a mindennapos testnevelés és úszás oktatás. 

Gyermekeink fejlődése érdekében továbbra is kapcsolatot tartunk más román 
nevelési intézményekkel. Kezdeményezzük kölcsönös látogatások, szakmai beszélgetések 
megszervezését. 
Kiemelt célunk ebben a tanévben is, hogy átadjuk tanulóinknak mindazt. ami fontos, értékes anyanyelvünk, 
identitásunk megőrzéséhez. 

Célkitűzéseink, terveink megvalósításához továbbra is számítunk a családi ház, a szülők 
megértő együttműködésére, hiszen az eredményes iskolai nevelés hátterének egy részét a 
család biztosítja. 

Csak olyan térítéses, szabadidős tevékenységet szervezünk, melyhez a szülők 
hozzájárulásukat adják és az anyagi feltételeket biztosítani tudják (Erdei iskola, tanulmányi 
kirándulás, színház, hangverseny, stb.). 
 
 
 
Fogadóórák: 

 
A tanév folyamán két alkalommal (november 21 és március 20.) 
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A fogadóórákat úgy szervezzük, hogy azokon a szülők zavartalan körülmények között 
beszélhessék meg problémáikat. 
 
 

Szülői értekezlet: 
 
Évente háromszor (október, január, május). Rendkívüli értekezlet természetesen 
összehívható, amennyiben szükséges. 
A szülői értekezletekről emlékeztetőt kell készíteni. 
 
Nyílt nap: 

 
A szülői igényeknek megfelelő számban és időben tervezzük. (saját szülőknek március 
hónapban, leendő elsős szülőknek április hónapban). 
A nyílt nap adjon lehetőséget a szülőknek, hogy megismerjék az iskola pedagógiai programját! 
Ha valami új kerül bevezetésre, akkor azt feltétlenül ismertessük meg! 
 

Családlátogatás: 
 
A családlátogatáson azokat a családokat keresi fel az osztályfőnök, ahol problémát lát. 
A pedagógus őszintén tanúsítson megértést a szülők szociális helyzete, nevelési lehetőségei, 
problémái iránt. 
A gyermek nevelésében felmerülő problémák megoldását a szülő és a pedagógus együtt dolgozza 
ki. 
 

AZ ELMÚLT ÉV TAPASZTALATAIBÓL ADÓDÓ FELADATAINK  
 

- Az adminisztrációs munka folyamatos, hibátlan végzése. (pl.: naplóvezetés) 
- A tanulók tudásának folyamatos értékelése, osztályozása. 
- A napközis csoportok - az órarendnek megfelelően - alkalmazzák a rugalmas tanulási idő 

kezdését. A házi feladatok elkészítése legyen a fő feladat. 
- A tanulók magatartásának, viselkedésének javítása - különösen a tanítási órákon kívül (pl.: 
- szünetekben). 
- A szülőkkel, a tanulókkal, más intézményekkel való kapcsolattartásunk lehetőségeinek 
- átgondolása, elmélyítése. 
- A tanítási órán kívüli tevékenységek, foglalkozások, programok tervezése, arányos 
- elosztása a tanév egészére. 
- Kiemelten kezeljük  az óvoda-iskola, alsó-felső tagozat közötti átmenetet. 
- A tananyag kiegészítése (lehetőség szerint) román néprajzi ismeretekkel és 

helytörténeti anyaggal. 
- A környezetvédelem továbbra is épüljön be minden tanóra, és tanórán kívüli foglalkozásba. 

 
 
 

A TANULÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FEJLESZTÉSE 
 
A gyermekkel való helyes, emberi bánásmód kialakítása a tagiskola valamennyi pedagógusának 
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feladata. 
Ennek érdekében: 
A pedagógusok  ismerjék meg alaposabban a rábízott tanulókat! 
Fordítsanak az eddiginél nagyobb gondot otthoni környezetük megismerésére! 
Ismerkedjenek meg a szülők nevelési elveivel. Végezzenek folyamatosan és rendszeresen 
családlátogatást (problémás esetekben a gyermekvédelmi felelőssel közösen)! A látogatás 
időpontját a naplóba jegyezzék fel! 
Felelős: osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős 
Határidő: folyamatos 
 
A gyengébb képességű tanulókra fokozottabb figyelmet fordítsanak a pedagógusok!  
Felelős: osztályfőnökök 
Határidő: folyamatos 
 
A füzetek, munkáltató tankönyvek rendszeres ellenőrzésével, javításával és javíttatásával 
szoktassuk a tanulókat folyamatos, pontos munkára, helyesírási íráskészségük 
fejlesztésére! A feladatok elvégzését mindig konkrétan értékeljük. 
Felelős: osztályfőnök 
Határidő: folyamatos 
 
A jobb munkára ösztönzés érdekében bátrabban éljenek a tantestület tagjai a jutalmazás, 
elismerés különböző formáival! A meglévők mellett újabbak bevezetését is 
kezdeményezzék! Szaporodjon a tájékoztató füzetekben a dicséretek száma! Többször 
alkalmazzuk az iskolai közösség előtti dicséret formáját! A naplókat és tájékoztató 
füzeteket ilyen szempontból kéthavonta ellenőrzi az igazgatóhelyettes. 
Felelős: igazgatóhelyettes 
Határidő: folyamatos 
 
A munkafegyelem megtartás és további erősítése a tantestület minden tagjának alapvető feladata. 
Fegyelem nélkül eredményes oktató-nevelő munka elképzelhetetlen. A pontos munkavégzés, 
egymáshoz való helyes magatartás egyaránt vonatkozik a felnőttekre és a gyerekekre is. 
 
Az egységes követelményeket a házirend tartalmazza. Ezeket következetesen tartsuk be, 
és a tanulókkal tartassuk be! Betartását folyamatos ellenőrzéssel biztosítsuk! Értékelés a 
munkaértekezleteken. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
Nagyobb gondot fordítsunk a tanórán kívüli fegyelemre, a csengetés utáni felvonulásra, a 
pontos órakezdésre! (Mindenki a tanulókkal együtt menjen be a tanítási órára!) Az 
ügyeletesek körültekintően végezzék munkájukat! Legyen gondjuk a folyosó, a 
mellékhelyiségek rendjére, tisztaságának megőrzésére is! Délután - a napközis idő alatt - 
is legyen felnőtt ügyeletes  
Felelős: mindenkori ügyeletes pedagógus 
Határidő: folyamatos 
 
A tanórákon kívül is minden lehetőséget használjunk ki a tanulók nevelésére, helyes 
magatartási formák kialakítására és a gyakoroltatására! Gyakoroltassuk, követeljük meg a 
kulturált beszédet! Adjunk erre mi is példát! Szülői értekezleteken a szülők figyelmét is 
hívjuk fel arra, hogy kerüljék otthon is a durva, udvariatlan magatartást! 
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Felelős: tantestület tagjai 
Határidő: folyamatos 
 
A rendezvények, vetélkedő, egyéb órán kívüli programok átgondolt, körültekintő 
megszervezésével neveljük tanulóinkat pontosságra, felelősségtudatuk erősítésére, egymással 
való együttműködésre! 
Felelős: tagintézmény-vezető, osztályfőnökök 
Határidő: tanév vége 
 
Neveljük tanulóinkat környezetük (otthoni, iskolai) szépítésére, megóvására! Tegyenek 
többet az osztályok, a folyosó, az iskola tisztaságáért! Őrizzék meg a rendet, tisztaságot! 
Felelős: a tantestület minden tagja 
Határidő: munkaértekezleteken 
 
Az arányos terhelés érdekében továbbra is törekednünk kell a rendezvények, programok 
arányos elosztására. Csak annyit tervezzünk, hogy ne menjen a tanulás-tanítás rovására! 
 

 

Fordítsunk továbbra is figyelmet: 

 
 - a pontosságra (tanulói, tanítói, vezetői), 
 - az indokolatlan hiányzások megszüntetésére, 
 - a tanítási órák védelmére, 
 - a szülők a problémáikat fogadóórákon, szülői értekezleteken beszéljék meg, 
 - az iskola belső ügyeinek megőrzése mind a tantestület, mind a szülők feladata, 
 - a vagyonvédelemre, környezetvédelemre 
 - az adminisztrációs munka végzésére nagyobb figyelmet fordítsunk! 
 

NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATAINK 
 

Az általános iskola alsó tagozatának továbbra is legfontosabb feladata a tanulók 
alapképességeinek, készségeinek a kialakítása. Olyan ismeretek birtokába kell juttatnunk őket, 
melyre később építeni tudnak. A kulcskompetenciák (képességek, kézségek, attitűdök) fejlesztése, az 
élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességek kialakítása a tanulókban. 
 
Az esélyegyenlőség, egyéni fejlesztés biztosítása 
 
Anyanyelvünk és román nemzetiségi nyelvünk, kultúránk megőrzése, ápolása. 
 

Egyik lényeges feladatunk felkelteni tanulóink nemzeti büszkeségét, érdeklődésüket 
népünk múltja, haladó hagyományai iránt. (Helytörténeti hagyományok, községi ünnepi 
megemlékezések stb…) 

Valamennyi tantárgy együttes feladata az anyanyelv fejlesztése, a helyes beszédre 
szoktatás. 

Egyforma figyelmet fordítsunk az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére! 
(Állandó számonkérés, rendszeres feleltetés, az írásbeli munkák állandó értékelése.) 
Szerepeljen már első osztálytól kezdve több könyvnélküli anyag megtanulása! 

A helyesírási készség fejlesztése szintén minden tantárgy feladata (tollbamondás 
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folyamatos legyen). 
Törekedjünk a tetszetős, gondos füzetvezetésre (magyar, matematika)! 
Számolási készség és az alapműveletek megoldásának elsajátítása. 
A készségtárgyak kapjanak megfelelő helyet a tanulók oktatásában, nevelésében! 
A tehetségek fejlesztése érdekében szakköröket tervezünk, felmérés után 

igény szerint szervezünk. 
Iskolánk jellegéből adódóan a hagyományápolás, a román nyelvi tehetségfejlesztés 

kiemelt feladat a tanév során.  
 
Tehetséggondozás és felzárkóztatás 
 
A tehetségek fejlesztése érdekében szakköröket tervezük, felmérés után igény szerint szervezünk: 
 
A délelőtti tanulás mellett, sok délutáni programból választhattak tanulóink. Különféle 
délutáni foglalkozásaink a tartalmas, kulturált és értékes szabadidő eltöltését hivatottak 
szolgálni. A tanórákon elért sikerek mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink nagy 
lelkesedéssel választották és látogatják a különféle délutáni foglalkozásokat: 
 

- alsó tagozaton ebben a tanévben matematika, román, művészeti, mazsorett és tánc 
tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk 

- angol nyelv  
- német nyelv  
- informatika 
- úszásoktatás  
- matematika (felső tagozat 1 óra) 
- rajz (felső tagozat heti 2 óra) 
- román nyelvi szakkör (felső tagozat heti 1 óra) 
- néptánc 
- hittan 

Felvételi előkészítő órákat tartunk magyarból és matematikából nyolcadik osztályos 
tanulóinknak. Felzárkóztató órákat tartunk alsó tagozaton minden évfolyamon, felső 
tagozaton matematikából, magyar nyelvből, román nyelvből.  
 
 
Hagyományápolás 

Hagyományteremtő és hagyományápoló munkánk során tudatosan támaszkodunk a 
nevelőtestület, a tanulóközösség, a román nemzetiségi önkormányzat, civil szervezetek 
véleményére, javaslataira, figyelembe vesszük az iskolahasználói elképzeléseket is. 
 
A rendezvények óvodánk és iskolánk egész életét átfogják, a személyiségformálás fontos 
eszközei. A nyilvánosság előtt zajlanak, ezért az iskoláról alkotott jó vélemény, az iskola jó 
hírnevének letéteményesei. Ezért ezek a rendezvények az iskola nevelő-oktató munkájának 
szerves részét alkotják. Az iskola hagyományaihoz tartoznak a nevelési és oktatási célok 
megvalósítását segítő tanítási órán kívüli tevékenységek. 
 

A román nyelvi tehetséggondozás formái intézményünkben 
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 Román nyelvi tehetséggondozó foglalkozások szervezése, nyelvi kulturális 
versenyeken való részvétel  

 Országos Román Önkormányzat által szervezett román nyelvi, kulturális versenyeken 
való rendszeres részvétel  

 Román nemzetiségi versenyek (Mihai Purdi, Békéscsabai mesemondó verseny, 
Martyin György helyesírási verseny, Eminescu szavalóverseny,Lucian Magdu 
szavalóverseny, Vocea de aur énekverseny) 

 Iskolánk által szervezett romániai nyelvi táborozási lehetőség biztosítása. 
 Részvétel országos román szaktárgyi versenyeken  
 Román néptánc foglalkozások szervezése a helyi művészeti iskolával közösen 
 Énekkari foglalkozások szervezése 

 

 

Nevelési értekezlet témái 

 

2018. április 3.: 

- Pedagógus  önértékelés feladatai 
Felelős : Borbély Erika igazgató 

2018. április 4.: 

- Kora gyermekkori tehetséggondozás 
Felelős: Borbély Erika igazgató  

 

Diákönkormányzat 2018-2019 tanév programtervezete 

 
- Tagok választása, osztályonként 2 fő 
- Elsősök beilleszkedésének segítése (házirend, szokások, hagyományok, 

iskola és környékének megismertetése) 
- Iskolai ügyelet megszervezés 
- Október 23.-i megemlékezés segítése 
- Diák-közmeghallgatás 
- Mikulás 
- Karácsonyi műsor 
- Karácsonyi vásár 
- Farsang 
- Iskolaváró programok segítése 
- Faliújság, iskola falának díszítése 
- Iskolaújság segítése 
- Szemétszedés - az iskola és környéke tisztaságának folyamatos megőrzése. 
- Tisztasági verseny 
- Kihívás napja 
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I. sz. melléklet 

KÉTEGYHÁZI ROMÁN NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

ÓVODA 

 

 

Alsó tagozatos munkaközösség 

MUNKATERVE 

 

 

2018/2019.tanév 

 

 

 

                                                             Készítette: Kovalcsikné  

                                                                 Szucsán Gyöngyi 
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A munkaközösség tagjai: 

Abrudán Mária 

Ballók Roland 

Berke Sándor 

Csobánné Botta Mária 

Dékányné Rédai Erika 

Finna Mónika 

Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Szabó Mária 

 

 

Alapvető céljaink, nevelési feladataink: 

- tanórai fegyelem, egységes nevelési rendszer alkalmazása 
- gyermekeink szeressenek iskolába járni 
- a gyerekek oktatása, nevelése, és e tevékenység többoldalú megközelítése a tanórán, 

és a tanórán kívül is. 
- értékes anyanyelvünk, identitásunk megőrzése 
- együttműködés fejlesztése 
- udvariasságra való nevelés 
Kiemelt céljaink: 

- a román nemzetiségi nyelv és kultúra ápolása, a román nyelvhez való pozitív 
hozzáállás erősítése 

- az alsó tagozat alapozó funkciójának érdekében az alapkészségek kimunkálása 
- oldott, családias légkör megteremtése 
- minden tantárgy keretén belül fejlesszük a gyerekek alapképességeinek fejlesztése 
- a tehetséges tanulók versenyekre való felkészítése 
- a felzárkoztatás, tehetséggondozás, a tanulókkal való egyéni foglalkozása 
- digitális oktatás minél szélesebb körű kibontakoztatása 
- az óvodával való jó kapcsolat megtartása 
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FELADATOK ÜTEMEZÉSE 

 

AUGUSZTUS-SZEPTEMBER 

 

Feladat Időpont Felelős 

Első munkaközösségi 
értekezlet: Az éves program 
megtervezése 

2018.augusztus  Munkaközösség-vezető 

Órarend kialakítása 2018.augusztus utolsó hete Osztályfőnökök 

Teremrendezés:  
osztályok,  
folyosó dekorálása 

2018.augusztus utolsó hete  
osztályfőnökök 
napközis nevelők 

Tanévnyitó műsor 2017.augusztus 31. 17.00 Berke Sándor 
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 
 

Házirend ismertetése; 
Tűz-és balesetvédelem 

2018.szeptember osztályfőnökök 

A levelezős feladatmegoldó 
versenyre való igény felmérése 
(Bendegúz) 
Mozaik verseny 
Matematikai versenyek 

2018.szeptember osztályfőnökök 

A Jókai Színház bérletre való 
igény felmérése 

2018.szeptember második hete Szabó Mária 

Papírgyűjtés megszervezése 2018.szeptember 20. Berke Sándor 

Színházlátogatás 2018.október osztályfőnökök 

Szülői értekezletek 2018.szeptember-október osztályfőnökök 

 

 

OKTÓBER 

 

Feladat Időpont Felelős 

Megemlékezés: 
ARADI VÉRTANÚK NAPJA 

2018.október 6. osztályszinten 

Iskolanyitogató foglakozások a 
nagycsoportos óvodásoknak 

2018. október 11. Berke Sándor 
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Október 23. 
Nemzeti Ünnep 
települési szintű ünnepség 

 
2018.október 21. 

 
osztályfőnökök 
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NOVEMBER 

Feladat Időpont Felelős 

Előadás megtekintése a Jókai 
Színházban 

2018..november Szabó Mária 

Iskolanyitogató foglalkozás a 
nagycsoportos óvodások 
részére 

2018. november 15. Berke Sándor 
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Házi Mesemondó verseny 2018. november 15. Minden pedagógus 

Téli osztálydekorációk 
készítése 

2018. 
november utolsó hete 

osztályfőnökök 
 

 

DECEMBER 

Feladat Időpont Felelős 

„Mikulás az alsóban” 2018.december  Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Látogatás az óvodákba: 
1. osztály- Mesevár óvoda 
3-4.osztály-ajándékok 
készítése 
szaloncukor vásárlása 

2018.december minden pedagógus 
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Iskolai karácsonyi ünnepség a 
Művelődési Házban 

2018.december 14. minden pedagógus 

Szülői értekezletek 2018.december  
                          
       
 

minden pedagógus 

Iskolanyitogató foglakozások 2018.december 13. Berke Sándor  
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

                                                

                                                 JANUÁR 

 

 

Feladat Időpont Felelős 

Iskolanyitogató foglakozások 
 
„Hagyományaink” Román nap 

2019.január 17. 
 
 
2019.január 23. 

Berke Sándor 
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 
román nyelvet oktató 
pedagógusok 

A Magyar Kultúra Napja Vers-
és Prózamondó versenyre való 
jelentkezés (Elek) 

2019.január első hete Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

A farsangi időpont rögzítése, 
teremfoglalás 

2019. február első hete Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Az év végi kirándulás 
időpontjának egyeztetése, 
pontosítása 
 

1.osztály 
2.osztály 
3.osztály 
4.osztály 

Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 
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Félévi bizonyítványok kiosztása 2019. február 1.  osztályfőnökök 

Részvétel az eleki vers-és 
prózamondó versenyen 

2019.január  minden felkészítő pedagógus 

 

FEBRUÁR 

Feladat Időpont Felelős 

Iskolanyitogató foglakozások 2019.február 14. Berke Sándor 
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Farsangi bál 2019. február minden pedagógus 

 

MÁRCIUS 

Feladat Időpont Felelős 

Nyílt iskolanyitogató 
foglalkozások 

2019. március 14. Berke Sándor 

Március 15.-Nemzeti ünnep 
községszintű  megemlékezés 

2019.március  osztályfőnökök 

 

ÁPRILIS 

Feladat Időpont Felelős 

Nyílt órák minden alsós 
osztályban 

2019.április  osztályfőnökök 
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Digitális témahét 2019.április  Berke Sándor 

 

 

 

 

                                                                MÁJUS 

 

Feladat Időpont Felelős 

Anyák napi műsor és szülői 
értekezlet 

2019.május  
 

osztályfőnökök 
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Kirándulás-Debrecen 2019. május Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Országos román mesemondó 
verseny Békéscsabán 
4.osztály 

2018. május  Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

Nemzetiségi nap  2019.május minden pedagógus 
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JÚNIUS 

Feladat Időpont Felelős 

Utolsó tanítási nap 2019. június 14.   

Ballagás, Tanévzáró ünnepély 2019. június 15. 4. osztály 

 

Az alsó tagozat munkaközösségi megbeszéléseit az aktualitásoknak megfelelően tartja. 

 

Kétegyháza, 2018. augusztus 31. 
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II. sz. melléklet 

MUNKATERV 

FELSŐ TAGOZAT 

2018/2019 

 

 

 

CÉLOK, FELADATOK: 

 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az 

idei tanévben meghatározónak tartjuk: 

 

    -  Előtérbe helyezzük a módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő 

oktatást. A hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés 

igényének kialakítása kiemelt feladat.  

    -  A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül.  Az olvasási és írástechnika 

folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. 

    -  A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a 

helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés.  

    - Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás 

fejlesztése.  
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    -  A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség 

teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.   

    -   A gyengébb képességű tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges 

gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való egyéni 

bánásmód alkalmazása. 

Az EFOP 3.1.8.-2017 Együtt testvérként iskolaközi szemléletformáló programok folyamatos 
megvalósítása. 

 Nevelési célok: 

- Egymás elfogadása, tisztelete, a másikra való odafigyelés erősítése. 
- A renitens, közösségre és/vagy önmagára is káros magatartású tanulók megfékezése 

különböző szakemberek segítségének igénybe vételével. 
- Az agresszió minden formájának elutasítása, a konfliktusok azonnali megoldása. 
- Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések 

visszaszorítása. 
- A Házirend szabályainak következetes betartatása. 
- A munkafegyelem erősítése. 
- A köztulajdon és az iskolai környezet védelme. A vandálok, rongálók felelősségre 

vonása, az okozott kár megtéríttetése.  
- A magántulajdon tiszteletben tartása, a lopások megakadályozása azzal, hogy 

mindenki fokozottan figyel az értékeire. 
 

 

IDŐPONT PROGRAMOK FELELŐS 

2018. augusztus 
 

Augusztus 21-31. Tantermek és előterek dekorálása Osztályfőnökök, szaktanárok 
Augusztus 30. - Alakuló értekezlet 

(tantárgyfelosztás, munkaközösség- 
vezetők megválasztása, délutáni 
foglalkozások megszervezése 
- A tanulók órarendjének elkészítése, 
ügyeleti rend beosztása 

Igazgató, munkaközösség- 
vezetők 

Augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély Igazgató, osztályfőnökök 
2018. szeptember 

 
Szeptember 14. Okmányok leadása, bemutatása 

(naplók, anyakönyvek, tanmenetek) 
Ambrus Mária 
munkaközösség-vezető 
 

 Színházlátogatás megszervezése 
(igények felmérése, bérletek 
megvásárlása 
Úszásoktatás megszervezése 

Árgyelán Krisztián DÖK 
vezető 
 
Aracs Attila 
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Jelentkezés országos levelező 
versenyekre 

Szaktanárok 

 „A népmese napja” 
Vetélkedő 

Ambrus Mária 
 

Szeptember 20. Papírgyűjtés DÖK, osztályfőnökök 

2018. október 
Október 6. Közös kirándulás Aradra a Román-

magyar egyesülettel 
Az aradi vértanúk emlékművének 
megkoszorúzása 

Ambrus Mária 

Október 5-6.  Megemlékezés a 13 aradi vértanúról  Osztályfőnökök 
Október   „Száz út vár ránk…” Pályaválasztási 

kiállítás és vásár 
Orbánné Rokszin Anna 
Árgyelán Krisztián 

Október 12. „Tezaur românesc”  
Román hagyományőrző vetélkedő   

Román szakos pedagógusok 

Október 18. Szülői értekezlet Osztályfőnökök 
Október 21. 
 
Október 23. 

Iskolai megemlékezés az 1956-os 
forradalom és szabadságharcról 
Részvétel a községi ünnepségen és 
koszorúzáson 

Ambrus Mária, Árgyelán 
Krisztián 
 
Ambrus Mária, Árgyelán 
Krisztián, Aracs Attila 

Október 29 -
november 3. 

Őszi szünet  

2018. november 
 
 

November 20-24. Az országos kompetenciamérés és 
idegen nyelvi mérés előkészítése. 
Adatközlés  

Ambrus Mária 

November 20-24. Fogyatékossággal élők hete Finna Mónika 
 

November 23. „Martyin György” román helyesírási 
vetélkedő, Méhkerék 

Román szakos pedagógusok 
 

2018. december 
 

 
December 6. Télapó ünnepség  

Az 1. osztályosok megajándékozása 
Osztályfőnökök 
Orbánné Rokszin Anna 

 Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára 
 

Orbánné Rokszin Anna 

December 5-9. A román nyelv hete Román szakos pedagógusok 
 

December 14.  „Csillagfényes téli álom”  
Karácsonyi műsor  

Felsős munkaközösség 
Orbánné Rokszin Anna 

 
December 24- január 

 
Téli szünet 
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2.  
2019. január 

 
 

Január 21. „A magyar kultúra napja” Iskolai 
vetélkedő, rajzverseny 

Ambrus Mária, Árgyelán 
Krisztián, Dani Gizella 

Január 22.  „A magyar kultúra napja” 
Részvétel a kistérségi vers- és 
prózamondó versenyen  

Ambrus Mária 

Január 26. Első félév vége  
Január 21-25.. Pályaválasztással kapcsolatos szülői 

értekezlet szervezése, pályaválasztás 
rögzítése 

Orbánné Rokszin Anna 

2019. február 
 

Február Jelentkezési lapok leadása a 
középfokú iskolákba 

Orbánné Rokszin Anna 

Február 1. Félévi értesítők kiosztása Osztályfőnökök 
Február 4- 9. Országos román szaktárgyi 

vetélkedő román nyelvből és román 
népismeretből 7-8. osztályosoknak / 
Írásbeli feladatok 

Ambrus Mária 
Orbánné Rokszin Anna 
 

Február 15. Farsang DÖK 
Február 22. 
 

Farsang Kupa, Lőkösháza Aracs Attila 

Február 25-Március 1.  Pénz7  
Pénzügyi tudatosság hete 

Szente Anna, Ambrus Mária 

2019. március 
 

Március 12-13. Felvételi sorrend módosítása Orbánné Rokszin Anna 
Március 14. Iskolai megemlékezés az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharcról 
Részvétel a községi ünnepségen 

Árgyelán Krisztián 
Ambrus Mária 
Ambrus Mária, Árgyelán 
Krisztián, Aracs Attila 

Március 18- 22. Fenntarthatósági témahét Árgyelán Krisztián, Hajdúné 
Szabó Anikó 

2019. április 
 

Április 10-14. A magyar nyelv hete Ambrus Mária 
Április 8-12. Digitális témahét Berke Sándor 

Dékányné Rédai Erika 
 Országos román szaktárgyi 

vetélkedő román nyelv és román 
népismeretből 7-8. osztályosoknak 

Orbánné Rokszin Anna 



26 
 

Április 18- április 26. Tavaszi szünet  
 Tanaszi János Kupa, Pocsaj Aracs Attila 

2019. május 
 

 Országos román mesemondó 
verseny, Békéscsaba 
 

Román szakos pedagógusok 

Május 25. A román nemzetiség napja 
 

Szaktanárok, DÖK 

Május 23. 
 
Május 30. 

Országos idegen nyelvi mérés 
 
Országos kompetenciamérés  
 

Árgyelán Krisztián, Dr. 
Moldovánné Székely 
Julianna 
Ambrus Mária 

 Barátság Kupa, Lőkösháza Aracs Attila 
2019. június 

 
Június 3- 7. Osztálykirándulások  Osztályfőnökök 
 Mérések, értékelések, statisztika 

elkészítése 
Szaktanárok, osztályfőnökök 

 Okmányok beírása, zárása Osztályfőnökök 
Június 15. Tanévzáró, ballagás  Orbánné Rokszin Anna, 

Árgyelán Krisztián 
 

Ambrus Mária 

munkaközösség vezető 

 

Kétegyháza, 2018. augusztus 31. 
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III.-as sz. melléklet. 

 

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Óvoda  

 

 

 

 

 

 

ÉVES MUNKATERVE 2018/2019-es 

NEVELÉSI ÉVRE 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Mokán Jánosné 
      tagintézmény-vezető 
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A Munkaterv jogszabályi háttere 
 

- 2011. évi törvény a Nemzeti köznevelésről 
- 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről 
229/2012.VIII.28 Korm. rendelet a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
2011.évi CXC törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 

- 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
- 2/2005.(III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve 
- 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 
- 27761997.(XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról 
- 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról 
- ……………………EMMI rendelet a 2017/2018-as tanév rendjéről. 
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára 
- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 
- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében, a Pedagógus I. és Pedagógus II. 

fokozatba lépéshez 
- Kiegészítő útmutató az OKTATÁSI HIVATAL által kidolgozott útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez. 
- A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda szabályozó  

dokumentumai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevezető: 
Az elmúlt feladatokkal és eseményekkel teli nevelési évet számos tanulsággal és útravalóval 
zártuk. Az elmúlt év értékelése során sok információ és tényadat áll rendelkezésünkre a 
2018/2019-es nevelési év tervezéséhez, melyekből kiindulva fogalmazhatók meg ez évi 
céljaink és a megvalósításhoz kapcsolódó feladataink. 
Éves munkatervünk fókuszában a gyermekek állnak. Személyiségük fejlesztése a személyes 
kapcsolatok minőségének megalapozása és fenntarthatósága azt kívánja tőlünk, hogy az 
eddigieknél még inkább tudatosak, tervszerűek és hatékonyak legyünk, mind e közben is a 
lehető legtöbb időt töltsük a gyermekeinkkel. Hogy megfeleljünk ennek az elvárásnak 
egyrészt körültekintően kell mérlegelni az intézményi és egyéni feladatokat, azok elosztása 
során a kapott és vállalt feladatokat mindenkinek tőle telhető legjobb minőségben kell 
megvalósítania.  
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A 2018/2019-es nevelési évben továbbra is hangsúlyt kívánunk helyezni a szakmai 
szervezetünk további fejlesztésére. Célunk az, hogy minden munkatárs tudása legjavát adva 
intézményi céljaink és feladataink elérésében, aktív, eredményes és elégedett legyen. Saját 
gyermekeik és a csoportközösségek együtt nevelése érdekében a szülők támogató jelenlétére 
és együttműködésére továbbra is számítunk.  
Kívánom, hogy családias környezetben és hangulatban ki-ki tudása és képessége szerint 
erősítse óvodánk eredményeit és hírnevét.  
 
Kiemelt céljaink: 
 

- A gyermekek mindennek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és 
kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

- Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. 
- Az óvodával kapcsolatban álló intézményekkel, partnerekkel a megbízható, pontos 

együttműködés fenntartása. 
- A szervezett szakmai színvonalának további erősítése. 
- Ismerkedünk a „zöld óvoda” kritériumrendszerével. 
- Az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott, a gyermeki személyiség 

komplex fejlesztését szolgáló célok tudatos beépítése, a tervezés, megvalósítás, 
értékelés és korrekció folyamataiba, a csoportok és az egyes gyermekek szintjén 
egyaránt. 

- Az értelmi fejlesztés tanulási motívumok értelmi képességek fejlesztése. 
- A segítő életmódra nevelés. 
- Az erkölcsi nevelés és szociális fejlesztés – szociális képességek fejlesztése. 
- Az egészséges és kulturált életmódra nevelés érdekében személyes motívumok 

kialakítása. 
- Egyéni képességek fejlesztése. 
- Speciális kompetenciák fejlesztése – alkotóképesség, tehetség. 
- A szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása, kapcsolatok erősítése, ezen belül 

az óvoda és a család együttműködési lehetőségeinek szélesítése. 
- Továbbra is figyelemmel kísérjük gyermekeink szociális helyzetét, a gyermekek 

érdekét szem előtt tartva. 
- A pedagógus minta szerepének a hétköznapokon elengedhetetlen a jelentősége, fontos 

óvodapedagógusaink, dajkáink megfontolt példamutató magatartása, hiszen csak így 
lehetnek hiteles személyek a szülők szemében.  

 
Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fokuszálunk az ONAP-ban 
foglaltakra: 

- Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés. 
- Anyanyelvi nevelés, az óvodai nevelés egészében jelen van. 
- Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe. 
- Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés. 
- Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés. 
- A tevékenységekben megvalósuló tanulás folyamatos jelentős részben utánzásos, 

spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja.  
- Óvónő feltétlen jelenléte – kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermekek számára. 
- Egészséges életmód igénye, az egészség védelme, karbantartása tanítható. 
- Egészségnevelési program kivitelezése. 



30 
 

- Környezettudatosság a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 
környezettudatos magatartás formálás alapozására, alakítására.  

- Egészségfejlesztő testmozgás – az egyéni szükségletek, és képességek figyelembe 
vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség.  

- A nemzetiségi identitás megőrzése beszéd és tánc által. 
 
Hagyományőrzés: 
Az óvodai nevelésünkben a nemzetiségi néphagyományok őrzésének folyamatosságát, a 
mindennapok hagyományőrző tevékenységei adják – ezek során nem a tényszerű ismeretekre, 
hanem az ismeretek megszerzésének folyamatára, a kivitelezés módjára helyezzük a 
hangsúlyt, az elsajátításokat egy alkotó folyamat részeként és eredményeként valósítjuk meg. 
Ünnepeinket, hagyományainkat a jövőben is ápolni szeretnénk. Törekszünk a színvonal 
emelésére, ezzel is mintát adva a szülőknek, családoknak.  
 
 
 
 
 
Ellenőrzés: 
A pedagógusok munkájának ellenőrzése: 

- Folytatnunk kell a belső ellenőrzési terv megvalósítását minden szempontnak 
megfelelően. 

- Az éves ellenőrzési tervnek megfelelően minőségi és célszerűségi változtatásokat 
teszünk az értékelés után. 

- A csoportnaplókban a differenciálást jelenítsük meg.  
- A pedagógus személyisége, attitűdje  
- A pedagógiai program megvalósítása a csoportokban. 
- Kapcsolat a csoportban tevékenykedő dajkával. 
- Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzést a saját élményeken alapuló 

ismeretszerzést. 
- Épít-e a gyermek kíváncsiságára? 
- Milyen viszonyt alakított ki a gyermekekkel? 
- Figyelembe veszi-e az adott gyermek aktuális fejlettségét, differenciál-e? 
- Megfelelően motiválja-e a gyermekeket? 

 
A dajkák munkájának ellenőrzése: 

- Tisztaság a csoportszobákban és a kiszolgáló helyiségekben. 
- Tálalás és étkezés segítése. 
- Higiéniai szabályok betartása. 
- Kapcsolat az óvónőkkel. 
- Kapcsolat a gyermekekkel. 
- Gyermekszerető magatartás. 

Minden dolgozó a munkaköri leírásának megfelelően, a dokumentumok ismeretének tükrében 
végezze a feladatát, a felelősség és hatáskör betartását minden dolgozó tekintse 
kötelességének. 
 
A 2018/2019-es nevelési évre a nevelőtestület a következő feladatokat tűzte ki: 

- A folyamatos napirend zökkenőmentes megvalósítása. 
- Információáramlás folyamatos javítása. 
- Az önértékelési feladatok tudatosítása. 
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- Jógyakorlatok tudásmegosztás kidolgozása, elfogadása. 
- A tudatos tervezőmunka segítése a pedagógiai folyamatokban. 

 
Óvónői értekezleteinket minden hónap első hétfőjén előre egyeztetett időpontban 13-tól – 14 
óráig tartjuk. Az éppen délutános óvónők 14 órakor visszamennek a csoportba, biztosítva a 
csendes pihenő utáni ébresztés nyugodt feltételeit. Az információk megfelelő áramlásáról a 
továbbiakban is jelenlévők gondoskodnak. A külső képzéseken és programokon résztvevők az 
eseményt követő óvónői értekezleten röviden átadják a szakmai információkat. 
A helyi szabályozásnak megfelelően az ebben a nevelési évben kialakított formában folytatjuk 
a gyermeki fejlődés nyomon követését, értékelését. 
 
A nevelési év rendje: 
A nevelési év első napja 2018. szeptember 1. utolsó napja 2019. augusztus 31. Nyári zárva 
tartás előreláthatólag 2019. augusztus 19-től – augusztus 30-ig lesz.  
 
Óvodánkban három vegyes életkorú csoport működik: 
Napocska csoport – gyermekek létszáma 18 fő 
Kerekerdő csoport – gyermekek létszáma 18 fő 
Maci csoport – gyermekek létszáma 15 fő 
 
Iskolaérettségi előszűrő vizsgálatok október 1-től – október 31-ig (difer). 
Beszédhibák szűrése minden 5 éves kort betöltött óvodásnak május hónapban megtörtént. 
Logopédiai foglalkozások október 1-től indulnak. Ahhoz, hogy a gyermekek részt vehessenek 
a foglalkozásokon a szülőt előzetesen tájékoztattuk, majd írásos beleegyezését kell adnia a 
foglalkozásokhoz. 
A gyermeki fejlődés nyomon követését folyamatosan végezzük: 
2018. szeptember-október  

- óvodát kezdő gyermekek anamnézis felvétele, 
- beszoktatás tapasztalatai, 
- 6-7 évesek difer mérése  
- egyéni fejlődési lapok vezetése 

2019. május 
- minden gyermek egyéni fejlődési lapjának kitöltése 

 
Szülői értekezletek szeptember és február hónapban. Szülői igény és egyéb aktuális esetben 
bármikor. Az értekezletről az óvodapedagógusok emlékeztetőt készítenek. Az SNI-s 
gyermekek gyógypedagógiai ellátása megoldott. 
 
Nevelés nélküli munkanapok, értekezletek megvalósulása: 
 
Időpont: 2018. 10.08.  

- Az intézmény belső dokumentumainak áttekintése 
- A belső ellenőrzési terv ismertetése 

Időpont 2018. 11.10. 
- A megvalósult feladatok megbeszélése, 
- A nemzetiségi munkaközösség vezető beszámolója 

Időpont: 2018.12.01. 
- A második félév tervezett feladatainak megbeszélése, felelősök kijelölése 

Időpont: 2018. 12.15.  
- Szervezett fejlesztő szakmai nap 
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Időpont: 2019. 08.29. 
- Alakuló munkatársi értekezlet 

 
 
Belső kapcsolatok, együttműködés: 

- A közösség erejében rejlő lehetőségek kihasználása, a kevésbé aktív kollegák 
bevonása a közös munkába. 

- A belső tudásmegosztás az adódó lehetőségeket kihasználva az OH által szervezett 
ingyenes továbbképzéseken minden óvodapedagógus érdeklődésének megfelelő 
képzésen vegyen részt, mely intézményünk javát szolgálja.   

- Az intézményen belüli információáramlás megfelelő működtetése érdekében a 
tartalom pontosságára kell jobban figyelnünk. 

- Az IKT eszközök alkalmazásával még pontosabb információáramlás megvalósítására 
törekszünk a pedagógus életpálya modell bevezetésével szaporodik az IKT eszközt 
használók száma, néhány kollegának számítógép használói ismeretét bővíteni 
szükséges.  
 

Az intézmény külső kapcsolatai 
Továbbra is törekszünk az optimális partneri viszony fenntartására, a jól működő kapcsolatok 
ápolására, a megfelelő pontos tájékoztatásra: 

- szülők, 
- Kétegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat, 
- Országos Román Önkormányzat, 
- Gyermekjóléti Szolgálat, 
- Képességvizsgáló, Szaktanácsadó Szakszolgálat, 
- védőnő, 
- Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola 
- Bölcsőde 

 
 
Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

- Két csoportszoba teljes bútorzatának cseréje. 
- Az óvoda udvarának felújítása, új udvari játékok elhelyezése. 

 
- A környezet kialakításában a környezettudatosság, a környezetvédelem 

szempontjainak érvényesítése pl. szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása. 
 
 

A 2018/2019-es nevelési évben minősítő vizsgára jelentkezett pedagógusok Pedagógus II. 
fokozat: 
Zahorán Adrienn és Szelezsán Barbara 
 
A 2018/2019-es nevelési év tervezett programjai intézményünkben: 
 
Szeptember: 

- Kirándulás a közeli városokba Békéscsaba, Gyula piac megtekintése. 
- Balatoni kirándulás 
- Összevont szülői értekezlet 

 
Október: 
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- „Mesevár napok” – irány a vár, a szülőkkel együtt sétát teszünk a Gyulai Várban – a 
helyi íjászklub bemutatója az óvoda udvarán. 

- Esti pecsenyesütögetés királyi módra az óvoda udvarán. 
 
November: 

- Egészségnapok – rágcsanap – a fogorvos előadása a gyermekeknek a helyes 
fogmosásról. 

- Színházi előadás megtekintése a Békéscsabai Napsugár Bábszínházban. 
 
December: 

- Várjuk a Mikulást 
- Adventi készülődés – mézeskalácssütés és díszítés a szülőkkel együtt 
- Nagyszabású karácsonyi műsor a helyi művelődési házban 
- Óvodai karácsonyi ünnepség 

 
Január: 

- A hangszerek birodalma – hangszerbemutató és koncert a Gyulai Zeneiskola 
zenepedagógusai előadásában. 

- Téli séták településünkön. 
 
Február: 

- Szülői klub beindítása  
- Nyílt farsangi mulatság a helyi művelődési házban – Bodrogközi Rita koncertje – lufi 

hajtogató bohóc 
 
Március: 

- Március 15-e közös megünneplése a települési emlékműnél – kirándulás a Szolnoki 
Katonai Múzeumba. 

- Kakaóparti a leendő óvodásoknak. 
 
 
Április: 

- Húsvéti tojáskereső az óvoda udvarán 
- Húsvéti kalácssütés a nagymamákkal 
- Ovi-kert készítése, veteményezés, palántázás 

Május: 
- Anyák napi ünnepség minden csoportban 
- Évzáró, ballagási ünnepség – középső és nagycsoportosok 

 
 
Június: 

- Nagyszabású nemzetiségi és gasztronómiai nap a település főterén. 
- Gyermeknap – kirándulás a debreceni élményparkba 
- Apa-nap 

 
 
 
Kétegyháza, 2018. szeptember 10.   Mokán Jánosné 
       tagintézmény-vezető 
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IV. sz. melléklet 

GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV 

2018/2019 NEVELÉSI ÉV-TANÉV  

 

Készült: 2018. szeptember 05. 
  Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 
  5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89. 
 
Készítette: Borbély Erika 
  intézményvezető 
 
 

 Óvoda Iskola 

Az intézménybe lévő 
gyermeklétszám: 

51 139 

Hátrányos helyzetű gyermekek 
száma: 

4 21 

Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma: 

2 14 

Sajátos nevelési igényű gyermekek 
száma: 

2 7 

 
 
 
Gyermekvédelmünk célja: általános prevenció, a gyermekvédelmi törvény szellemiségének 
és előírásainak megfelelően. 
 
A gyermek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak érvényesítése. 
 
Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása, az eltérő szociális és kulturális 
környezetből érkező gyermekek számára. A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének biztosítása, családban történő nevelésének elősegítése, 
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. 
 
 
Feladataink: 
 

 Minden tanév elején a pedagógusok leegyeztetik, hogy a kétegyházi jegyző által 
küldött határozatok alapján kik a veszélyeztetett, a halmozottan hátrányos helyzetű 
és a hátrányos helyzetű gyermekek. 
Ezekre a gyermekekre kiemelt figyelmet fordítunk. (egyéni bánásmód, beilleszkedési 
nehézségek esetén korrekció, egyéni fejlesztés, tehetséggondozás). 
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 Nevelési célkitűzéseink és a prevenciós gyermekvédelem érdekében szoros 
kapcsolatot tartunk fenn a családokkal. Igyekszünk velük olyan bizalomra épülő 
kapcsolatba kerülni, melynek során lehetőségük nyílik gondjaik, problémáik 
feltárására. 
 

 A gyermek életét és fejlődését folyamatosan figyeljük, a problémáik okát igyekszünk 
felderíteni, megoldásokat keresni és segítséget nyújtani, szükség esetén a megfelelő 
szakemberhez irányítani őket. 
 
 

 Törekszünk a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására, illetve sajátos 
pedagógiai eszközeinkkel igyekszünk segítséget nyújtani a szociálisan hátrányos vagy 
veszélyeztetett családban nevelkedő gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek megteremtésében. (egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés, 
tehetséggondozás) 
 
 

 Probléma esetén először pedagógiai módszerekkel kíséreljük meg a gyermeket 
veszélyeztető okokat megszűntetni. Ebben a munkában együttműködnek a 
gyermekkel foglalkozó pedagógusok, szülei, a gyermekvédelmi felelős és az óvoda-
iskola vezetői. Amennyiben így, pedagógiai úton nem rendeződik a gyermek helyzete, 
nem szűnnek meg a gyermeket és fejlődését veszélyeztető okok, akkor lép a 
gyermekvédelmi felelős kapcsolatba az illetékes hivatallal vagy szakemberrel. 
 
 

 Gyermekvédelmi tevékenységünket mindig a gyermekek érdekében, jogaik szem 
előtt tartásával, személyiségük pozitív fejlődésének érdekében – tapintatosan a szülő 
önérzetének és jogainak csorbítása nélkül –fejtjük ki, titoktartási kötelezettség szem 
előtt tartásával, amely a pedagógiai munkát segítőket is törvényileg kötelez. 
 
 

 A közoktatási törvény 14. § b. pontja értelmében a szülőket rendszeresen és 
érdemben tájékoztatjuk gyermekeik fejlődéséről, annak üteméről, közösségi 
magatartásuk alakulásáról. Kérés esetén segítséget adunk tanács és megbeszélés 
formájában az otthoni neveléshez. 
 
 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátása, a jelzési kötelezettség - veszélyeztetettség 
gyanúja esetén is – minden pedagógus feladata és kötelessége. 
 
 

 A rendszeres óvodába-iskolába járás fontosságának tudatosítása a szülőkben. 
 

 A szülőket szülői értekezleten és az intézmény faliújságján keresztül tájékoztatjuk a 
gyermekvédelmi felelős személyéről, megkeresésének lehetőségeiről, a 
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gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény, hivatal nevéről, címéről. 
 
 

Balesetvédelmi feladatok: 
 

 A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek 
felügyeletéről, a gyermek baleseteket előidéző okok feltárásáról és 
megszüntetéséről. ( K.T. 41. § 5. bekezdés) 
 
 

 A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 
a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 
magatartásformát az óvodai-iskolai nevelési év megkezdésekor, valamint szükség 
szerint, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük. Az 
ismertetés tényét és tartalmát dokumentáljuk a csoport és osztálynaplóban 
 
 

 Minden pedagógusnak kötelessége a gyermek figyelmét felhívni a foglalkozás, az 
udvarra menetel előtt, séták, kirándulások előtt az esetleges baleset megelőzése 
érdekében. 
 
 

 A balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott 
figyelemmel lehet csak foglalkozni (vágás, tornaszerek használata). Az év 
folyamán a csoportos óvónők, tanítók minden esetben (olló, tű stb. használat, 
közlekedés) amikor a használt eszközök vagy a végzett tevékenység miatt ez 
indokolt, megerősítik, ellenőrzik, tudatosítják a meglévő balesetvédelmi 
szabályokat, illetve az újonnan érkező gyerekeket tájékoztatják ezekről. 
 
 

 A gyerekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyelete 
mellett használhatják. 
 
 

 Az intézmény dolgozói minden év szeptemberéig ismerkedjenek meg a 
balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokkal a munkavédelmi felelős révén. 
Ezen szabályok betartása mindenkire kötelező. 
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V. sz. melléklet 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

Éves Önértékelési terv 

2018-2019. 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Borbély Erika, intézményvezető 
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Az önértékelési csoport tagjai: 

 A csoport vezetője, óvoda: Zahorán Adrienn 

  tagok: Mokán Jánosné, Kaposiné Dehelán Tímea 

 A csoport vezetője, iskola: Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi 

  tagok: Aracs Attila, Abrudán Mária  

 

 

Az önértékelési csoport kiemelt feladatai: 

 A pedagógusok és az intézmény önértékelésének lebonyolítása 

 Az önértékelés lebonyolításában kitüntetett szerepvállalás 

 Az intézmény Önértékelési programjának korrekciójában – elsősorban a várható 

jogszabályi változások és az intézményi tapasztalatok függvényében – közreműködés 

 A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése 

 Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei, 

Házirend, Önértékelési Program) szerinti működés folyamatos nyomon követése, a 

szükséges javaslatok megtétele. 

 

Az önértékelési csoport feladata az önértékelések során, hogy közreműködik: 

 az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti aktualizálásában, 

 az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében, 

összeállításában, 

 a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében, 

 az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában, 

 az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásban, 

 Az OH önértékelést támogató informatikai felület kezelésében 

 

 

 

 

 



39 
 

Pedagógus önértékelés területei: 

1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

3. 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 többi gyermekkel együtt történő sikeres 

neveléséhez szükséges megfelelő módszertani felkészülstég. 

5. A csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

csoportos tevékenység. 

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermek személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

 

Adatgyűjtési feladatok 

Az érintettek tájékoztatása: 

 nevelőtestület 

 az önértékelési csoport tagjai 

 az önértékelést végző pedagógus 

Munkatársi kérdőív kitöltése 

Szülői kérdőív kitöltése 

Dokumentumelemzés 

Interjú az önértékelésre kijelölt pedagógussal 

Interjú az intézmény vezetőjével 

Foglalkozáslátogatás 

Önértékelési feladatok 

Önértékelési kérdőív kitöltése 

A pedagógus a saját intézményi elvárások tükrében elvégzi önértékelését 

A vezető segítségével két évre szóló önfejlesztési terv elkészítése 
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  Mottó: 

 

„Limba strămoșească e o muzică” 

(Mihai Eminescu) 

  

  

  

„Gyermekkel foglalkozni a leghálásabb munka, ami a 

földünkön osztályrészül jutott, de saját 

tökéletességünket is ez mozdítja elő” 

(Brunszvik Teréz) 

 

 

 

„A JÓSÁG az a nyelv, melyet a némák is beszélnek, a süketek 

is hallanak és megértenek.” 

(Bovec) 
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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 

 A köznevelési törvény módosítása 
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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.” 

o 13/2018. (VI.14.) EMMI-rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről  

Magyar Közlöny 85. szám, 2018. június 14.  

o 122/2018(VII.10) Korm. rendelet az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról  

Magyar Közlöny 108. szám, 2018. július 10. 

o 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvények az Európai Unió adatvédelmi 

reformjáról összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények 

módosításáról 

Magyar Közlöny 117. szám, 2018. július 25. 
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o 24/2018. (VII.27.) EMMI-rendelet az érettségi vizsga részletes következményeiről 

szóló 40/2002. (V.24.) OM-rendelet módosításáról 

Magyar Közlöny 120. szám, 2018. július 27. 

o 26/2018. (XIII.7.) EMMI-rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

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

Magyar Közlöny 125. szám, 2018. augusztus 7. 

 2018. szeptember 1-jétől hatályos jogszabályok 

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. A 7-12. évfolyamok 

valamelyikén az iskola köteles megszervezni a határon túli kirándulásokat. 

 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 az érdemjegyekkel és 

osztályzatokkal történő, értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és 

minősítés alkalmazását írja elő. 

o A köznevelésről szóló törvény 97. §-a (1a) bekezdésében található átmeneti szabály 

szerint az a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akit 2018. 

augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítettek, a 

mentesítés időtartamának félbeszakadása nélkül, középfokú iskolai 

tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az 

értékelés és a minősítés alól mentesülhet.  
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2. Helyzetelemzés 

2.1. Személyi feltételek 
A gyulai N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban 100 %-os 

a szakos ellátottság. A két illetve többnyelvű tanárok alapos szakmai felkészültséggel 

és fejlett módszertani kultúrával rendelkeznek. Többségük ennek a gimnáziumnak a 

tanulói voltak. Romániai tanárok mint óraadók és szabadidős tevékenységek 

koordinálóiként vesznek részt a nevelő-oktató munkában (tehetséggondozás, román 

nyelvi kommunikáció). 

Egy romániai pedagógus a 2018/2019-es tanévben kollégiumi nevelőként dolgozik. 

A 2018/2019-es 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 

Machhour Júlianna Stella – okleveles formatervező művész valamint okleveles vizuális- és 

környezetkultúra tanár  

Berényi Tibor – testnevelés szakos tanár 

Szántóné Borbély Angéla – angol szakos tanár  

Szántó József – tanító, angol szakos tanár  

Pedagógusok száma 

42 fő pedagógus 

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

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

 

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         

osztályfőnöki munkaközösség (1-8.évfolyam) vezető: Bányai Tiborné  

napközis foglalkozásokat koordináló tanár Szucsigán Lászlóné 

 

Osztály Osztályfőnök Napközis csoportvezető Kollégiumi nevelő; 

gyermekfelügyelő 

1.  Kóráné Cséffán Tünde Szucsigán Lászlóné   

2.a. Szabó Jánosné Márkné Netye Andrea   

2.b. Bányai Tiborné Cserhátiné Gurzó Éva  

3. Bokáné Gombos Emília Gyarmatné Somogyi Anett  

4.a. Ruzsáné Gomos Éva Kozma László   

4.b. Száva Mihályné Machhour Julianna Stella  

  Tanulószoba  

5.a. Stavaru Livia Simona Lile Liliana Floare 
 
 

 

5.b. Szöllősiné Kondoros Beáta  
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Osztály Osztályfőnök Napközis csoportvezető Kollégiumi nevelő; 

gyermekfelügyelő 

6.a. Nedró János András  
 
Lile Liliana Floare 

 

6.b. Jova Andrea  

7. Rokszin Tibor  

8. Kozma László  

9/A. Cser Vera  1. csoport:  

Cserháti Mihály 

9/B. Szelezsán Róbert   

10/A. Machhourné Nikula Stella  2. csoport: 
Szentlélekiné 
Moldován Éva 

Gyermekfelügyelők: 
Görbedi József, Győri 
Zita 

Ped. asszisztens: 
Czeglédi Mihály 

10/B. Patkás György  

11/A. Martyin Tivadar  3. csoport: Márkné 
Netye Andrea 

Gyermekfelügyelők: 
Görbedi József, Győri 
Zita 

Ped. asszisztens: 
Czeglédi Mihály 

11/B. Bordásné Szelezsán Márta  

12/A. Dr. Martyinné Orosz 
Marianna 

 4. csoport: Aranyos 
Attila 

Gyermekfelügyelők: 
Görbedi József, Győri 
Zita 

Ped. asszisztens: 
Czeglédi Mihály 

12/B. Szántó Flóra  
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A pedagógusok fogadóórái 

Fő Név Időpont 
1 Aranyos Attila Kedd 11:00-12:00 
2 Baktai Ferencné Hétfő 16:00-17:00 
3 Bányai Tibor Péntek 14:00-15:00 
4 Bányai Tiborné Csütörtök 16:00-17:00 
5 Berényi Tibor  Csütörtök 10:00-11:00 
6 Bokáné Gombos Emília Kedd 11:00-12:00 
7 Bordásné Szelezsán Márta Kedd 10:00-11:00 
8 Czeglédi Mihály Csütörtök 15:00-16:00 
9 Czeglédiné Gurzó Mária Szerda 10:00-11:00 
10 Cséffán Szilvia Hétfő 8:00-9:00 
11 Cser Vera Csütörtök 9:00-10:00 
12 Cserháti Mihály Hétfő 15:30-16:30 
13 Farkasné Rokszin Mária Csütörtök 10:00-11:00 
14 Gábor György Szerda 10:00-11:00 
15 Gyarmatné Somogyi Anett Hétfő 11:00-12:00 
16 Jánk János Kedd 8:00-9:00 
17 Jova Andrea Tímea Hétfő 10:00-11:00 
18 Kátay-Rokszin Mónika Hétfő 9:00-10:00 
19 Kóráné Cséffán Tünde  Szerda 13:00-14:00 
20 Kozma László Csütörtök 12:00-13:00 
21 Lengyel Valéria Kedd 10:00-11:00 
22 Lile Liliana Floare Péntek 13:00-14:00 
23 Machhour Julianna Péntek 12:00-13:00 
24 Machhourné dr. Nikula Stella Hétfő 11:45-12:45 
25 Márkné Netye Andrea Csütörtök 14:00-15:00 
26 Martyin Tivadar Kedd 12:00-13:00 
27 Martyinné Orosz Marianna Hétfő 9:00-10:00 
28 Nedró János Hétfő 11:00-12:00 
29 Patkás György Szerda 11:00-12:00 
30 Pilánné Ruzsa Ildikó Hétfő 14:00-15:00 
31 Repiskyné Radics Anna Csütörtök 10:00-11:00 
32 Rokszin Tibor Szerda 12:00-13:00 
33 Ruzsáné Gombos Éva Szerda 11:00-12:00 
34 Sebestyén Corina Kedd 8:00-9:00 
35 Stavaru Lívia Simona Hétfő 10:00-11:00 
36 Szabó Jánosné Péntek 7:00-8:00 
37 Szántó Flóra Hétfő 10:00-11:00 
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Fő Név Időpont 
38 Szántó József Kedd 11:00-12:00 
39 Szántóné Borbély Angéla Csütörtök 9:00-10:00 
40 Szántóné Cséffán Andrea Szerda14:00-15:00 
41 Száva Mihályné Szerda 11:00-12:00 
42 Szelezsán Róbert Kedd 9:00-10:00 
43 Szőllősiné Kondoros Beáta Szerda 11:00-12:00 
44 Temesváriné Ferenczi Ágnes Csütörtök 9:00-10:00 

 

Életpályamodell 

Kutató tanár: 

 Machhourné Nikula Stella PhD. 

Mesterpedagógusok:  

 Czeglédiné dr. Gurzó Mária  

 Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó 

 Szántó Flóra 

Minősített pedagógusok: Ped. II. fokozat: 

 Cserháti Mihály 

 Rokszin Tibor 

 Bányai Tiborné 

 Bányai Tibor 

 Cserháti Mihályné 

 Demény Dália 

 Dr. Martyinné Orosz Marianna 

 Martyin Tivadar 

 Ruzsáné Gombos Éva 

 Szabó Jánosné 

 Száva Mihályné 

 Szentlélekiné Moldován Éva 

 Szucsigán Lászlóné 
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2018. november 25-ig benyújtják portfóliójukat:  

 Dr. Martiynné Orosz Marianna (mesterpedagógus) 

 Cser Vera (Ped.II.) 

 Repiskyné Radics Anna (Ped.II.) 

 Szántóné Cséffán Andrea (Ped.II.) 

 Szelezsán Róbert (Ped.II.) 

 Győri Zita (Ped.I.) 

Különböző képzésben részt vevő pedagógusok 

Kóráné Cséffán Tünde Kodolányi János Főiskola Orosháza, Mentorpedagógus 
szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (III.-
IV. szemeszter) 

Kozma László Kodolányi János Főiskola Orosháza, pedagógiai szakirány és 
vezetőképzés (III.-IV. szemeszter) 

Jova Andrea Tímea Kodolányi János Főiskola Orosháza, Mentorpedagógus 
szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (III.-
IV. szemeszter) 

Szöllősiné Kondoros Beáta Kodolányi János Főiskola Orosháza, pedagógiai szakirány és 
vezetőképzés (III.-IV. szemeszter) 

Cséffán Szilvia  Gál Ferenc Főiskola Multimédiás tananyagfejlesztő 
szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 
továbbképzési szak (I.-II. szemeszter) 

Lile Liliana Floare Universitatea Aurel Vlaicu Facultatea de Științe Umaniste 
profilul Limba Română (I.-II. szemeszter)  

 

Szülői munkaközösség 

 

Tagok: osztályonként 2-3 (fő) szülő 

 

Közalkalmazotti tanács 

 

Tagok: Kozma László, Bokáné Gombos Emília 
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Diákönkormányzat (DÖK) 

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

iskola) 

Diákönkormányzatot vezető diák: megválasztása folyamatban 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

Felelős tanár: Cser Vera 

Pályaválasztás 

Felelős tanár: Szelezsán Róbert 

Tankönyvfelelős 

Felelős tanár: Cséffán Szilvia 
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3. Tervezett fejlesztések a 2018/19-es tanévben 

3.1. Tárgyi feltételek 
Cél: további tervezett fejlesztések a 2018/19-es tanévben 

Iskola: 

- Az iskola bejáratának korszerűsítése (nyílászárócsere) és egy fűtött, bútorozott 

váróterem kialakítása. 

-  Beléptető rendszer bevezetése. 

- Az iskolai szárny földszintjének újraburkolása. 

- Terasz felállítása az iskolai büfé udvar felöli részében. 

- Tanári szoba klímásítása. 

- Új iskolai terem kialakítása (iskolai szárny 2. em., a levéltári szoba helyett). 

- Új IKT-eszközök beszerzése. 

- Sportfelszerelések és sportszerek eszköztárának gazdagítása. 

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

- Könyvtári állomány további bővítése. 

Kollégium: 

- A kollégium tetőszerkezetének renoválása (acélszerkezetek beépítése). 

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

- A teakonyha eszközkészletének gyarapítása. 

- Ivókutak kialakítása a belső udvarban. 
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4. A 2018/2019-es tanév tanulói közösségének 

összetétele 

4.1. A tartalmi munka résztvevői, a munkaformák és keretek alkalmazása 
Az iskola tanulólétszáma 432 fő 

Általános iskola: 233 fő 

- Alsó tagozat: 109 fő - Felső tagozat: 124 fő 

Gimnázium: 199 fő 

Kollégium: 80 fő 

Napközis csoportok: 6 db 

SNI-s tanulók: 

- gimnázium: 2 fő - ált. isk.:  3 fő 

BTM-s tanulók: 

- gimnázium: 2 fő - ált. isk.: 8 fő 

HH tanulók: 

- gimnázium: 3 fő - ált. isk.: 1 fő 

HHH tanulók: 

- gimnázium: 1 fő - ált. isk.: - 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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- Angol nyelv bevezetése a 3. évfolyam számára, fakultatív formában; 

- 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, igény szerinti szakkörök indítása.  

- 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 (környezetünk gondozása, 

szépítése, fák, virágok ültetése); 

- 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. 

- 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  

Szöllősiné Kondoros Beáta 

 

Felzárkóztató foglalkozások 

valamennyi alsós osztály (1-4. évfolyam) osztálytanítóval 

SNI-BTM felzárkóztató Jova Andrea 

matematika Gábor György 
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Avramucz György (önkéntes tanár) 

 

 

 

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 

Matematika szakkör Jova Andrea Tímea  

Fizika  Aranyos Attila 

Román népismeret Szucsigán Lászlóné 

Kezdő román nyelv Lengyel Valéria  

Ortodox ünnepek hagyományai Szabó Jánosné 

Kézműves Machhour Julianna Stella 

Énekkar Patkás György 

Angol nyelvi szakkör Szántó József 

Ismerkedés az angol nyelvvel (3.osztály) Szántó József 

Ének-zenei szakkör Gyarmatné Somogyi Anett 

Román nyelvi újságíró szakkör Corina Sebestyén Olaru 

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 
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Énekkar Patkás György 

Színjátszás Cser Vera 

Informatika (10-11. évfolyam) Bányai Tibor 

 

Sportfoglalkozások         

Röplabda Baktai Ferencné 

Szivacskézilabda  Baktai Ferencné 

Labdarúgás Rokszin Tibor, Jánk János 

Judo  

Tömegport (ált. iskola) Berényi 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 2018/2019. 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: 2018. szeptember 3. (hétfő) 

 utolsó tanítási napja:  

o a gimnáziumban: 2019. május 2. (csütörtök) 

o az általános iskolában: 2019. június 14. (péntek) 

 ballagás: 

o a gimnáziumban: 2019. május 4. (szombat) 

o az általános iskolában: 2019. június 15. (szombat) 

 tanítási napok száma: 

o az általános iskolában: 181 nap 

o a gimnáziumban: 180 nap 

 tanítás nélküli munkanapok száma: 

o az általános iskolában: 6 nap (1 DÖK-nap, 1 nap pályaorientációs célra) 

o a gimnáziumban: 7 nap (1 DÖK-nap, 1 nap pályaorientációs célra) 

DÖK-nap: 2018.december 1. (szombat) – 2018. december 24 (hétfő)  

Pályaorientációs nap: a tanév második félévében 

 Az első félév 2019. január 25-ig tart (szülők és tanulók értesítése 2019. február 1.) 

 Értekezlet (15 napon belül): kompetenciamérés, nyelvi mérés, lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanuló, NETFIT mérés eredményei, tapasztalatai 

 

 

 

 

5.2. A tanítási szünetek 
Megnevezés Időpont 



 21 

Megnevezés Időpont 

Őszi szünet 

2018. október 29. – 2018. november 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő) 

 

Téli szünet 

 

 

2018. december 24. – 2019. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök) 

 

Tavaszi szünet 

2019. április 19. (péntek) – 2019. április 3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 18. (csütörtök) 

A szünet utáni első tanítási nap 2019. május 2. (csütörtök) 

Tanítás nélküli 

munkanapok 

2019. április 24. nevelőtestületi értekezlet 

2019. április 25. igazgatói szünet 

2019. április 26. igazgatói szünet (ortodox nagypéntek) 

2019. április 29. ortodox húsvét (igazgatói szünet) 

2019. április 30. átcsoportosítás miatti szünet (április 18.) 

Munkanapok 

áthelyezése 

2018. október 13 (szombat) – letanított nap: 2018. október 22. (hétfő) 

2018. november 10. (szombat) – letanított nap: 2018. november 2. (péntek)  

2018. december 15. (szombat) – letanított nap: 2018. december 31. (hétfő) 

  

Egyéb szünetek 

2018. október 22-23. (hétfő-kedd) 

2019. március 15. (péntek) 

2019. május 1. (szerda) 

2019. június 10. (hétfő) – Pünkösd  

 

 

 

 

5.3. Országos mérések, értékelések 
 Fejlesztésre szoruló diákok felmérése: 2018. október 12-ig, a létszám jelentése: 

2018. október 26-ig, a vizsgálat elvégzése: 2018. november 30-ig   
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 A szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálata a hatodik, a 

nyolcadik és a tízedik évfolyamon: 2019. május 29-én (Oktatási Hivatal); adatok 

megküldése 2018. november 23. 

 Angol nyelvi mérés: 2019. május 22-én. 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2019. január 9. és 

2019. április 26. között. 

 A mérés eredményeinek a feltöltése 2019. május 31-ig a NETFIT rendszerbe.  

 A Hivatal 2020 február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket 

készít, azokat megküldi az intézményvezetőknek, a fenntartóknak és az oktatásért 

felelős miniszternek. A honlapon is nyilvánosságra hozza.  

 

5.4. A 2019. évi májusi írásbeli érettségi vizsgák 
 Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 
Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

1. nemzetiségi nyelv és 
irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom  2019. május 3., 8:00  

2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, 

magyar mint idegen nyelv  

2019. május 6., 8:00  

3. matematika matematika  2019. május 7., 8:00  

4. történelem történelem  2019. május 8., 8:00  

5. angol nyelv angol nyelv 2019. május 9., 8:00  

6. informatika - 2019. május 13., 8:00  

7. biológia biológia 2019. május 14., 8:00  

8. társadalomismeret  - 2019. május 14., 14:00  

9. - informatika 2019. május 16 ., 8:00  

10. - ének-zene, művészettörténet 2019. május 16., 14:00  

11. kémia kémia 2019. május 17., 8:00  

12. földrajz földrajz 2019. május 17., 14:00  

13. fizika fizika 2019. május 20., 8:00  

14. - rajz és vizuális kultúra 2019. május 20., 14:00  
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 Emelt szintű írásbeli 
érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 
vizsga 

Időpont 

15. - filozófia 2019. május 21., 14:00  

16. Egyéb, más vizsganapokon 
nem szereplő nyelvek 

Egyéb, más vizsganapokon nem 
szereplő nyelvek 

2019. május 23., 8:00 

17. olasz nyelv olasz nyelv 2019. május 24., 8:00 

18. - mozgóképkultúra és médiaismeret, 
dráma 

2019. május 24., 14:00  

 

5.5. A 2019. évi júniusi szóbeli érettségi vizsgák 
 Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 
Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 
Időpont 

1. szóbeli vizsgák - 2019. június 5-13. 

2. - szóbeli vizsgák 2019. június 17-28. 

 

5.6. Emléknapok, megemlékezések 
 A román nyelv napja: 2018. augusztus 31. (tanévnyitó ünnepség keretében) 

 Lucia Borza emléktábla avató: 2018. október 5.  

 Az aradi vértanúk emléknapja: 2018. október 6. 

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

tanáraink): 2018. november 2-án. 

 Műsor az 1956-os forradalom tiszteletére: 2018. október 21. (városi szinten 

október 23.)  

 Megemlékezés iskolánk névadójáról N. Bălcescuról: 2018. november 29. 

(halálának évfordulója) 

 Megemlékezés Mihai Eminescura és a Román kultúra napjára: 2019. január 15. 

(Eminescu születésnapja) 

 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja: 2019. február 25. 

 Ünnepi műsor az 1848. március 15-i forradalom tiszteletére: 2019. március 15. 

 Költészetnapi megemlékezés: 2019. április 11. 

 Megemlékezés Lucian Blaga születésnapjára 2019. május 9. 
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 Nemzeti összetartozás napja 2019. június 4.  

Hagyományápolás és újítás az iskolában 

Gyulai és aradi amatőr festők kiállítása 2018. szeptember 24. 

Emléktábla avatása Borza Lucia tanár, újságíró tiszteletére 2018. október 5.  

Gólyaavató 2018. október  

Színjátszó körök versenye 2018. október 12. 

A Román Ortodox Püspökség kulturális napja La obârșii, la izvor 2018. október 14. 

Magyarországi románok kulturális napja 2018. október 20. 

Sf. Parascheva 2018. október 13. 

Óvodások és kisiskolások találkozója 2018. november 

Gyulai és aradi fotósok kiállítása 2018. november 

Adventi vásár 2018. december 

Mikulás érkezése iskolánkba 2018. december 6. 

Szent Miklós ünnepe a Román Ortodox Katedrálisban 2018. december 6. 

Karácsonyi műsor 2018. december  

Karácsonyi műsor az Ortodox Katedrálisban és a kisrománvárosi 

Ortodox Templomban 

2018. december 25. 

A Román Kultúra Napja – M. Eminescu születésnapja 

Irodalmi összeállítás 

2019. január 15. 

Szalagavató 2019. február  

Felső tagozatosok farsangja 2019. február 

Alsó tagozatosok farsangja 2019. február 

Gimnazisták – Kollégisták farsangja 2019. február 

Iskolai vers- és prózamondó verseny 2019. február 

Pro discipulis – Alapítványi bál 2019. március első szombatja 

Húsvéti műsor az Ortodox Katedrálisban és a kisrománvárosi 2019. április 
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Ortodox Templomban 

Lucian Blaga - szavalóverseny 2019. május 9. 

Gyermeknap 2019. május  

Színjátszó körök versenye 2019. május végén 

A román kultúra napja 2019. május 

Pedagógusnap 2019. június 3. 

A nemzeti összetartozás napja 2019. június 4. 

Előre tervezhető nevelőtestületi értekezlet 

Tanévkezdő alakuló értekezlet 2018. augusztus 27. 

Tanévnyitó értekezlet – Munkaterv elfogadása 2018. szeptember 

Félévi osztályozó értekezlet 2019. január 

Félévzáró értekezlet 2019. január 

Év végi osztályozó értekezlet (12. évfolyam) 2019. április végén 

Nevelőtestületi munkaértekezlet 2019. március 

Ballagás (12. évfolyam) 2019. május  

Év végi osztályozó értekezlet 2019. június 

Ballagás (8. évfolyam) 2019. június  

Tanévzáró ünnepély 2019. június 

Tanévzáró értekezlet 2019. június 

 

 

Szülői értekezletek 

2018. szeptember (első évfolyam) 

2018. október második fele 

2019. január vége 
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2019. április második fele 

 

Beiskolázás – Nyílt nap 

Gimnáziumban: 2018. november 22. 

Általános iskolában: 2019. március 
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6. Rendezvényterv 

Tanítási napok száma: 

 gimnáziumban: 180 nap 

 általános iskolában: 181 nap 

Egyeztetve a diákönkormányzattal és a szülői munkaközösséggel. 

 

Augusztus 
27. Alakuló értekezlet 

felelős: igazgató 
27-től Tantárgyfelosztás, órarendek, napközis és kollégiumi munkarend készítése, 

véglegesítése 
felelős: igazgatóhelyettesek 
Tantermek rendezése, dekorációk elkészítése 
felelős: osztályfőnökök 

 Tankönyvcsomagok összeállítása 
felelős: Cséffán Szilvia 

 

Szeptember 
2. Tanévnyitó ünnepség A román nyelv napja 
 felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 
 Tantermi, szertári, folyosói rend kialakítása 

Házirend felülvizsgálata 
Munkavédelmi, tűzvédelmi szemle, jelentés leadása, oktatás, tűzriadó terv 
elkészítése 
felelős: munkavédelmi, tűzvédelmi felelős 
Szakköri és egyéb foglalkozások – igények felmérése 
Felelős: igazgatóhelyettesek 
Határidő: szeptember 7. 
Tanmenetek, foglalkozási tervek leadása 
Felelős: munkaközösségek vezetői, szaktanárok 
Határidő: szeptember 30. 
Statisztikák előkészítése, elkészítése 
Felelős: igazgatóhelyettesek 
Diákönkormányzat szervezése, éves munkaterv elkészítése 
Felelős: DÖK, osztályfőnökök 
Munkaközösségi foglalkozások, programok készítése 
Felelős: ig. helyettesek, munkaköz. vezetők 
Határidő: szeptember 30. 
Úszásoktatás beosztásának egyeztetése 
Felelős: igazgatóhelyettes, osztálytanítók 
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Tanulmányi versenyek meghirdetése (általános iskola és gimnázium) 
OKTV, aktuális versenyek – tanulók jelentkeztetése 
Felelős: ig. helyettesek, szaktanárok 
Határidő: szeptember 21. (OKTV) 
Orvosi, fogorvosi, védőnői szűrővizsgálatok, kötelező oltások időpontjainak, 
illetve az éves munkaterv egyeztetése 
Felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, órát tartó tanárok (tanulókíséret) 
Bázisiskolai munkaterv elkészítése 
felelős: igazgató, Szántó Flóra 
Határidő: szeptember 3-tól folyamatosan – előzetes egyeztetés alapján 
Szülői értekezlet – 1. évfolyam 
felelős: Kóráné Cséffán Tünde 

 Gólyabál 
Felelős: Patkás György, DÖK-vezető 

28. Mátyás király megyei monda-és mesemondó verseny 
 felelős: 4. és 5. évfolyam magyar szakos pedagógusai 
 

 

Október 
1. A zenei világnap – megemlékezés osztálykeretben 

felelős: szaktanár, osztályfőnökök 
 Országos nemzetiségi rajzpályázat (általános iskola és gimnázium) 

felelős: szaktanár, igazgatóhelyettesek 
5. Pedagógusok világnapja 

felelős: alsós munkaközösség 
6. Az aradi vértanúk emléknapja – megemlékezés iskolai szinten; részvétel a városi 

rendezvényen 
felelős: osztályfőnökök, DÖK-vezető tanár, Patkás György, Szelezsán Róbert 

12. 1. osztályos tanulók diagnosztikus felmérése 
felelős: igazgatóhelyettes, Szabó Jánosné, Kóráné Cséffán Tünde 

12. Tezaur românesc fesztivál – intézményünk által meghirdetett országos verseny 
felelős: Szántó Flóra, Repiskyné Radics Anna 

 „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: Kozma László, Cser Vera, Szelezsán Róbert 

 Statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzése, pontosítása, elküldése 
felelős: ig. helyettesek, osztályfőnökök 

21. Földünkért világnap – megemlékezés osztályszinten 
felelős: szaktanárok, osztályfőnökök 

26. Difer-jelentés megküldése (létszám megadása) 
felelős: igazgatóhelyettes, Szabó Jánosné 
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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, Kátay-Rokszin Mónika 
Neves román származású személyiségek sírjainak gondozása 
felelős: román népismeretet tanító tanárok 
Munkaközösségi foglalkozások 
felelős: munkaközösségi vezetők 
Tagozatkódok megadása 
felelős: igazgatóhelyettes 
Szülői értekezletek (osztályszintű) 
felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, szaktanárok 

 

November 
 Házi sportverseny 

Felelős: testnevelők 
13. A magyar nyelv napja 

Felelős: humán munkaközösség 
 Nevezés a Zrínyi Ilona matematikaversenyre 

Felelős: Rusz Mária, Jova Andrea, alsós tanítók 
22. Nyílt nap a gimnáziumban 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 
 OKTV – biológia 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, szaktanár 
30. Difer vizsgálat az érintett tanulókkal 
 felelős: Szabó Jánosné, Kóráné Cséffán Tünde 
 

 

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 

7. Jelentkezés központi írásbeli vizsgára 
felelős: igazgatóhelyettes, 8. osztály osztályfőnöke 

6. Mikulás – osztályszintű rendezvények, részvétel a misén az ortodox 
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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 

 Karácsonyi műsor 
felelős: alsós, felsős és gimnáziumi munkaközösségek 

 Jelentkezés az országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyre 
(román nyelv és irodalom, román népismeret) 
felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok 

 

Január 
6. Vízkereszt 

felelős: 
 OKTV – román nyelv és irodalom 

felelős: igazgatóhelyettes, gimnáziumi nevelők (ügyeleti beosztás alapján) 
 Szalagavató bál előkészítése 

felelős: Dr. Martyinné Orosz Marianna, Szántó Flóra 
15. Eminescu emlékműsor 

Felelős: román munkaközösség 
 
 

 Osztályozó értekezlet – általános iskola 
felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 
Osztályozó értekezlet – gimnázium 
felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 
Félévi szülői értekezlet 
felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

19. Központi felvételi vizsgák (8. osztály) 
felelős: Kozma László 

22. A magyar kultúra napja 
felelős: magyar szakos tanárok 

25. Az első félév utolsó napja 
Félévi jelentések, beszámolók, statisztikák elkészítése, leadása 
felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 
Félévi értekezlet 
felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

 

 

Február 
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1. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 
felelős:  
Országos román nemzetiségi tanulmányi verseny iskolai fordulója – 
általános iskola – román nyelv és irodalom 
felelős: igazgatóhelyettes 

 Országos román nemzetiségi tanulmányi verseny iskolai fordulója – 
általános iskola – román népismeret 
felelős: igazgatóhelyettes 

 Szalagavató 
felelős: osztályfőnökök 

15. 
 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 
felelős: Jova Andrea Tímea 

 Jelentkezés rendes és előrehozott érettségi vizsgára 
felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettes 
határidő: február 15. 
A 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjának továbbítása a középfokú 
intézményekbe 
felelős: Kozma László, a 8. osztály osztályfőnöke, igazgatóhelyettes, iskolatitkár 

25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
felelős: gimnáziumi osztályfőnökök, Szelezsán Róbert 
Farsang 
felelős: DÖK segítő pedagógusok, osztályfőnökök, kollégiumi csoportvezetők 

 Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében (általános 
iskola) 
február 21. - március 14. 

 felelős: Kozma László, igazgatóhelyettes 
 

Március 
1. GÉV jelentkezések megküldése 

felelős: igazgatóhelyettes 
18. Ideiglenes felvételi jegyzék elkészítése (gimnázium) 

felelős: igazgató, Szántóné Cséffán Andrea, igazgatóhelyettes 
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 

21-22. 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 

22. A víz világnapja – környezetvédelmi vetélkedő 
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Megemlékezés osztályfőnöki órákon 
felelős: Martyin Tivadar, Bordásné Szelezsán Márta 

 Szavalóverseny a kortárs román irodalomból 
felelős: igazgató, igazgatóhelyettes (ált. iskola) 

 

Április 
11. A magyar költészet napja – József Attilára emlékezünk 
 felelős: magyar szakosok 
12. Ideiglenes felvételi rangsor megküldése az Oktatási Hivatalnak (gimnázium) 
 felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 
 1. osztály beíratása a 2019/2020-as tanévre 

Nevelési értekezlet 
felelős: igazgató 
Városi matematikaverseny – 5. osztály 
felelős: Jova Andrea 

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 
 
 
 
30. 

A román nyelv hete 
felelős: román munkaközösség, Machhourné Nikula Stella PhD. 
határidő: ápr. 30. 
Kiértesítés a középiskolai felvételről 
felelős: igazgatóhelyettes 

 

Május 
1. A munka ünnepe. Az Eu-s csatlakozás napja 
4. Ballagás – gimnázium 

felelős: 11-12. évf. osztályfőnökei 
6. Anyák napja 

felelős: osztályfőnökök 
Országos román mesemondó verseny (Békéscsaba) 
felelős: a román munkaközösség (ált. iskola) 

3-24. 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 

22. Idegen nyelvi mérés 
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felelős: Szántó József, Szántóné Borbély Angéla, Temesváriné Ferenczi Ágnes, 
Cser Vera, Jova Andrea 

29. Országos kompetenciamérés 
felelős: Cser Vera, Szabó Jánosné, Jova Andrea 

 Jelentkezés a 2019/2020-as tanév emelt szintű foglalkozásaira (GÉV) 
felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 
Jelentkezés (és módosítások) az etika/ hit és erkölcstan órákra 
felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

27. Gyereknap 
 Román gyermekszínjátszó körök versenye 

felelős: igazgató, Cser Vera 
 

Június 
 Pedagógusnap 

felelős: DÖK-vezető tanárok 
 „Periniţa” országos néptánc találkozó 

felelős: Nedró János, Cserháti Mihály 
14. utolsó tanítási nap 
 Osztályozó értekezletek (általános iskola és gimnázium) 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 
15. Ballagás (általános iskola) 

felelős: 7-8. osztály osztályfőnökei 
 Tanév végi statisztika leadása 

felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 
17-28. Érettségi szóbeli vizsgák 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 
20-22. Beiratkozás a 2019/2020-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 az előző tanévhez képest. Lengyel Valéria, eddigi 

kollégiumi nevelő teljes óraszámában az általános iskolában és a gimnáziumban fog tanítani. 

Helyette Aranyos Attila tanár úr veszi át a 12. évfolyam csoportvezetői teendőinek ellátását, 

emellett kollégiumi óraszámában fizika és matematika korrepetálást, illetve tehetséggondozást 

végez is végez. A pedagógiai felügyeleti teendők ellátásában az ebédeltetés ideje alatt 

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

elegendő. 

A kollégiumi nevelőtestület tagjai végzettségük szerint: 

A kollégiumi nevelőtestület tagjai végzettségük szerint: 

- 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; 
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- Aranyos Attila, gimnáziumi tanár 

- Lile Liliana Floarea, kollégiumi nevelő 

- Győri Zita, gyakornok, éjszakás felügyelő; 

- Pilánné Ruzsa Ildikó, tanárképző főiskolai és közoktatás vezetői végzettséggel 

rendelkező mesterpedagógus, kollégiumvezető igazgatóhelyettes 

 

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. 

Márkné Netye Andrea heti 19 órában lát el kollégiumi tevékenységeket, a fennmaradó 11 

órájában napközis foglakozásokat vezet az iskolában; Szentlélekiné Moldován Éva, 

nyugalmazott pedagógus 13 órában, Aranyos Attila 10 órában, Lile Liliana Floarea 20 órában 

tartanak tanulószobai és egyéb foglakozásokat a kollégiumban. 

A kollégiumvezető heti kötelező óraszáma 12, melyeket az általános iskolában és a 

gimnáziumban teljesít, ezek mellett a hét egy napján szilenciumi foglakozást tart és 

pedagógiai felügyeletet lát el a beosztás szerint. 

 

Csoport-beosztás: 

1. csoport: 9/A. és 9/B. osztályosok (csoportvezetőjük: Cserháti Mihály) 

2. csoport: 10/A. és a 10/B. osztályosok. (csoportvezetőjük: Szentlélekiné Moldován Éva) 

3. csoport: a 11/A. és a 11/B osztályosok (csoportvezetőjük: Márkné Netye Andrea) 

4. csoport: a 12/A és a 12/B osztályosok (csoportvezetőjük: Aranyos Attila) 
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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 

- 2 fő karbantartó (közülük egy részmunkaidős) 

A kollégiumi férőhelyek kihasználtsága az előző évhez hasonlóan alakul. Jelenleg 80 fő 

bentlakó diákunk van, 42 lány és 38 fiú. Közülük mindössze csupán 4 fő (két fiú és két lány) 

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.  Ezért 

is egyre nagyobb feladat hárul pedagógusainkra, hogy bensőséges családias légkört 

teremtsenek bentlakóink számára. 

 

Tárgyi feltételek 

A felújítási munkálatoknak köszönhetően kollégiumunk lakhatási feltételei jelentős 

mértékben javultak. A második emeleti belső ajtók cseréje ugyan még nem történt meg, de a 

megígért anyagi támogatást megkaptuk, kiválasztottuk a kivitelezőt, és reméljük, hogy még az 

első félévben megvalósul ez a beruházás is. 

Az elmúlt tanév végén az aula és a színházterem egy részének mennyezete veszélyessé vált a 

beépített hibás béléstestek miatt. Az érintett területek elkerítésre kerültek, nem használhatók. 

A szakértők által javasolt probléma-megoldásra a szükséges anyagi források felkutatása 

folyamatban van.  A kollégium részben és a megújult vendégházban - a jó menedzselésnek 

köszönhetően - a nyári vendégéjszakák száma a tavalyi évhez hasonlóan magas volt, amely 

bevételek nagyon jól jönnek a további munkálatok költségeinek fedezéséhez. 

Az idei tanévben az indított iskolai osztályok száma meghaladta az osztálytermek számát, így 
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rákényszerültünk, hogy a két 9. osztály délelőttönként a kollégium tanulóit használja 

tanteremként. A nyelvi csoportbontások miatt további tanórákat lesznek még a 2. emeleti 

tanulószobában is. Ezzel az intézményegység kihasználtsága nagyon megnőtt, reméljük, az 

elhasználódás mértéke nem fog túlságosan. Eszközellátottságunk különösebben nem 

gyarapodott, de továbbra is jónak mondható. Az idei tanévben előreláthatólag még egy 

digitális táblával gyarapodik kollégiumunk, lévén, hogy két tanulótermünk osztályteremként 

is funkcionál. Az internetelérés a kollégium egész területén adott, ami nagyon fontos, hiszen 

szinte minden diákunk rendelkezik saját internetezéshez használható eszközzel. Ezen kívül 

audiovizuális eszközök, a kollégium kézikönyvtára és egy digitális tábla is segíti a kollégiumi 

felkészülést. Tanulószobáink, hálószobáink, közösségi tereink és a teakonyhák berendezése, 

felszereltsége diákjaink igényeit kielégítik. A román Digi tévé csatornái nagy népszerűségnek 

örvendenek bentlakóink körében. 

 

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. 
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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 

minden hozzánk érkező diák számára. Tanulóink nagy részének 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. 

 

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. Legfontosabb 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 egyik 

legfontosabb 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 
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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, valamint az egyéni törődést szolgáló foglakozásoké.  

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- mozi-, múzeumlátogatással, műveltségi vetélkedők szervezésével, 

vendégelőadók meghívásával. 

Kollégiumi hagyományok ápolása 

Kiemelten kezeljük a kollégium hagyományos rendezvényeinek színvonalas megtartását és 

azok gyarapítását a tanulóifjúság igényei szerint. Szervezett, sokszínű művészeti és 

sportlehetőségek biztosítása. 

Az egészséges életmódra és környezetünk védelmére, gondozására ösztönzés 

A fenntartható fejlődés mesterpedagógusi kollégiumi programsorozatának lebonyolítása 

szintén kiemelt feladatunk. Fontos a diákok és a kollégák ösztönzése az 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. 
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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 kell adjunk a diákok egymást segítő tanulására 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 

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 
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- 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 

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.  
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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 (pl. internet, 

mobiltelefon) érő esetleges káros hatások elhárítására, a kulturált használat elsajátítása útján. 

Közös megegyezéssel megpróbáljuk a mobiltelefonok használatának gyakorlatát a helyesebb 

irányba megváltoztatni: korlátozni a takarodó utáni telefonhasználatot. 

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 
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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 

- Az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a drog elterjedését a pedagógiai módszerek 

széles skálájának alkalmazásával igyekszünk megakadályozni 

A kollégium egészségügyi ellátását az iskolaorvosok és a városi orvosi ügyelet biztosítja. A 

kollégiumban elsősegélydoboz áll rendelkezésünkre a könnyebb sérülések ellátására. 

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 
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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: 

- DÖK tisztségviselők megválasztása, amennyiben legalább nyolc tanuló kezdeményezi 

a külön kollégiumi DÖK megalakítását. 

- Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy a közösségi tevékenységekben önként és szívesen 

vegyenek részt 

- 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 
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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 és a 

szexuális felvilágosítás is. 

A saját tulajdonhoz való viszonyulás területén:  

Törekednünk kell arra, hogy a kollégiumban a tulajdonhoz való viszony megfeleljen az 

általános erkölcsi törvényeknek. Szigorúan fel kell lépni azok ellen, akik a mások vagy a 

közösség tulajdonát rongálják. Különös figyelmet kell fordítani a kollégiumi lopások 

megelőzésére. Felhívjuk a kollégisták figyelmét arra, hogy személyes tulajdonaikra nagy 

gonddal ügyeljenek, mert a 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. 
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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 

 

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: hímző szakkör, hagyományőrző néptánc, röplabda- és fociedzések, kreatív 

foglalkozások. 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 
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nyelvből, román népismeretből 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. 

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 

A kollégium havi rendezvényeinek pontos időpontját nem rögzítjük, mert az eddigi gyakorlat 
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azt mutatta, hogy ezeket más, előre nem tervezhető programok gyakran felülírják. Így arra 

törekszünk, hogy minden tervben szereplő rendezvényünk még az adott időszakban 

megvalósuljon, ha ez néhány esetben nem sikerülne, a következő hónapban pótoljuk. 

 

 

 

 

 

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 

Kollégiumi ismerkedési est a 12. csoport 

szervezésében 

felelős: Aranyos Attila 

 

 

Október 

Gólyabál felelős: a diákönkormányzat 

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 – futball felelős: Czeglédi Mihály 

 

November 

A tudatos vásárlási szokások ismertetése, felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó, koll. vez. 
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elősegítése környezetbarát szemlélet szerint 

Activity show a 11. évf. szervezésében felelős: Márkné Netye Andrea, 

csoportvezető 

Retro-disco felelős: a 12. csoport, Aranyos Attila 

csoportvezető 

Filmvetítés és közös feldolgozás felelős: Győri Zita 

 

 

 

December 

Házibajnokság – röplabda felelős: Szentlélekiné Moldován Éva 

Közös kollégiumi Mikulás-est a 9. évfolyam 

szervezésében 

felelős: Cserháti Mihály, csoportvezető 

Diákhét szervezője a DÖK 

 

 

Január 

Kollégiumi pótszilveszter a 10 évf. 

szervezésében 

felelős: Szentlélekiné Moldován Éva 

Közös kollégiumi est: Puzzle-kirakóverseny 

a 11. évf. szervezésében 

felelős: Márkné Netye Andrea 

Házibajnokság – ping-pong felelős: Cserháti Mihály 

 

 

Február: 

Kollégiumi közgyűlés felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

felelősök: csoportvezetők 

Farsang felelős: a DÖK 
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Március 

Megemlékezés 1848. március 15-re felelősök a csoportvezetők 

A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabbá 

tételének lehetőségei a kollégiumban, az 

iskolában és lehetőleg otthon is 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

Szkanderbajnokság a 10. évf. szervezésében felelős: Czeglédi Mihály 

 

 

Április 

A Föld napja” alkalmából: Az intézményi 

környezet rendbetétele 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó, 

kollégiumvezető 

Megemlékezés a holocaust áldozatairól felelősök: csoportvezetők 

Költészetnapi szavalóverseny felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

 

 

Május 

Színjátszó körünk, néptánccsoportunk 

bemutatkozó előadása 

felelősök: a foglalkozásvezetők 

Filmvetítés felelős: Győri Zita 

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 2018. október 2-án megtartott értekezletén megvitatta, 

kiegészítette és egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

Gyula, 2018. szeptember 11.  

 

 

 

 

Czeglédiné dr. Gurzó Mária 

intézményvezető   
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Legitimáció 

A N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 2018/2019-es tanévre 

vonatkozó munkatervét közösségünk megismerte, a benne foglaltakat elfogadta. 

 

Gyula, 2018. szeptember 11. 

 

 

   

Czeglédiné Gurzó Mária 

intézményvezető 

 SZMK elnöke 

 

 

   

Tantestület képviseletében  Közalkalmazotti tanács képviseletében 

 

 

 

Cserháti Mihály 

a Gyulai Nemzetiségi Román 

Önkormányzat elnöke 
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1. számú melléklet 
 

FELHÍVÁS 
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata  

Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára a 2018/2019. tanévre 
 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) a román 
nemzetiségi óvodapedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit tájékoztatja az 
MROÖ Közgyűlésének a Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 
…./2018. (IX. 22.) számú határozata alapján az alábbi ösztöndíj-lehetőségről: 
 
1. Az ösztöndíj célja: a román nemzetiségi óvodapedagógus képzést biztosító felsőoktatási 

intézményekben hallgatói jogviszonyt létesített román nemzetiségi óvodapedagógus 
hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, román nemzetiségi óvodapedagógus-
utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse a 2018/2019 tanév 
első és második szemeszterében a helyi román nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a 
helyi román nemzetiségi egyesület ajánlása alapján. 

 
2. Az ösztöndíj forrása: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény, 

illetve Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény alapján a 
Miniszterelnökség által kiállított Támogatói Okiratban biztosított keretösszeg. 

 
3. Az ösztöndíjra jogosult: az alábbiakban felsorolt román nemzetiségi óvodapedagógus-

képzést biztosító felsőoktatási intézmény első évfolyamos nappali, esti vagy levelező képzési 
formában, alapszakon vagy szakirányú továbbképzési szakon (kiegészítő) román nemzetiségi 
óvodapedagógus tanulmányokat folytató magyar állampolgár hallgató, 

GFF-PK Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas 
 
4. Az igénylés benyújtása: a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és 

Pedagógiai Intézetéhez (továbbiakban: Iskolaközpont Pedagógiai Intézete) címezve (1062 
Budapest, Lendvay utca 22.) kell benyújtani a pályázati felhívásban szereplő igénylőlapon, egy 
példányban papíralapon a következő mellékletekkel: 

a) a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás; 
b) a helyi román nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi román nemzetiségi egyesület 

ajánlása (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem román nemzetiségi önkormányzat, sem román 
nemzetiségi egyesület nem működik, motivációs levél); 

c) nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. 
 
5. Az igénylés benyújtásának határideje: jelen felhívás közzétételét követő 20. nap 
 
6. A benyújtott igénylések alapján - az MROÖ elnökének javaslata alapján - a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzatának elnöke dönt az ösztöndíj odaítéléséről, és az 
ösztöndíjasok névsorát közzéteszi az MNOÖ és MROÖ honlapján. Ezzel egyidejűleg az 
ösztöndíjassal ösztöndíjszerződést (a továbbiakban: szerződés) köt. 

 
7. Az igénylés elbírálásának határideje: 30 nap. 
 
8. Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki: 
a) a fentiekben felsorolt román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést nyújtó felsőoktatási 

intézmény aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, 
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b) a felhívás 4. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül 
csatolta. 
 

9. Az ösztöndíj mértéke hallgatónként és havonta: 

9.1. a 2018/2019. tanév első szemeszterében (2018. szeptember – 2019. januárig – 5 hónap 
időtartamra): 

a.) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó 
b.) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó  
 

9.2. a 2018/2019. tanév második szemeszterében (2019. február. – 2019. júniusig – 5 hónap 
időtartamra): 

a.) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50 felett) esetén:  
• nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó 
• esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó  

b.) Jó tanulmányi átlag (3,50 felett) esetén:  
• nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó 
• esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó 

c.) Az előző félév sikeres teljesítése (3,50 alatt) esetén:  
• nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó 
• esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó 

amely összeg a lezárt félév végén első alkalommal 2019. február 28-ig egy 
összegben, 2019. március 1-jétől havonta kerül folyósításra. 

 
10. Az ösztöndíj időtartama: tíz hónap, és a hallgatói jogviszony alatt a 2018/2019. tanév első 

és második szemeszter végéig tart. 
 
11.  Az ösztöndíj folyósításának feltétele:  
a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés, 
b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete részére 

történő benyújtása (az előző félév lezárását követő 8 napon belül), mely szerint a hallgató az 
előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult. 

 
12. Az ösztöndíj folyósításának módja: átutalással a hallgató által a szerződésben megadott 

lakossági folyószámlára. 
 
13. Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadó-mentes. 
 
14. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását. 
 
15. A hallgató az ösztöndíj szerződés aláírásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a Támogató által 

az 1. pontban meghatározott cél érdekében:  
a) a román nemzetiségi óvodapedagógus képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen 

folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;  
b) román nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez; 
c) az oklevél megszerzését követően román nemzetiségi köznevelési intézménnyel – óvoda – a 

végzettségének, szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású 
közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az 
ösztöndíjat folyósították, amelynek létesítéséről a Támogatót 8 napon belül tájékoztatja; 
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d) tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén 
szervezett román nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok 
tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák; 

e) adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – tájékoztatást ad a Támogatónak. 
 
 

16. Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető az Iskolaközpont Pedagógiai 
Intézetétől az alábbi elérhetőségeken: 

 
 cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22. 
 telefon: 06 1 308 7867 
 e-mailcím: nemzetisegiosztondij@udpi.hu 

 

mailto:budapest@udpi.hu
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2. számú melléklet 

ROMÁN NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS  

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM SZABÁLYZATA 

I. Általános rendelkezések 

1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének a Román Nemzetiségi 
Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 
megalkotásával az a célja, hogy a román nemzetiségi óvodapedagógus képzést nyújtó felsőoktatási 
intézményekben 2018. év első szemeszterében hallgatói jogviszonyt létesített román nemzetiségi 
óvodapedagógus hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, román nemzetiségi 
óvodapedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse a 
2018/2019 tanév első és második szemeszterében. 

2. A román nemzetiségi ösztöndíjprogram kezelője a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata (továbbiakban: MNOÖ). Jelen Szabályzatban az MNOÖ Támogatónak minősül. 
A román nemzetiségi ösztöndíjprogram végrehajtásában részt vesz a Koch Valéria Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet (továbbiakban: Iskolaközpont 
Pedagógiai Intézete). 
 
3. Az ösztöndíjprogramban résztvevő román nemzetiségi óvodapedagógus hallgatóval 
(továbbiakban: hallgató) a MNOÖ elnöke ösztöndíjszerződést köt. Méltányossági ügyekben az 
MNOÖ Ifjúsági Bizottsága jár el, amelynek ülésén tanácskozási joggal részt vesz az MNOÖ 
elnöke, és az MNOÖ oktatási tanácsnoka. 
 

II. Az ösztöndíj igénylésére vonatkozó szabályok 

4. Az ösztöndíj igénylésére vonatkozó felhívást az MNOÖ elnöke teszi közzé az óvodapedagógus 
képzéssel rendelkező felsőoktatási intézményeknek küldött levélben, és az MNOÖ honlapján.  

5. A felhívás tartalmazza a részvételre jogosult román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést 
nyújtó felsőoktatási intézmények felsorolását, az ösztöndíj megállapításának és folyósításának 
jelen Szabályzatban meghatározott feltételeit, az igénylés kötelező tartalmát, a benyújtás, továbbá 
az ösztöndíjszerződés megkötésének határidejét.  

6. Az ösztöndíjprogramban az a hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy vehet részt, aki: 

a) a 2018/2019. tanév első félévétől román nemzetiségi óvodapedagógus-képzést nyújtó 
felsőoktatási intézmény nappali, esti vagy levelező képzési formában, alapszakon vagy szakirányú 
továbbképzési szakon (kiegészítő) folytat román nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányokat, 

b) az igényléssel egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti 
kezeléséhez, 

c) a jelen szabályzatban meghatározott tanulmányi eredményt a 2018/2019. első 
szemeszterében elérte. 
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7. Az igénylést az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetéhez címezve (1062 Budapest, Lendvay utca 
22.) kell benyújtani e Szabályzat melléklete szerinti igénylőlapon, egy példányban papíralapon a 
következő mellékletekkel: 

a) a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás; 

b) a 2018/2019. második félévében ösztöndíjat igénylők esetében az előző félévi kreditindex 
igazolás intézmény által hitelesített példánya, 

c) az igénylés első alkalommal történő benyújtása esetén a helyi román nemzetiségi 
önkormányzat, ennek hiányában a helyi román nemzetiségi egyesület ajánlása (amennyiben 
a hallgató lakóhelyén sem román nemzetiségi önkormányzat, sem román nemzetiségi 
egyesület nem működik, motivációs levél). Az igénylés második alkalommal történő 
benyújtása esetén a 2018/2019. tanév első szemeszterének lezárását követő 8 napon belül 
kerül sor, az előző (tehát a 2018. szeptember és 2019. január 31-ig tartó) félévi kreditindex 
igazolás intézmény által hitelesített példánya. 

8. A benyújtott igénylések alapján - a jelölést követően - az MNOÖ elnöke e Szabályzat szerint 
dönt az ösztöndíj odaítéléséről, valamint az ösztöndíjasok névsorát közzéteszi az MNOÖ 
honlapján. 

9. Az ösztöndíjban az a magyar állampolgár részesülhet, aki(nek) 

a) a Szabályzat 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, 

b) előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra jogosult, és a 
jelen szabályzat szerinti tanulmányi átlageredményt elérte,  

c) a Szabályzat 7. pontjában meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül 
csatolta. 

10. Az ösztöndíj mértéke hallgatónként és havonta: 

10.1. a 2018/2019. tanév első szemeszterében (2018. szeptember – 2019. januárig – 5 hónap 
időtartamra): 

a.) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó 
b.) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó  
 

10.2. a 2018/2019. tanév második szemeszterében (2019. február. – 2019. júniusig – 5 hónap 
időtartamra): 

a.) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50 felett) esetén:  
• nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó 
• esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó  

b.) Jó tanulmányi átlag (3,50 felett) esetén:  
• nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó 
• esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó 

c.) Az előző félév sikeres teljesítése (3,50 alatt) esetén:  
• nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó 
• esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó 
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11. Az ösztöndíj időtartama tíz hónap, és a hallgatói jogviszony alatt a 2018/2019. tanév első és 
második szemeszter végéig tart. 

12. Az ösztöndíj folyósításának feltétele: 

a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés, 

b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete 
részére történő benyújtása (az előző félév lezárását követő 8 napon belül), mely szerint a 
hallgató az előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra 
jogosult, valamint az előző félévi kreditindex igazolás intézmény által hitelesített példánya. 
 

13. Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadómentes. 
 
14. A szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását. 
 

III. Az ösztöndíjas kötelezettségei 

15. A hallgató az ösztöndíjszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj biztosításának 
a Támogató által elérni kívánt célja: 

a) a hallgató a román nemzetiségi óvodapedagógus képzésben a tanulmányait elhivatottan és 
eredményesen folytassa, törekedve a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére; 

b) a hallgató szakképzettsége és végzettsége megszerzését követően román nemzetiségi 
köznevelési intézmény – óvoda – alkalmazottjaként helyezkedjen el. 

16. E célok érdekében a hallgató vállalja, hogy mint a román nemzetiségi óvodapedagógus 
képzésbe felvételt nyert hallgató végzettséget és szakképzettséget szerez és az oklevél 
megszerzését követően a végzettségnek, szakképzettségnek megfelelő foglalkoztatásra irányuló 
főállású közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az 
ösztöndíjat folyósították. Ennek megtörténtét az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete ellenőrzi. 
 
17. A hallgató vállalja, hogy részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási 
helyén szervezett román nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken, amennyiben azok 
tanulmányi kötelezettségének teljesítését nem akadályozzák. 

18. A hallgató hozzájárul a szerződéssel és az ösztöndíj folyósításával összefüggő személyes 
adatainak kezeléséhez. A hallgató köteles adatváltozás esetén haladéktalanul – 8 napon belül – 
tájékoztatást adni a Támogatónak. 

IV. Az ösztöndíjas jogviszony módosítása, megszűnése és megszüntetése 

19. Amennyiben a végzett óvodapedagógus önhibáján kívül nem tud végzettsége szerinti román 
nemzetiségi óvodában elhelyezkedni ide értve azt az esetet is, ha csak részmunkaidőben tud 
elhelyezkedni, akkor az ösztöndíjat nem kell visszatérítenie, feltéve, hogy ehhez az MNOÖ 
Ifjúsági Bizottsága az óvodapedagógus írásbeli kérelmére, méltányosságból hozzájárult. 
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V. Eljárási szabályok 

20. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetéhez beérkezett igénylést a beérkezést követően 
haladéktalanul, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül meg kell vizsgálni, hogy az megfelel-e a 
jelen szabályzatban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek, illetve a hallgató teljesítette-e az 
előírt tanulmányi kötelezettségeit, és ha igen, azt milyen eredménnyel tette.  

21. Amennyiben az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete azt állapítja meg, hogy az igénylés hiányos, 
az igénylőt hiánypótlásra szólítja fel, melyben a hiányok pótlására 8 (nyolc) napos határidőt 
biztosít. Ha az igénylő a hiányokat a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) 
napon belül pótolja, úgy kell tekinteni, mintha a kérelmet eleve hiánytalanul adta volna be. Ha a 
hiánypótlást nem, nem teljeskörűen vagy nem időben teljesíti, az igénylővel az adott szemeszterre 
szerződést nem lehet kötni. 

22. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete (e pont alkalmazásában a továbbiakban: megkereső) a 
román nemzetiséghez tartozó hallgató által előterjesztett igénylést a jelen szabályzat 20. pontja 
szerint megvizsgálja. Ha az igénylés hiányos, megkereső a jelen szabályzat 21. pontja szerint jár el. 
A megvizsgált, és a Szabályzatban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő igényt - a 
jelölés megtétele érdekében - haladéktalanul megküldi az MROÖ elnökének. Az MROÖ elnöke a 
részére megküldött igény kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül elbírálja, és 
döntéséről írásban haladéktalanul tájékoztatja a megkeresőt. Megkereső ezt követően 5 (öt) 
munkanapon belül előkészíti az ösztöndíjassal kötendő ösztöndíjszerződést, és aláírásra három 
példányban átadja az MNOÖ elnökének. 

23. Az MNOÖ elnöke és az Ösztöndíjas által aláírt szerződés egy példánya az Ösztöndíjast, egy 
példánya az MNOÖ-t, míg a harmadik példánya az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetét illeti. Az 
Iskolaközpont Pedagógiai Intézete az aláírt szerződésekről - annak aláírását követő 8 napon belül 
- feljegyzésben tájékoztatja az MROÖ elnökét. Ugyanígy jár el akkor is, ha a hallgató nem köt 
szerződést, vagy a szerződéstől eláll, vagy a szerződés egyéb okból módosul vagy megszűnik. 

24. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete a jelen szabályzat 12. pont b) alpontjában foglalt 
igazolás kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül – az intézmény egység vezetője aláírt 
feljegyzésben - értesíti az MNOÖ elnökét arról, hogy a hallgató részére az ösztöndíj a 2018/2019. 
tanév első szemeszterében kifizethető a 2018/2019. tanév második szemeszterében pedig arról, 
hogy milyen mértékű ösztöndíj fizethető ki a hallgató részére. A jelen pontban meghatározott 
feljegyzést a nem német nemzetiségi hallgatók esetében a hallgatót képviselő országos 
nemzetiségi önkormányzatnak is meg kell küldeni az MNOÖ elnökével egyidőben. 

25. Az MNOÖ elnöke az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete értesítését követő 3 (három) 
munkanapon belül, de legkésőbb 2019. év február 28. napjáig, ezt követően minden hónap 10. 
napjáig intézkedik az ösztöndíj hallgató részére történő kiutalásáról. Az utalás megtörténtéről az 
MNOÖ elnöke tájékoztatja az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetét. 

26. Az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete a mindkét fél által aláírt szerződésről és hallgatóról 
nyilvántartást vezet, melyben feltünteti különösen, hogy a hallgató hány szemeszterre, milyen 
mértékű ösztöndíjat kapott, mikor fejezte be nemzetiségi óvodapedagógusi felsőfokú 
tanulmányait illetve, hogy hol és mikor, milyen intézményben létesített nemzetiségi 
óvodapedagógusi foglalkoztatási jogviszonyt, és meddig köteles ott jogviszonyát fenntartani. 

27. Az MNOÖ Ifjúsági Bizottsága az óvodapedagógus írásbeli kérelmére indult méltányossági 
eljárás eredményéről tájékoztatja az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetét. 
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VI. Záró rendelkezések 

28. A Támogató és az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete, mint adatkezelők a hallgatóról az e 
Szabályzat szerinti adatokat tartja nyilván.  

29. A Támogató a hallgatóról rendelkezésére álló minden adatot, tényt, információt, amely az 
hallgató személyére vonatkozik, személyes adatként kezel, és ezen adatok vonatkozásában a 
személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével jár el. 

30. Az e Szabályzat szerinti személyes adatokat az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete az igénylés 
benyújtásától számított 6 évig kezeli. 

31. Az e Szabályzat szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás 
céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

32. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata - átérezve a nemzetiségi 
óvodapedagógus utánpótlás biztosításának szükségességét – felhatalmazza az elnököt arra, hogy a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával feladatellátási megállapodás keretében e 
szabályzat alapján román nemzetiséghez tartozó nemzetiségi óvodapedagógussal is szerződést 
kössön, azzal, hogy a támogatandó hallgatót a Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata jelöli meg. 

33. Ez a Szabályzat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
szerinti fejezetért felelős miniszter által kiadott támogatói okirat hatályba lépésével egyidejűleg lép 
hatályba. 

Gyula, 2018. november 22. nap 

 

Juhász Tibor 
MROÖ elnöke 
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IGÉNYLŐLAP 
A Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjhoz 

I. A hallgató adatai: 

A hallgató neve: 

A hallgató születési neve: 

Születési helye, ideje (év/hónap/nap): 

Anyja leánykori neve: 

Lakcíme: 

Levelezési címe (ha nem egyezik meg a lakcímmel): 

E-mailcíme, telefonszáma: 

Adóazonosító jele: 

TAJ száma: 

Lakossági folyószámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri: 

Számlavezető pénzintézet neve: 

Lakossági folyószámla tulajdonos neve: 

 

II. A hallgató felsőoktatási intézményének adatai: 

Az intézmény neve: 

Az intézmény székhelye: 

Az intézmény képviselője: 

Az intézmény telefonszáma/faxszáma/e-mail-címe: 

 

III. A hallgatói jogviszonyra vonatkozó adatok: 

A hallgató felsőoktatási intézménybe történő beiratkozásának ideje: 

A hallgató aktív jogviszonyban áll-e:       igen/nem 
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IV. Kötelezően csatolandó mellékletek: 

 a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló 
igazolás; 

 a helyi román nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi román 
nemzetiségi egyesület ajánlása (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem román 
nemzetiségi önkormányzat, sem román nemzetiségi egyesület nem működik, 
motivációs levél); 

 nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.  

 

Dátum: ..............., 20... .............. hó .... nap 

 
…………………………………………… 

hallgató aláírása 

Az Igénylőlapot az ösztöndíj program kezelője, a Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézetéhez címezve 
(1062 Budapest, Lendvay utca 22.) kell 1 eredeti példányban benyújtani. 
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Román Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj” 
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3. számú melléklet 

Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program 
Ösztöndíjszerződés 

 
 
amely létrejött  
egyrészről a  Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
Székhely:  
Adószám:  
ÁHT azonosító:  
Statisztikai számjele:    
Képviselője:  
Fizetési számlája:    
mint Támogató 
 

 
másrészről  
Név: 
Születési neve: 
Anyja neve: 
Születési helye, ideje:  
Lakcíme: 
Tartózkodási helye: 
E-mail címe: 
Adóazonosító jele:  
TAJ szám: 
Lakossági folyószámla száma: 
mint Ösztöndíjas (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 
Általános rendelkezések 

 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Miniszterelnökség …. számú Támogatói Okirata (a 

továbbiakban: Okirat) alapján, valamint a …Országos Önkormányzata …../2018. számú 
…..Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram Szabályzata (a 
továbbiakban: Szabályzat) alapján ösztöndíjas szerződést (a továbbiakban: Szerződést) 
kötnek a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
nemzetiségi óvodapedagógus-utánpótlás biztosítása céljából és tekintettel arra, hogy az 
Ösztöndíjas a meghirdetett és e szerződés tárgyát képező ösztöndíjra, az általa közölt tények 
és egyéb, az elbírálás szempontjából lényeges információ alapján jogosulttá vált. 

2. Az Ösztöndíjas a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Okirat szabályrendszerét, az 
ösztöndíjra történő felhívást és a…..Országos Önkormányzat szabályzatát, valamint a 
Szerződés tartalmát – különös tekintettel az Ösztöndíjas által vállalt elhelyezkedési 
kötelezettségre, illetve a szerződésszegés esetén életbelépő jogkövetkezményekre –
megismerte és megértette. 
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3. Az Ösztöndíjas támogatása a Támogató által lebonyolított ………Nemzetiségi 
Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program (a továbbiakban: Program) által 
szabályozott keretei között történik. 

4. Az Ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy az ösztöndíj elnyerésére kiírt felhívásnak, illetve az 
ösztöndíj folyósításának a Támogató által elérni kívánt célja, hogy 
a) az Ösztöndíjas a nemzetiségi óvodapedagógus képzésben a tanulmányait elhivatottan és 
eredményesen folytassa, törekedve a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére; 
b) az Ösztöndíjas szakképzettsége és végzettsége megszerzését követően valamely 
nemzetiségi köznevelési intézményi körből választott intézmény alkalmazottjaként 
helyezkedjen el, és ott legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamával azonos ideig 
munkavégzésre irányuló főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítsen. 
E célok érdekében az Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy mint az egységes, osztatlan 
nemzetiségi óvodapedagógus képzésbe felvételt nyert hallgató végzettséget és 
szakképzettséget szerez, és az oklevél megszerzését követően a végzettségnek, 
szakképzettségnek megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású közalkalmazotti jogviszonyt 
létesít valamely magyarországi nemzetiségi köznevelési intézménnyel és a jogviszonyt 
legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja. 

5. Az Ösztöndíjas az ösztöndíjra a 2018/2019. évi tanévben (10 hónapra), két szemeszterre 
jogosult, a Szabályzatban megjelölt feltételek teljesítése esetén. 

6. Az ösztöndíjas jogviszony a 2018/2019. tanév kezdetétől az Ösztöndíjas által vállalt, 
főfoglalkozású jogviszonyban eltöltött, az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartam 
végéig tart. 

Az ösztöndíjra vonatkozó szabályok 
 

7. Az ösztöndíj összegét a Támogató a felhívásban és a Szabályzatban meghatározottak szerint 
féléves (szemeszter) időszakokra állapítja meg. 

8. Az ösztöndíj az Ösztöndíjas tanulmányai során akkor folyósítható, ha az Ösztöndíjas 
hallgatói jogviszonya folyamatosan fennáll, a felhívásban és a Szabályzatban meghatározott 
értékelési szempontoknak megfelel.  
A hallgatói jogviszony szüneteltetése, illetve passzív féléves hallgatók esetén az ösztöndíj 
folyósítása is szünetel. 

9. A 2018/2019. tanév első szemeszterében (2018. szeptember – 2019. januárig – 5 hónap 
időtartamra): 

a.) nappali szakokon: nettó 60.000 Ft/hó 
b.) esti és levelező szakokon: nettó 40.000 Ft/hó  
 

A 2018/2019. tanév második szemeszterében (2019. február. – 2019. júniusig – 5 hónap 
időtartamra): 

a.) Kitűnő tanulmányi átlag (4,50 felett) esetén:  
• nappali szakokon: nettó 75.000 Ft/hó 
• esti és levelező szakokon: nettó 50.000 Ft/hó  

b.) Jó tanulmányi átlag (3,50 felett) esetén:  
• nappali szakokon: nettó 50.000 Ft/hó 
• esti és levelező szakokon: nettó 30.000 Ft/hó 

c.) Az előző félév sikeres teljesítése (3,50 alatt) esetén:  
• nappali szakokon: nettó 25.000 Ft/hó 
• esti és levelező szakokon: nettó 15.000 Ft/hó 
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melyet Támogató először 2019. február 28-ig 5 hónapi összegben egyszerre, 2019. március 1-
jétől havonta folyósít az Ösztöndíjas ……..Banknál vezetett ………..lakossági 
folyószámlájára. 

10. Az ösztöndíj folyósításának feltétele:  
a) az ösztöndíjprogramban résztvevő felek által elfogadott, aláírt szerződés, 
b) a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete 
részére történő benyújtása (az előző félév lezárását követő 8 napon belül), mely szerint a 
hallgató az előző félévi tanulmányi eredménye alapján az intézményben továbbtanulásra 
jogosult. A 2018/2019. tanév második szemeszterében az ösztöndíj folyósításának további 
feltétele, hogy a felső oktatási intézmény igazolja a hallgató kreditindexe alapján a tanulmányi 
átlageredményét. 

11. Az e szerződés alapján folyósított ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony 
fennállását. 

12. Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadómentes. 
 

Az ösztöndíjas jogviszony módosítása, megszűnése és megszüntetése 
 

13. Ha az Ösztöndíjas részmunkaidős jogviszonyban tud elhelyezkedni, a jogviszony előírt 
időtartama a Támogatóval egyeztetett mértékben, arányosan meghosszabbítható. 

a. munkahely-változtatás, áthelyezés – amennyiben a Támogatóval történt előzetes 
egyeztetéssel, annak hozzájárulásával történik – nem befolyásolja az ösztöndíjas 
jogviszonyt. 

14. A szerződés megszűnik: 
a) az Ösztöndíjas halálával; 
b) egészségi állapotának oly mértékű megváltozása esetén, amely nem teszi lehetővé az 

Ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését; 
c) a Támogató jogutód nélküli megszűnésével; 
d) az Ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló és jelen szerződésben meghatározott időtartam 

lejártával. 
15. A szerződés megszüntethető:  

a) a Felek közös megegyezésével  
b) azonnali hatályú felmondással,  
c) ha a másik fél a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy 

súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást 
tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 

16. Az Ösztöndíjas a szerződést foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőzően azonnali 
hatállyal felmondhatja, ez esetben köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét a 
szerződés megszűnését követő 90 (kilencven) napon belül a Támogató részére visszafizetni. 
Ez esetben az Ösztöndíjas a részére kifizetett ösztöndíj összegével együtt kamatot is köteles 
a Támogatónak fizetnie, mely az Ösztöndíj kifizetéstől számítottan a visszafizetés napjáig a 
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeg. 

17. Az Ösztöndíjas köteles a részére folyósított ösztöndíj teljes összegét – a munkáltató által 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30.§ 
(l) bekezdés c) pontja kivételével – felmentéssel történő jogviszony megszüntetés esetén 
annak időarányos részét – a szerződés megszűnését követő kilencven napon belül a 
Támogató részére visszafizetni, - a jelen szerződés 16. pontjában foglalt kamattal 
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egyetemben - amennyiben a szerződés 6. pontja szerinti időtartam alatt az alábbi 
szerződésszegésnek minősülő esetek valamelyike bekövetkezik: 
a) az Ösztöndíjas nem vállalja a nemzetiségi óvodapedagógus, szakképesítésnek megfelelő 

munkakörben történő alkalmazását, 
b) az Ösztöndíjas nem vállalja a Támogató által megjelölt köznevelési intézményi kör 

egyikében sem a munkavállalást, 
c) az Ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonya 

• az Ösztöndíjas általi felmondással,  
• az Ösztöndíjas kérésére közös megegyezéssel,  
• a munkáltató által rendkívüli felmentéssel, illetve – az egészségügyi alkalmatlanság 

esetét kivéve – a Kjt. 30.§ (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel megszűnik. 
18. A visszafizetés a Támogató fizetési számlájára átutalással történik. Amennyiben az 

egyösszegű visszafizetés nehézséget jelent az Ösztöndíjas számára, részletfizetési lehetőséget 
kérelmezhet a Támogatóhoz eljuttatott levélben, amelynek elbírálása Támogató Ifjúsági 
Bizottságának hatásköre. 

a. visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a Támogató fizetési felszólításban 
kötelezi a volt ösztöndíjast a fizetési kötelezettség teljesítésére.  

19. Ha a szerződés felmondásának oka a foglalkoztató intézmény vagy a Támogató 
szerződésszegése, az Ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó 
kötelezettség nem terheli. 

20. Az Ösztöndíjas jelen szerződésben rögzített kötelezettsége külön írásos kérelemére 
szünetelhet, ha 
a) saját maga egészségi körülményei miatt szakorvosi igazolással igazolt módon nem 

alkalmas tanulmányainak befejezésére, vagy a felajánlott munkakör betöltésre, 
b) az Ösztöndíjas közeli hozzátartozóját külön jogszabályokban meghatározottak szerint 

mint főállású ápoló ápolja, és ezért tanulmányait folytatni, vagy a kijelölt munkakört 
betölteni nem tudja, 

c) az Ösztöndíjas terhességi, gyermekágyi segélyre, GYED-re, GYES-re, rehabilitációs 
ellátásra vagy rokkantsági ellátásra, rehabilitáció járadékra vagy rokkantsági járadékra lesz 
jogosult a jogosultság időtartama alatt. 

A kötelezettségek szüneteltetésének időtartama megszűnik, és azok teljesítése feléled, 
amennyiben a szünetelésre okot adó körülmények megszűnnek. A kötelezettségek 
feléledésének napja az azt kiváltó ok megszűnését követő nap. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
21. Az Ösztöndíjas köteles a szerződéshez kapcsolódó személyes és tanulmányaival kapcsolatos 

adataiban bekövetkezett változásokról, valamint a létesített foglalkoztatási jogviszonyáról 8 
napon belül, írásban tájékoztatni az Iskolaközpont Pedagógiai Intézetét. 

22. A Támogató és az Iskolaközpont Pedagógiai Intézete az Ösztöndíjasról rendelkezésére álló 
minden adatot, tényt, információt, amely az Ösztöndíjas személyére vonatkozik, személyes 
adatként kezel, és ezen adatok vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályok figyelembevételével jár el. 

23. A vonatkozó jogszabályok és a szerződés rendelkezései alapján a Támogató és az 
Iskolaközpont Pedagógiai Intézete jogosult az Ösztöndíjas személyi adataira vonatkozó, 



5 
 

adatkezelés céljából szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az abban 
foglalt személyes adatokat kezelni. 

24. A nyilvántartott személyes adatok: az Ösztöndíjas neve, születési neve, születési helye és 
ideje, állampolgársága, Magyarországon tartózkodás jogcíme, tartózkodást igazoló okmány és 
annak érvényessége, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, adóazonosító jele, TAJ száma, 
telefonszáma, email címe, legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentum (pl.: 
érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél) a megítélt ösztöndíj összege, az értékelés 
szempontjai, az Ösztöndíjas lakossági folyószámla száma, hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos 
adatok (intézmény, kar, szak megnevezése, valamint a képzés formája, a képzési idő, az adott 
képzésben elvégzett félévek száma, hallgatói azonosító, aláírás, meghatalmazott, kézbesítési 
meghatalmazott), továbbá szociális rászorultsággal kapcsolatos adatok. 

25. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Német Nemzetiségi Óvodapedagógus 
Tanulmányi Ösztöndíjprogram felhívása és szabályzata, valamint az Ösztöndíjas 
igénybejelentése, amelyek előírásait a Felek magukra kötelezőnek ismerik el. 

26. A Felek a szerződést megértették és tudomásul vették, amelyet annak aláírásával elismernek, 
továbbá kijelentik, hogy a szerződésben foglalt jogügyletet a szerződésben rögzített 
formában kívánják egymással megkötni. 

27. Felek a szerződést, 3 példányban, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg írják alá. 
28. Az Ösztöndíjas kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár és a szerződéskötési 

képessége korlátozás alatt nem áll. 
 
 
Budapest, 2018.  
 
 

 
 Támogató Ösztöndíjas 
 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Budapest, 2018.  
 
 
…………………………….. 
Támogató gazdasági vezetője 
 
 
 
A szerződés mellékletei: 
- a felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás intézmény 

által hitelesített példánya,  
- személyazonosító igazolvány és az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata, 
- TAJ és adókártya másolata 
- legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
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4. számú melléklet 
 

Feladatellátási megállapodás 
a Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramhoz 

 
Jelen megállapodás létrejött egyrészről a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
(1026 Budapest, Júlia utca 9., képviseli Schubert Olívia elnök) mint feladatellátást átvevő 
(továbbiakban: Átvevő) 
 
másrészt az alábbi országos nemzetiségi önkormányzatok mint feladatellátást átadó 
(továbbiakban: Átadók) 
 
horvát, roma, román, szerb, szlovák országos önkormányzatok 
 
(együttesen Felek) között az alábbi tartalommal: 
 
1. Előzmények 

 
1.1. A magyarországi nemzetiségi közösségeknek égető problémája a nemzetiségi 
óvodapedagógus hiány. Egyértelmű, hogy elhivatott, szakmailag megalapozott tudású óvónők 
nélkül a nemzetiségi nevelés, oktatás eredményesen nem folytatható, az alapokat az óvodában kell 
lerakni.  
Az oktatáspolitikai gondolkodásban már évek óta jelen van egy olyan elgondolás, hogy az 
óvodapedagógusok létszámát úgy is lehetne növelni, pályán maradásukat pedig úgy lehetne 
elősegíteni, hogy a hallgatók illetve a pályán elhelyezkedők életkörülményeit ösztöndíjjal javítanák. 
Az elképzelések szerint a felsőoktatásban eltöltött ösztöndíjjal támogatott időszakkal azonos 
időtartamban a hallgató nemzetiségi óvodában köteles legalább annyi ideig dolgozni, mint 
amennyi ideig ösztöndíjban részesült a tanulmányai alatt. 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény illetve Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló L. törvény megteremtette azt a lehetőséget, hogy a fent vázolt 
program a 2018/2019. tanévben a nemzetiségi óvodapedagógus képzésben elindulhasson. 
 
1.2. Az ösztöndíj alapítására a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. § (1) 
c) pontja ad felhatalmazást.  
Fentiek alapján Felek az alábbiakban felsorolt közgyűlési határozataikkal megalapították a saját 
Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjukat a 2018/2019. tanévre. 
 
ösztöndíjat létrehozó határozatok száma: 
 
2. A feladatellátás tartalma 
 
2.1. Átvevő átérezve a nemzetiségi óvodapedagógus utánpótlás biztosításának szükségességét, a 
………. számú KGY határozatával felvállalta, hogy jelen Megállapodás keretei között ellátja az 
Átadók számára is a nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányi ösztöndíjprogram 2018/2019. 
tanévére vonatkozó lebonyolítási feladatokat. 
 
2.2. Átadók az alábbi közgyűlési határozataikkal átadták a nemzetiségi óvodapedagógus 
tanulmányi ösztöndíjprogram 2018/2019. tanévére vonatkozó lebonyolítási feladatainak ellátását. 
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2.3. A nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányi ösztöndíjprogramot (továbbiakban: 
ösztöndíjprogram) a fejezetgazda Miniszterelnökség által kiadott Támogatói okiratban 
(továbbiakban: Támogatói okirat) meghatározott módon és feltételekkel lehet bevezetni. 
 
2.4. Az ösztöndíjprogram lebonyolításának részletes eljárásrendjét az Átadók és az Átvevő által 
jóváhagyott szabályzatok (továbbiakban: Szabályzat) határozzák meg. Az Átadók az Átvevő 
szabályzatát értelemszerűen és változatlan tartalommal hagyták jóvá. 
 
a szabályzatot elfogadó határozatok száma 
 
2.5 Az ösztöndíjprogram lebonyolítását az Átvevő a fenntartásában lévő Koch Valéria 
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet intézménye szakmai 
közreműködőként történő bevonásával végzi. 
 
3. Együttműködés a feladatellátás során 
 
3.1. Az Átvevő a Támogatói okiratban foglaltak megvalósításáért az abban foglaltaknak megfelelő 
felelősséggel tartozik. Az Átvevő felelős a Szabályzatban meghatározott szakmai tartalom 
megfelelő és eredményes megvalósításáért. 
 
3.2. Az Átadók felelősséggel tartoznak az ösztöndíjprogram rájuk vonatkozó döntéseiknek 
határidőben történő meghozataláért.  
Az Átadók vállalják a feladatellátás végrehajtásából eredő és a Támogatói okiratban nem 
finanszírozott átadónkénti, hallgatók számának arányában kiszámított többletköltségek 
megfizetését Átvevő számára. A többletköltségként Átvevő kizárólag közvetlen dologi kiadásokat 
számolhat el (különösen: banki költségek, postázási költségek, papírköltségek).  
 
3.3. Az esetlegesen felmerülő többletköltségeket Átvevő tételesen átadónként külön-külön 
mutatja ki. Átadók vállalják, hogy az Átvevő által megküldött számlát, a teljesítés igazolását 
követően 8 banki napon belül fizetik meg Átvevő UniCredit Banknál vezetett 10918001-
00000411-70930177 számú fizetési számlájára. A teljesítés igazolására az Átadók részéről az 
elnökök jogosultak. 
 
3.4. Felek vállalják, hogy az ösztöndíjprogram sikeres megvalósítása érdekében folyamatosan 
együttműködnek, minden lényeges körülményről a legrövidebb időn belül tájékozatják egymást.  
 
4. A megállapodás egyéb rendelkezései 
 
4.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodást határozott időre kötik. Jelen 
Megállapodás a Támogatói okirat kibocsátását követően lép hatályba, tekintettel arra, hogy az 
ösztöndíjprogram megvalósításának. költségvetési forrását a Miniszterelnökség fejezeti 
előirányzatából biztosítja. Jelen Megállapodás az ösztöndíjprogram 2018/2019. tanévére 
vonatkozó teljes körű teljesítéséig érvényes, ide értve a 3.2. pont szerinti esetlegesen felmerülő 
többletköltségek megfizetését is. 
4.2. Jelen Megállapodás a Felek bármelyikének igénye esetén írásban, közös megegyezéssel 
módosítható, az együttműködés részleteit szabályozó további külön megállapodással 
kiegészíthető. A módosítás nem állhat ellentétben a Támogatási okiratban és a Szabályzatban 
foglaltakkal.  
4.3. Felek jelen megállapodást nem jogosultak felmondással megszüntetni. 
4.4. Felek a megállapodásból eredő esetleges jogvitát tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, 
ennek sikertelensége esetére az Átvevő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 
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A Megállapodást 4 eredeti példányban Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 
 
 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 

………………………………………….. 
Átvevő képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
…………………………………………… 

Átvevő gazdasági vezetője 
 

horvát 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 
 

………………………………………….. 
Átadó képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………………… 

Átadó gazdasági vezetője 
 
 

roma 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 
 

………………………………………….. 
Átadó képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………………… 

Átadó gazdasági vezetője 
 

román 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 
 

………………………………………….. 
Átadó képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………………… 

Átadó gazdasági vezetője 
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szerb 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 
 

………………………………………….. 
Átadó képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………………… 

Átadó gazdasági vezetője 
 

szlovák 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 
 
 

Budapest, 2018. ……… hónap ….nap 

 
 
 

………………………………………….. 
Átadó képviseletében 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
…………………………………………… 

Átadó gazdasági vezetője 
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