A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS
ÜTEMTERVE
A 2016/2017-ES TANÉVRE
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül:
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
A 2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
2013. évi CXXXVII. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról.
A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról
20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatról
A Közoktatási törvény végrehajtási rendeletei
A 12/2016. (VI.27) EMMI rendelete a 2016/2017. tanév rendjéről
Az intézmény (gimnázium és kollégium) Szervezeti és Működési Szabályzata,
Házirendje, Pedagógiai programja, az előző éves beszámolója és egyéb szabályozói.
1. AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓMUNKA
A 2016/2017-es tanévben elsődleges oktatási célunk, hogy az érvényben lévő tantervi
követelményeknek eleget tegyünk, s hogy továbbvigyük a kerettantervet 8. és 12. évfolyamon
és sikeresen felkészüljünk az e tanévtől hatályba lépő új érettségire.
Célunk, hogy a kerettantervben foglaltakra épülő, s e tanévtől rugalmasan alkalmazható
tanmenetek alkalmazásával csökkentsük a kerettanterv zsúfoltságából eredő tanulói terheket,
valamint a tanmenetek haladási tervének fegyelmezett betartásával, nagyobb hatékonysággal,
a lehetőségekhez mérten differenciált tanórai foglalkoztatással elérjük, hogy tanulóink
mindegyike képességeinek megfelelően sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot.
Továbbra is elsődleges célunk, hogy hatékonyan tudjuk diákjainkat felkészíteni a
sikeres érettségire, illetve továbbtanulásra.
A nevelőtestület összetétele alkalmas az iskolában folyó nevelő-oktatómunka
színvonalas ellátására, a tanárok terhelése a lehetőségek szerint egyenletes.
Nevelési-oktatási munkánkat az érvényben lévő Pedagógiai programra alapozzuk.
1.1.

Az iskolai oktató-nevelő munkát ebben a tanévben is társadalmi megbízatásban
dolgozó tanárok segítik.
Társadalmi feladatok:
Tanulóbiztosítás felelőse:
Színházfelelős:

Mayerné Lantos Rita
Lőrinczy Anna és
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Pályaválasztási felelős:
Diákmozgalmat segítő tanár:
Tűzvédelmi felelős:
Munkavédelmi felelős:
Vöröskereszt megbízott

Pintér Ildikó kollégiumvezető
Söptei Veronika
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
Lőrinczy Anna
Kalydi György
Kalydi György
Markó Katalin

Az iskolaszék tagjai a tantestületből:

Németh Tibor
Nikházy Lászlóné

A közalkalmazotti tanács tagjai:

Poóczáné Kecskeméty Szilvia
Nikházy Lászlóné KT- elnök

Az intézményi tanács tagjai:

Németh Tibor
Nikházy Lászlóné

Szakszervezeti titkár:

Pappné Rozgonyi Gabriella

Hittanoktatók:

Kohl Gabriella katolikus
Békési Sándor baptista
Öllős Éva református
Jerabek-Cserepes Csilla

Egészségügyi ellátás:
Iskolaorvos:
Ifjúsági védőnő:
Iskolafogászat

Dr. Szédelyi Nikoletta
Tar Szilvia
(saját munkaterv alapján
dolgozik)
Dr. Bábszky Erzsébet

Iskolánk minden tanulója évente fogászati szűrővizsgálaton vesz részt.
Iskolánkat a Nevelési Tanácsadó közreműködésével iskolapszichológus is segíti. Igény
esetén a tanulókat az anyaintézetében fogadja.
Iskolapszichológus:
Benczéné Tímár Irén pszichológus
1.2. A nevelőtestület
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve. Felelős az intézmény pedagógiai alapelveinek érvényre juttatásáért, az iskolában folyó
oktató-nevelő munka színvonaláért, feladatainak meghatározásáért.
1.2.1. Nevelőtestületi értekezletek
Az értekezletek célja az intézmény egészét érintő döntések meghozatala, a pedagógiai munka
egyes részterületeinek megvitatása, fejlesztése, értékelése; belső pedagógiai továbbképzések,
esetleg külső előadó szakvéleményének meghallgatása.
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Tanévnyitó értekezlet: A tanév oktató-nevelő munkájának előkészítése, az intézményi szintű
feladatok meghatározása, ütemtervének kialakítása, a feladatok szakmai közösségekre, illetve
egyénekre történő lebontása.
Időpont: 2016. augusztus 31.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Félévi értékelő értekezlet: a félév oktató-nevelő munkájának értékelése, ezzel kapcsolatos
további feladatok meghatározása.
Időpont: 2017. január 26.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Nevelési értekezletek: Felkészülés az intézményi tanfelügyeleti látogatásra
Időpont: 2016. szeptember 15.
Felelős: Igazgatóság
A tanfelügyeleti értékelés addigi tapasztalatai
Időpont: 2017. január 30.
Felelős: Igazgatóság
Az intézményi kompetenciamérés elemzése
Időpont: 2017. április 6.
Felelős: Igazgatóság
Tanévzáró értekezlet: a tanév oktató-nevelő munkájának értékelése
Időpont: 2017. június 30.
Felelős: Németh Tibor igazgató
1.3. Munkaközösségek
Az iskolai nevelő-oktató munka koordinálásának elsődleges színterei a szakmai
munkaközösségek. Feladatuk, hogy meghatározzák a tantárgyi oktatás kereteit, folyamatos
belső továbbképzésekkel, konzultációkkal megteremtsék a magas szintű szakmai munka
alapjait; továbbá, hogy közös követelmény- és értékelési rendszer kidolgozásával és
működtetésével biztosítsák tanulóink esélyegyenlőségét, és minél sikeresebb érettségi és
felvételi eredményeit.
A munkaközösségek feladata a tehetséggondozás, a szaktárgyi versenyek megszervezése,
lebonyolítása, a versenyekre való minél eredményesebb felkészítés.
Munkaközösségek

Munkaközösség-vezetők:

Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Angol nyelv
Német és egyéb nyelvek
Matematika
Fizika - kémia
Informatika
Biológia-földrajz
Testnevelés

Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
Grábics Júlia
Lőrincz Andrea
Károlyi Ilona
Poóczáné Kecskeméty Szilvia
Nikházy Lászlóné
Dömötörné Horváth Erzsébet
Dr. Hercselné Pallag Zsuzsanna
Csendes Katalin
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Osztályfőnöki

Horváth Hajnalka

1.3.1 Szakmai munkaközösségi értekezletek
Célja az egész nevelőtestületet nem érintő, csak szakmai jellegű kérdések megvitatása,
a szakmai munkaközösségeken belül az egységes értékrend és követelményrendszer
kialakítása, tanmenetek elkészítése, tankönyv- és taneszközválasztás megbeszélése, a
pályakezdő kollégák szakmai támogatása, óralátogatások szervezése, az éves munkaterv
elkészítése, versenyekre való felkészítés megtervezése, a gimnázium belső
vizsgarendszerében a vizsgafeladatok összeállítása.
Minden munkaközösség év eleji és év végi értekezletet tart, illetve belső továbbképzéseket
szervez a munkatervük szerint.
Év eleji munkaközösségi értekezletek:
Téma: -

az éves munkaterv pontosítása
tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése
versenyfelkészítés, tehetséggondozás megtervezése
kollégiumi munkaterv elkészítése
Határidő:
Felelősök:

2016. augusztus 29.
munkaközösség-vezetők
kollégiumvezető

Félévi munkaközösségi értekezlet:
Téma: - a munkaterv időarányos részének értékelése
- aktualitások
Határidő:
Felelősök:

2017. január 25.
munkaközösség-vezetők
kollégiumvezető

Év végi munkaközösségi értekezletek:
Téma: - az éves munka értékelése, versenyeredmények elemzése, felkészítői munka,
érettségi eredmények
- a következő tanév munkatervének előkészítése
Határidő:
Felelősök:

2017. június 29.
munkaközösség-vezetők
kollégiumvezető

1.3.2. Tanmenetek
Az igazgató és a munkaközösség-vezetők felelősek a tanmenetek alapelveinek
meghatározásáért, szakmai színvonaláért. Az elmúlt tanévben elkészültek a tanfelügyeleti
látogatás szempontjainak megfelelő tanmenetek, az idén pedig az központilag ajánlott, a
tanulói terhek csökkentését célzó rugalmas tanmenetek alapján állítják össze a kollégák saját
haladási tervüket. Az elkészült tanmeneteket a munkaközösség-vezetők összegyűjtik,
szakmailag ellenőrzik, s aláírás után átadják az igazgatóhelyettesnek.
Tanmenetek leadási határideje:

2016. szeptember 15.
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Felelősök:

szaktanárok
munkaközösség-vezetők
igazgatóhelyettesek

1.4. Ifjúságvédelem
Iskolánkban minden év elején az osztályfőnökök és az iskolai védőnő bevonásával
felkutatjuk és nyilvántartásba vesszük a veszélyeztetett körülmények között élő tanulókat,
szükség esetén az SZM-mel, a gyámhatósággal vagy más hatósággal együttműködve
segítséget nyújtunk a tanulók veszélyeztetettségének megszüntetésére. Osztályonként
felmérjük a hátrányos és a halmozottan hátrányos tanulók számát, felmérjük az SNI-s
tanulókat, elkészítjük a szakértői jelentések alapján a szükséges határozatokat, elkészítjük a
gyógypedagógussal együtt a tanulók órarendjét, s ezt folyamatos ellenőrizzük.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 10.
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
igazgatóhelyettes

1.5. Iskolai közösségi szolgálat
A 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvény bevezette az iskolai
közösségi szolgálatot mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő
tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai
eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való
tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.
Intézményünknek ebben a tanévben is az Iskolai közösségi szolgálatot szabályozó
dokumentumban foglaltak szerint folyik a közösségi szolgálat szervezése.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
igazgatóhelyettes, a közösségi
szolgálat koordinátora
osztályfőnökök

A közösségi szolgálat szervezésének feladatai:
Minden év szeptemberében az induló 9. osztályokban osztályfőnöki órán a közösségi
szolgálat koordinátora ismerteti a közösségi szolgálattal kapcsolatos tudnivalókat
(dokumentumok, jelentkezés módja, lehetséges fogadóhelyek, az órák igazolása, időkerete,
megosztása), illetve bemutatja az Iskolai Közösségi Szolgálat Szabályzatát, melyet a
tanulók elérhetnek a honlapon a dokumentumokkal együtt.
Határidő.
Felelős:

szeptember első két hete
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna

A szeptemberi szülői értekezleten a 9. osztályok osztályfőnökei ismertetik a szülőkkel
a közösségi szolgálattal kapcsolatos szülői tudnivalókat, bemutatják a dokumentumokat,
megadják a közösségi szolgálati koordinátor nevét és elérhetőségét.
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Határidő:
Felelős.

szeptemberi szülői értekezlet
osztályfőnökök

Az osztályfőnökök a közösségi koordinátorral együtt szervezik a tanulók közösségi
szolgálatát.
Határidő.
folyamatos
Felelős:
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
Az osztályfőnökök beszedik a tanulóktól a jelentkezési lapot, rögzítik a teljesített órák
számát év közben az osztálynaplóban, tanév végén összegyűjtik a tanulók közösségi
szolgálati naplóit, összesítik az órákat, a jelentkezési lappal és a közösségi napló
másolatával együtt átadják a közösségi koordinátornak, aki rögzíti a teljesített órákat, majd
az erről szóló visszaigazolást átadja az osztályfőnököknek.
Határidő:
Felelős:

a következő tanév szeptember 5.
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna,
osztályfőnökök

Az osztályfőnökök a szükséges egeztetés után beírják a törzskönyve és a
bizonyítványba a teljesített órák számát, s átadják aláírásra az igazgatónak.
Határidő:
Felelős:

szeptember 10.
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna,
osztályfőnökök

A közösségi munka koordinátora szervezi a közösségi szolgálat iskolai felkészítéseit,
ha szükséges, illetve a programok lezárását.
Határidő:
Felelős:

1.6

folyamatos,
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna

Vizsgarendszerünk

Elsődleges vizsgáink az érettségi vizsga közép- és emelt szinten. A rendelet szerint az
idei tanév május - júniusi érettségi vizsgáinak rendje a következő.
Középszintű és emelt szintű írásbeli vizsgák:
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Informatika emelt szintű
Latin nyelv
Biológia
Társadalomismeret emelt szint
Informatika középszint

2017. május 8.
2017. május 9.
2017. május 10.
2017. május 11.
2017. május 12.
2017. május 15.
2017. május 15. du.
2017. május 16.
2017. május 16. du.
2017. május 18.
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Kémia
Földrajz
Fizika
Francia nyelv

2017. május 19.
2017. május 19. du.
2017. május 22.
2017. május 23.

Emelt szintű szóbeli vizsgák
Középszintű szintű szóbeli vizsgák

2017. június 8-15.
2017. június 19-30.

Továbbra is fenntartjuk belső vizsgarendszerünket a nyolc évfolyamos gimnázium 6., 7., 8., 9.
évfolyamán, a négy évfolyamos gimnázium 10. C, a 4+1 képzési forma 10. E és 9. Ny
osztályában, ahol a szülőknek biztosítjuk a részvételi lehetőséget.
Az írásbeli vizsgák időpontja:
A szóbeli vizsgák időpontja:

2017. május 19. (péntek)
2017. május 22-30 között

Felelős:

igazgatóság, osztályfőnökök,
szaktanárok

A vizsga szóbeli tételeit a munkaközösségek készítik el.
A tételek leadásának határideje
az igazgatóságnak
Felelősök:

2017. február 3.
szaktanárok, mk.-vezetők

A tételek kiosztását az igazgatóság végzi.
Határidő:

2017. február 13.

1.7. Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, és sportkörök
Intézményünk az elmúlt tanévben Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett, ennek
szellemében az iskolai oktatómunkához kapcsolódva a nevelőtestület tagjai szakkörök és
tehetséggondozó foglalkozások keretében segítik diákjainkat tehetségük kibontakozásában, a
különböző intézményi, regionális, országos szintű versenyekre, nyelvvizsgákra és a
továbbtanulásra való felkészítésben, te
Magyar nyelv és irodalom tehetségfejlesztő foglalkozások
Beszélni nehéz! kör, kedd 7. óra
Tehetségfejlesztő szakkör
Versmondó szakkör, péntek 7.,8. ra

Grábics Júlia
Nyőgér Andrásné
kelemen-Kiss Eszter

Matematika szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások
Matematika 5. évf., hétfő 7. óra
Matematika 6. évf., szerda 7. óra
Matematika 7. évf., kedd 7. óra
Matematika 8. évf., csüt.8. óra

Berta Erika,
Sulyokné Jancsó Judit,
Takács Éva,
Baloghné Bodó Genovéva,

Fizika szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások
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Fizika 7-8. évfolyam

Nikházy Lászlóné

Informatika szakkörök és tehetségfejlesztő foglakozások
Programozó emelt szintű felkészítés
péntek 8. óra
Dömötörné Horváth Erzsébet
Alkalmazói inf. OKTV tehetséggondozás
szerda 8. óra
Ritzinger Lajos
Talentum tehetséggondozó szakkörök
5-8. évfolyam, hétfő 14.30-15.15.
Dömötörné Horváth Erzsébet
9-12. évfolyam, kedd 14.30-16.00
Dömötörné Horváth Erzsébet
Logó szakkör
5-6. évfolyam, kedd 7. óra
Dömötörné Horváth Erzsébet
7-8. évfolyam, szerda 7. óra
Dömötörné Horváth Erzsébet
Közép szintű érettségire felkészítő foglalkozás
2 csoport, szerda 7-8. óra
Miklósyné Nagy Marietta
Kémia szakkör 10. évfolyam, kedd 14.30-17.00

Krupits Mária

Lánykar. péntek 14.30-16.00

Rátz Ágota

Angol nyelv
Vizsgafelkészítés
csütörtök 8. óra
Nyelvtani rendszerezés 9. Ny. hétfő 8. óra

Micheller Barbara
Dénes Éva

Sportfoglalkozások
A Köznevelési törvény előírása alapján minden évfolyamon órarend szerint vezetjük
be a mindennapi testnevelés órát.
Az egészséges életmód fejlesztése, a tanulók mozgásigényének kielégítése érdekében a
tömegsport és a DSK keretein belül sportköröket szervezünk:
Kosárlabda, kedd-csütörtök 15.00-16.30
Röplabda, hétfő-szerda 15.00-16.30

Albert Tóth Zita
Csendes Katalin

1 óra
2 óra

Januárban Ausztriában sítábort szervezünk a szülők segítségével, a költségeket a
családok viselik.
Sítábor kezdőknek Ausztriában
Sítábor haladóknak

2017. január 7-10.
2017. január 15-19.

Felelős:Németh Tibor igazgató
Ritzinger Lajos szaktanár
Iskolánk tanulói az elmúlt évek hagyományainak megfelelően az idén is részt vesznek
a jótékonysági kerékpártúrán.
2016. szeptember 9.
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Felelős: Ritzinger Lajos
A nyári szünetben megszervezzük a kisgimnazisták táboroztatását szülői támogatással,
illetve vándortáborokat, vízitáborokat, tematikus táborokat tervezünk szintén szülői
támogatással, illetve igyekszünk pályázati támogatásokat szerezni.
Felelős:

Németh Tibor igazgató
Ritzinger Lajos szaktanár,
osztályfőnökök

1.8 Tanulószoba
A tanulók számára továbbra is biztosítjuk a tanulószobai foglalkozásokat
délutánonként.
Kezdete:
Tanulószobás tanárok:
Felelős:

2016. szeptember 1.
Angyalné Kiss Eleonóra
Nagyné Maróti Beatrix
Pintér Ildikó kollégiumvezető,
Szűrné Pápay Ágnes igh.

1.9 Hit- és vallásoktatás
Intézményünkben az 1993. évi LXXIX. törvény 4. § (4) bekezdésének értelmében
fakultatív módon működik a hit- és vallásoktatás. A szülői kéréseket figyelembe véve
iskolánkban katolikus, evangélikus és református és baptista hitoktatás folyik a következő
rendben.
katolikus hittan:
evangélikus hittan:
református hittan:
baptista hittan:

Kohl Gabriella
Jerabek-Cserepes Csilla
Öllős Éva
Békési Sándor

Az 5-8. évfolyamon órarend szerinti hitoktatás folyik az erkölcstannal párhuzamosan,
a többi évfolyamon fakultatív jelleggel.
2.

A TANÉV FŐBB SZERVEZÉSI FELADATAI

A tanév rendje az EMMI 12/2016. (V.27.) sz. rendelete alapján készült
A tanév 181 tanítási napból áll és 6 tanítás nélküli munkanapból.
Első tanítási nap
Utolsó tanítási nap
A 12. évfolyam utolsó tanítási napja
Az első félév
a félévi értesítést
Az őszi szünet
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2016. szeptember 1. (csütörtök)
2017. június 15. (csütörtök)
2017.május 4. (csütörtök)
2017. január 20-ig tart,
2017. január 27-ig kell kiadni.
2016. november 2-4.
2016. október 28. (péntek)
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Az őszi szünet utáni első tanítási nap
A téli szünet
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
A téli szünet utáni első tanítási nap
Tavaszi szünet
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Tanítás nélküli munkanapok:
tantestületi kirándulás
diáknap
nevelési értekezlet
érettségi írásbeli
projektnap

2016. november 7. (hétfő)
2016. december 22 - 2017.jan. 2.
2016. december 21. (szerda)
2017. január 3. (kedd)
2017. április 13-18.
2017. április 12. (szerda)
2017. április 19. (szerda)
2016. október 7.
2016. október 19.
(diákönkormányzat)
2017. január 30.
2017. május 8-9.
2017. június 15.

2.1 A tanév rendjéhez kapcsolódó iskolai rendezvények
Tanévnyitó ünnepély

2016. augusztus 31.
Felelős: Igazgatóság

Tanévzáró ünnepély

2017. június 19.(hétfő)
Felelős: Igazgatóság

2.2 A nemzeti ünnepeket, emléknapok, megemlékezések
Ezeket továbbra is a hagyományoknak, a kialakult gyakorlatnak megfelelő magas
színvonalon tartjuk külső helyszínen, az iskola udvarán, az épületben vagy az iskolarádión
keresztül.
Ebben a tanévben kiemelt figyelmet fordítunk az 1956-os forradalom 60. évfordulójának
megünneplésére, az iskolai ünnepélyt az egész iskola részvételével külső helyszínen
tartjuk, majd az ünnepséget követően rendezvényekkel, kiállításokkal, előadásokkal,
filmvetítésekkel emlékezünk e jeles évfordulóra.
Szeptember 30. a zene világnapja
Október 6.
Október 23.
Január 22.
Február 25.
Március 15.
Április 16.

Felelős: Rátz Ágota
az aradi vértanúk emléknapja
Felelős: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
az 1956-os forradalom
Felelős: Igazgatóság, történelem
munkaközösség,
a magyar kultúra napja
Felelős: Polczerné Ujlaki Csilla
kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Felelős: Nyőgér Andrásné
az 1848-s forradalom és szabadságharc emléknapja
Felelős: Kiss Eszter
a holocaust áldozatainak emléknapja
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Felelős: Hajmásiné Pap Mária
a nemzeti összetartozás emléknapja
Felelős: Takács-Jámbor Klára
2.3. A pedagógia programhoz kapcsolódó rendezvényeink
Június 4.

2.3.1. Osztálykirándulások
Történelmi, kulturális értékeink, társadalmi és természeti környezetünk megismerésére, az
osztályközösség erősítése céljából egy napot igénybe vevő osztálykirándulásokat
szervezünk a végzős évfolyamok számára 2016. szeptember 21-én, a többi évfolyamon
2017. május 10-én szülői támogatásból.
Az osztályfőnökök a diákokkal együtt kirándulási tervet készítenek szeptember 16-ig,
illetve május 5-ig.
Felelős: Szűrné Pápay Ágnes,
osztályfőnökök
2.3.2. Határtalanul! program
A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes
kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, a nemzeti összetartozás erősítése. A program
keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson
vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes
tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
Iskolánk két 7. osztálya vesz részt ebben a tanévben a programon, melynek keretében
Székelyföldre utaznak.
Időpont: 2017. április 29 - május 3.
Felelősök: Pintér Ildikó, Gémesi Tamás
osztályfőnökök
2.3.3. Iskolai hangverseny
Ebben a tanévben is megszervezzük tanulóinknak az ifjúsági hangversenyeket a Győri
Filharmonikus Zenekar előadásában.
A hangversenyek időpontja:

2016. október 14.
2016. november 25.
2017. február 3.
2017. április 28.
Felelős: Szűrné Pápay Ágnes ig. h.
Rátz Ágota

2.3.4. Szakmai programok, szakmai hetek
A szakmai munkaközösségek az adott tantárgyak megszerettetése, népszerűsítése
érdekében szakmai napokat, illetve heteket rendeznek, melyeknek legfőbb célja a
tantárgy-jelleg csökkentése, illetve a legújabb vagy legérdekesebb tudományos
eredmények, felfedezések bemutatása.
Ebben a tanévben csatlakozunk a tanév rendje közlönyben megjelent, a 12/2016. (VI.27)
EMMI rendelet 10.§ (1) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tévő témahetekhez.
2.3.4.1. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete

2017. március 6-10.
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Felelős: Grábics Júlia és a
történelem munkaközösség
Programok:
Tanórák keretében tanmenetben idetartozó téma feldolgozása:
5-6.évfolyamon társadalomismeret
7-8. évfolyamon történelem
9-10. évfolyamon földrajz
11. évfolyamon
- A, B osztály: társadalomismeret
- C, E osztály: osztályfőnöki óra keretében Kovalcsik Attila tanár úr
előadása
12. évfolyamon történelemórák keretében az életkornak és/vagy a tananyagnak
megfelelően a szaktanárok tartanak tematikus órát
Tanórán kívüli programok:
Meghívott és helyi előadók a kiírt témakör egy-egy résztémájából tartanak
előadást
Kovalcsik Attila: Diákhitel
Hercsel Márton: Praxismenedzsment
Meghívott előadó: Vállalkozási alapismeretek
Meghívott banki előadó: „Bankolás” napjainkban
2.3.4.2. Digitális témahét

2017. április 3-7.
Felelős: Dömötörné Horváth Erzsébet és
az informatika munkaközösség

Programok:
Előzetes részvétel az október 15 - 23 között rendezett "Európai programozás
hete" programjain.
Részvétel a témahét partnerei által programokon (LEGO- világ a korszerű
oktatásért, a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország "Legyél Te is
Informatikus!" pályaorientációs programja, a Telekom az internet biztonságos
használatát elősegító interaktív előadása).
A GeoGebra dinamikus, interaktív, az oktatás minden szintjén használható,
ingyenes matematikai szoftver népszerűsítése, oktatása (tanulóknak illetve
tanároknak).
Volt kazinczys diákok, előadásai témáikról:
Nikházy László szoftverfejlesztő (PPKE-ITK, Információs
Technológiai és Bionikai
Kar) és
Dömötör Andrea doktorandusz (PPKE-BTK Nyelvtudományi Doktori
Iskola, MTA- PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport)
2.3.4.3. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét

2017. április 24-28.

Felelős: dr. Hercselné Pallag Zsuzsa,
biológia-földrajz munkaközösség
Csendes Katalin,
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testnevelés munkaközösség
Biológia-földrajz munkaközösség programja
Tanórák keretében:
5.A, 5.B, 6.A, 6.B osztályokban természetismeret óra
A hulladékok kezelése, szelektív szemétgyűjtés, újrahasznosítás
7.A, 7.B osztályokban földrajzóra
Mekkora egy család ökológiai lábnyoma
8.A,B osztály földrajzóra
Hogyan gazdálkodjunk okosan ivóvízkészleteinkkel?
9. A, B, C, E földrajzóra
Milyen szerepet tölt be a környezetvédelem és a természetvédelem a
fenntarthatóságban?
10. A,B, C, E földrajzóra
Hogyan csökkentsük az emberiség energiafelhasználását?
11.A, B, C, E biológiaóra
A sokszínű élővilág megőrzése, a fajok diverzitásának fenntartása
Délutáni programok:
A biológiahéten szemétből készült tárgyak kiállítása
A szeméttelep meglátogatása
A győri vízmű meglátogatása
Filmvetítés a természetvédelem témakörből
Üzemlátogatás –az elektromos autó gyártása
Prezentációk az alternatív energiahordozókról
Az érdeklődő 11-12. évfolyamos tanulók részt vesznek a Semmelweis Egyetem
Egészséges életmód versenyén.
Testnevelés munkaközösség programja
Mivel a fenntartható fejlődés fogalmába nemcsak a gazdasági, hanem a társadalmi
fenntarthatóság megőrzése is beletartozik, ehhez alapvető fontosságú az egészséges
életmódra nevelés, melyben a testnevelésnek, illetve a tömeg- és szabadidősport
lehetőségeinek megteremtésnek nagy szerepe van. A mindennapos testnevelés mellett a
megoldást a tanórán kívüli sporttevékenységek, illetve a tanórákon belül – például
ügyességi versenyek, sportnapok, rendezése jelenti.
Tanórák keretében
Az azonos időben testnevelés órán részvevők között évfolyamtól függően
sportversenyek pl. sor és váltóversenyek, sportjátékok: kosárlabda labdarúgás stb.
rendezése, lebonyolítása.
Tanórákon kívül:
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-

sportnap,
kerékpártúra kijelölt útvonalon, (Szigetköz)
sárkányhajózás,
túrázás,
folyamatosan zajló háziversenyek,
akadályverseny.

Ehhez a témahéthez is kapcsolódik, hogy iskolánk részt vesz a KEHOP 5.4.1
Szemléletformálási programok pályázaton, melynek célja az energiatudatos
gondolkodás
és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A program
konkrét célja
az energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási
megoldások
megismerése, illetve a ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi
beállítódások
változása. A pályázati program megvalósítás külön ütemterv szerint
történik.
További témaheteink
2.3.4.4 Angol nyelv hét

2016. november 14-17.
Felelős: Lőrincz Andrea és az angol nyelvi
munkaközösség

Programok:
Vetélkedő előre kiadott könnyített olvasmány alapján
Könyvbemutató és- vásár
Plakátkészítő verseny
Prózamondó verseny/színjátszás
Daltanulás
Filmvetítés feladatokkal
Civilizációs vetélkedő/prezentációk készítése
2.3.4.5 Anyanyelvi hét

2017. február 13-17.
Felelős: Szivósné Vásárhelyi Zsuzsanna
és a magyar munkaközösség

Programok:
Házi versenyek döntője Kazinczy-verseny,
Édes anyanyelvünk szóbeli döntője
Műveltségi, retorika, nyelvi vetélkedő,
Író-olvasó találkozó,
Z. Szabó László versmondó verseny,
Díjkiosztó gálaműsor
2.3.4.6. Német nyelvi hét, francia napok

2017. február 20-24.
Felelős: Károlyi Ilona és a német nyelvi
munkaközösség

Programok:
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Próbavizsgák
Vetélkedők,
Prezentációk

2.3.4.7.Történelmi hét

2017. március 7-11.
Felelős: Grábics Júlia és a
történelem munkaközösség

Programok:
Iskolatörténeti és honismereti vetélkedő az 5-6. évfolyamosoknak
Az I. világháború korának életmódja
Történelmi séta Győrben:
a Holocaust emlékeinek felkeresése: Menház, Zsinagóga
Korábban kiadott projektmunkák értékelése (téma: I. világháború)
A Rákóczi Szövetség keretében működő színművészek előadása magyar
történelmi témában
Biológia-Földrajz hét

2017. február 27-március 3.
Felelős: Dr. Hercselné Pallag Zsuzsa
és a biológia-földrajz munkaközösség

Programok:
Használati tárgyak készítése hulladékból 5-6. évfolyam számára
Környezetünk a mikroszkóp alatt 7-8. évfolyam számára
Emberi szem és vese boncolása 9.-10. évfolyam számára
Fehérjék, szénhidrátok,lipidek kimutatása egyszerű kísérletekkel
11.-12. Évfolyam biológia fakultációra járó diákok számára
a 12. évfolyam biológia fakultációra járó diákjainak a prezentációi

2.3.5. Kiállítások, tárlók
Ebben az évben is külön figyelmet fordítunk arra, hogy gimnáziumunk alapvető
értékközvetítő feladatát tárgyi környezetünk is tükrözze. A szakmai közösségek a
nemzeti ünnepekről, az emléknapokról, a megemlékezésekről, tudományáguk jeles
művelőiről, híres személyiségeiről, eseményeiről tárlót rendeznek be. A
munkaközösségek a szakmai hetekhez kapcsolódóan rendezik be a tárlókat, ezen felül
folyamatosan megismertetjük diákjainkkal a versenyző tanulók eredményeit, kitesszük
okleveleiket, serlegeiket.
Az iskolai klubban időszakos kiállításokat szervezünk a tanév folyamán.
2.4. A Pedagógiai programhoz kapcsolódó további rendezvények
Gólyabál a 9. évfolyamos tanulóknak
Felelős:

2016. szeptember 16.
diákönkormányzat
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Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
igh., diákmozgalmat segítő tanár
Lőrinczy Anna
Szalagavató a 12-13. évfolyamos tanulóknak
Felelős:

2016. november 25.
igazgatóság

Mikulás-bál a 7-8. évfolyamosoknak és „Cinkeavató” az 5. osztályosoknak
2016. december 9.
Felelős:
Szívósné V. Zsuzsanna igh.,
diákmozgalmat segítő tanár
Karácsonyi ünnepély
Felelős:

2016. december 20.
Szívósné V. Zsuzsanna igh.
Rátz Ágota

„Kisgimnazisták” farsangja 5-8. évfolyamosoknak 2017. január 20.
Felelős:
Szívósné V. Zsuzsanna
igh., diákmozgalmat segítő tanár
Ballagás
Felelős:

2017. május 5.
igazgatóság

2.5.
Minden évben véradó napot szervezzük intézményünkben a Vöröskereszttel együtt
Tervezett időpont: 2016. október 28.
Felelős:
Markó Katalin
3.

TANFELÜGYELET, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS
3.1. Tanfelügyelet
A nemzeti köznevelésről szól 2011. évi CXC. törvény elrendelt a köznevelési
intézmények egységes szempontok alapján történő, külső ellenőrzési és értékelési
rendszerének bevezetését. Az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a 2012/13. évben
megalkotta a jogszabályokban meghatározott célok alapján és a kívánt tartalomnak
megfelelően a pedagógus, a vezető és az intézmény ellenőrzése és értékelése alapjául
szolgáló tanfelügyeleti standardokat. Ennek bevezetése nagy kihívást jelent minden
intézmény számára, hiszen 30 éve, 1985 óta, a szakfelügyeleti rendszer megszűnésével
nem működik külső kontroll a közoktatásban.
A 20/2012. (VIII.31.) rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 145. §-a a
tanfelügyeleti ellenőrzés célját így határozza meg: „…a nevelési-oktatási intézmények
szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok
alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és
vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és az intézmények saját
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céljainak megvalósulására lapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez
támogatást adjon.”
Intézményünkben a fentiek értelmében a 2015/16-os tanévben megkezdődtek a
tanfelügyeleti ellenőrzések.
Az Oktatási Hivatal értesítése alapján a 2016/17. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési
keretében vezetői és intézményellenőrzésre kerül sor.
Vezetői ellenőrzés
Németh Tibor
Pintér Ildikó

2016. szeptember 27.
2016. október 11.

Intézményi ellenőrzés

2016. november 18.

3.2 Intézményi önértékelés
A 20/2012. (VIII.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról rendelkezik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés
részeként végzendő intézményi önértékelésről is.
Intézményünkben, törvényi kötelezettségének eleget téve, megalakult az intézményi
belső ellenőrzési csoport, melynek tagjai:
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igazgatóhelyettes, mestertanár
Poócza József igazgatóhelyettes
Pintér Ildikó kollégiumvezető
Gecsei Kolos szaktanácsadó, mestertanár
Szőcei Zoltán szakértő, mestertanár
A csoporttagok az öt évre szóló önértékelési tervvel összhangban elkészítik az éves
tervet. A terv tartalmazza a vezetői és az intézményi látogatáshoz szükséges önértékelés
ütemezését, illetve a pedagógusok önértékelési tervét is.
Felelős: Németh Tibor igazgató
és az önértékelési csoport
Határidő: 2016. szeptember 20.
3.3 Minősítés
Az idei évben az alábbi kollégák jelentkeztek minősítésre:
Pedagógus II. fokozat
Angyalné Kiss Eleonóra
Czap Éva Erzsébet
Dénes Éva
Herczegné Nagy Katalin
Horváth Hajnalka
Karácsonyi Zita Mária
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Lehner Olga
Lőrincz Andrea
Rátz Ágota
Söptei Veronika
Takács-Jámbor Klára Gizella
Pedagógus II. fokozat ideiglenes
Albert-Tóth Zita
Horváth Katalin
Kovalcsik Attila
Krupits Mária Judit
Markó Katalin
Mayerné Lantos Rita
Nagy Martina Ursula
Öllős Éva
Pappné Rozgonyi Gabriella Anna
Pintér Ildikó
Poóczáné Kecskeméty Szilvia
Ritzinger Lajos István
Mester fokozat
Poócza József
Szűrné Pápay Ágnes
A pedagógusok minősítési eljárásra való felkészítése az intézményvezetés feladata.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Határidő: folyamatos
4. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, DIÁKOKKAL
4.1. Oktató-nevelő munkánk alapja a szülői házzal kialakított jó viszony, feladatunk, hogy
a szülőket nevelőtársnak nyerjük meg. Ennek érdekében szülői értekezletet és
fogadóórákat tartunk. A nyitottság és együttműködés fontos számunkra, hívjuk és várjuk a
szülői segítséget.
A tanévben két szülői értekezletet tartunk:

2016. szeptember 15.
2017. január 26.

Négy fogadóórát tartunk:

2016. október 6.
2016.december 1.
2017. március 16.
2017. május 11.

4.2. A tanárok minden héten két alkalommal délelőtti időpontban is a szülők
rendelkezésére állnak beosztás szerint.
Felelős: Szűrné Pápay Ágnes
igazgatóhelyettes
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Az igazgató, az osztályfőnökök, illetve a szülői munkaközösség indokolt esetben
rendkívüli szülői értekezletet kérhet.
4.3. A Szülői Munkaközösség ez évi értekezletét 2016. szeptember 15-án tartja.
Felelős: Németh Tibor igazgató
SZM-tagok
4.4. Tájékoztatók a szülők részére az érettségiről és a felsőoktatásba jelentkezésről:
12.A, B
12.C, 12.E
11. évfolyam

2016. november 21.
2016. november 22.
2016. november 23.

4.5. A nyolc évfolyamos gimnázium 5. osztályaiban megrendezzük a szülők számára a
nyílt napot, az érdeklődő 4. osztályosok szüleinek igény szerint bemutatóórát tartunk.
Nyílt nap időpontja:

2017. március 24.
Felelős: Szűrné Pápay Ágnes igh.
szaktanárok

4.6. Az iskolaszék saját munkaterve szerint a tanév során folyamatosan működik.
Első ülése:

2016. szeptember 15.
Felelős: Czakó Ernő,
az iskolaszék elnöke

4.7 A tavalyi tanévben megalakult intézményi tanács a tanév során saját munkaterve
szerint folyamatosan működik.
Ülésinek időpontja:
2016. szeptember 29.
2017. február 2.
Felelős: Németh Tibor igazgató
.
4.8 Biztosítjuk a Közalkalmazotti Tanács, valamint a Pedagógusok Szakszervezete
működési feltételeit saját programjuk szerint.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató, KT-elnök, PSZ- titkár
4.9. Iskolánkban saját munkaterv alapján működik a diákönkormányzat, az igazgató
minden évben összehívja a diákparlamentet, ahol a tanulók képviselői
véleményezhetik az iskola tantervét, oktatási-nevelési kérdéseit, szabadidős
programjait, higiénés viszonyait.
Határidő. 2017. II. félév
Felelős: Németh Tibor igazgató,
Diákönkotmányzat
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5. VERSENYEINK
Tanulóink számos megyei, regionális, országos versenyen vesznek részt. A sikeres
szereplés, illetve a legalkalmasabb versenyzők kiválasztása érdekében házi versenyeket
szervezünk, illetve a megyei, regionális és országos versenyek intézményi fordulóit tartjuk
meg.
5.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott
tanulmányi versenyek
5.1.1.Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Magyar nyelv
Történelem
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Latin nyelv
Magyar irodalom
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória

november 16. (szerda)
november 7. (hétfő)
november 14. (hétfő)
november 14. (hétfő)
november 24. (csütörtök)
november 24. (csütörtök)
november 17. (csütörtök)
november 17. (csütörtök)
november 22. (kedd)
november 22. (kedd)
november 23. (szerda)
november 9. (szerda)
november 21. (hétfő)
november 21. (hétfő)
november 10. (csütörtök)
december 1. (csütörtök)
november 15. (kedd)
november 15. (kedd)
november 28. (hétfő)
november 28. (hétfő)

OKTV versenyek jelentkezési határideje munkaközösségenként:
2016. szeptember 19.
5.1.2. Egyéb, EMMI által finanszírozott versenyek
1. Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
2. Szép Magyar Beszéd verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára
3. Szép magyar Beszéd verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
4. Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny
5.2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nem finanszírozott versenyek, melyeken
tanulóink rendszeresen indulnak
5.2.1. Országos versenyek
OÁTV- versenyek
Országos angol nyelvi verseny 9-10. évf.
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Lóczy L. földrajzverseny
Nemes Tihamér informatikaverseny
Logo-verseny
Kozma L. informatikaverseny
Implom József helyesírási verseny
Mikola Sándor fizikaverseny
Öveges József fizikaverseny
Hevesy György kémiaverseny
Irinyi János középiskolai kémiaverseny
Varga Tamás matematikaverseny
Arany Dániel matematikaverseny
Zrínyi Ilona matematikaverseny
Kenguru matematikaverseny
Bolyai csapatversenyek
Kalmár László matematikaverseny
Dürer matematikaverseny
Kockakobak matematikaverseny
Ábel Jenő latinverseny
Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny
Arany János irodalmi verseny
5.2.2. Megyei, városi versenyek
Kortárs irodalmi vetélkedő
Móra novellaelemző verseny
Városi Disputa Nap
Városi Szövegértési verseny
József Attila szavalóverseny
Savaria történelemverseny
Megyei matematikaverseny
Marót Rezső matematikaverseny
5.3. Az iskola által szervezett országos versenyek
5.3.1. A tanév kiemelt rendezvénye az iskolánk által ebben a tanévben 52. alkalommal
rendezendő Szép Magyar Beszéd verseny a Kárpát-medencei magyar diákok részére.
.
Időpont: 2017. április 21-23.
Felelős: igazgatóság, az iskola közössége
5.3. 2. Az idén 15. alkalommal bonyolítjuk le az Öveges József országos fizikaverseny
döntőjét a határon túli és magyarországi fiatalok számára, tanúságot téve a
természettudományok oktatásának fontosságáról.
Időpontja: 2017. május 26-27.
Felelős: igazgatóság, fizika
munkaközösség,
5.3.3. Házi versenyeink
5.3.3.1. Magyar nyelv és irodalom
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Mesemondó verseny 5 - 6. évf.

2016. október 20.
Felelős: Gecsei Kolos
Lőrinczy Anna

Helyesírási verseny 5 - 6. évf.
Simonyi verseny időpontja
Felelős: Polczerné Ujlaki Csilla
Nyőgér Andrásné
Helyesírási verseny 7 - 8. évf.

Simonyi időpontja
Felelős: Lőrinczy Anna

Helyesírási verseny 9 – 12. évf.

2016. november 10.
Felelős: Takács-Jámbor Klára

Vers- és prózamondó verseny 5 – 6. évf.

2016. november 10.
Felelős: Gecsei Kolos

Vers- és prózamondó verseny 7 – 8. évf.

2016. november 10.
Felelős: Kiss Eszter

Vers- és prózamondó verseny 9 - 12. évf.

2016. november 24.
Felelős: Szívósné V. Zsuzsa

Kazinczy-verseny,
szabadon választott szöveg 5 - 6. évf.,

Kazinczy-verseny,
szabadon választott szöveg 7 - 8. évf.

Kazinczy-verseny,
szabadon választott szöveg 9-12.évf.
Édes anyanyelvünk 9 - 12. évf.
írásbeli forduló
Kazinczy-verseny,
kötelező szöveg 5 - 6. évf.
Kazinczy-verseny,
kötelező szöveg 7 - 8. évf.
Költészet napi szavalóverseny

2016. november 17.
Felelős: Grábics Júlia, Kiss Eszter

2016. november 17.
Felelős: Grábics Júlia, Kiss Eszter

2016. december 1.
Felelős: Grábics Júlia, Kiss Eszter
2016. november 17.
Felelős: Micheller Barbara
2016. december 8.
Felelős: Grábics Júlia, Kiss Eszter
2016. december 8.
Felelős: Grábics Júlia, Kiss Eszter
2017. április 11.
Felelős: Kiss Eszter

5.3.3.2. Sportversenyek
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A DÖK és a 11. B osztály az 5-8. évfolyamosoknak focitornát szervez.
2016. szeptember 30.
Felelős: diákönkormányzat
Sulyokné Jancsó Judit
A DÖK meghirdeti a Kazinczy-kupa labdarúgó tornát az iskola minden osztályának őszi és
tavaszi lebonyolításban
Határidő: 2016. szeptember – 2017. április
Felelős: diákönkormányzat
testnevelés munkaközösség
5.3.3.3. Egyéb versenyek
Az esztétikus, harmonikus, otthonos iskolai környezet kialakításának elősegítésére a
diákönkormányzattal együtt ebben az évben is meghirdetjük a teremdíszítési versenyt a saját
tanteremmel rendelkező osztályoknak.
Határidő: 2016. szeptember 30 – 2017. ápr.15.
Felelős: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igh.,
diákmozgalmat segítő tanár, diákönkormányzat
6. ORSZÁGOS MÉRÉSEK, KÉPESSÉGSZINT-FELMÉRÉSEK
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése
Országos kompetenciamérés a 6.,8. és 10 évfolyamon

2017. január 9 – április 30.
2017. május 24.

Angol és német írásbeli idegen nyelvi mérés
6., 8. évfolyam

2017. május 17.

Iskolánk a pedagógiai programban rögzített legfőbb célja, hogy tanulóink megszerezzék a
közép- és felsőfokú nyelvvizsgákat. A nyelvvizsgák számának alakulásáról folyamatos
nyilvántartást vezetünk, melyről a félévi és az év végi nevelőtestületi értekezleten
beszámolunk.
Határidő: félévi és év végi tantestületi értekezlet
Felelős: Nyelvi munkaközösség-vezetők
7. BEISKOLÁZÁS
Az idei tanév beiskolázási rendjét az 28/2015 sz. EMMI rendelet szabályozza, ennek
alapján alakítottuk ki mind a négy-öt évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos gimnazisták
beiskolázási ütemtervét.
2016. október 20-ig felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzuk az emelt szintű
tanterv szerinti képzés sajátosságait, megnevezéseit, kódjait, a felvételi vizsgára történő
jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó
teljesítményének értékelését.
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A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is megrendezzük a Nyitott Kapuk napját,
mely lehetőséget ad az érdeklődő szülőknek és tanulóknak, hogy megismerkedhessenek az
iskola pedagógiai programjával, képzési sajátosságaival.
Nyitott kapuk napjai tájékoztató sorozat a négy és öt évfolyamos képzésre jelentkezőknek.
Határidő: 2016. november
Felelős: Németh Tibor igazgató,
Söptei Veronika
pályaválasztási felelős
Nyitott kapuk napja a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak
Határidő: 2016. november 7.,28.
Felelős: Németh Tibor igazgató,
Söptei Veronika
pályaválasztási felelős
A 10. évfolyamosok 9. év végi eredményéről értesítést küldünk az általános iskoláknak
Határidő: 2017. február 10.
Felelős: Szűrné Pápay Ágnes igh.
iskolatitkár
Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára: 2016. december 9.
Írásbeli felvételi minden iskolatípusba jelentkezőnek:

2017. január 21. 10.00

Pótfelvételi:

2017. január 26. 14.00

Értesítés az írásbeli eredményéről:

2017. február 9.

A gimnáziumba jelentkezés határideje:

2017. február 15.

Szóbeli vizsga a kisgimnazistáknak:

2017. febr. 20. és márc.
9. között

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása:

2017. március 10.

A gimnáziumba jelentkezők felvételi rangsorának elküldési határideje a Felvételi
Központhoz:
2017. április 7.
A felvételi központ visszaküldi a felvételi rangsort:

2017. április 19-ig

A gimnáziumba jelentkező tanulók értesítése a felvételi eredményről:
2017. április 26-ig
Beiratkozás a nyolc évfolyamos gimnáziumba:
Beiratkozás a négy-öt évfolyamos gimnáziumba:

2017. június 22.
2017. június 23.

8. PARTNERKAPCSOLATAINK
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8.1 Évek óta szoros kapcsolatot tartunk fent a Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal,
mely iskolánk egyik partnerintézménye. Az együttműködés célja az élményalapú, informális
tanulás biztosítása, a természet- és műszaki tudományok népszerűsítése. Tanulóink
tehetséggondozó szakkörre, emelt szintű fizika érettségi felkészítésre, különböző versenyekre
járnak, témanapokon vesznek részt. A partneri együttműködés kiterjed az iskolai közösségi
szolgálatra is, mert a Mobilis fogadóintézményként lehetőséget ad diákjainknak a közösségi
szolgálat teljesítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nikházy Lászlóné kapcsolattartó tanár
8.2. Több mint 10 éve vesz részt intézményünk a Modell Európai Parlament
programban, melyben az ország 10 középiskolájának diákjai évi egy alkalommal, Nemzeti
Ülés keretében szimulálják az Európai Parlament működését. Az ülésen legjobban teljesítő
diákok részt vehetnek nemzetközi üléseken is. E tanévben Szegeden lesz a MEP Nemzeti
Ülése.
Határidő: 2017. március
Felelős: Németh Tibor igazgató
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
MEP-koordiátor
9. CSEREKAPCSOLATOK
Tanulóink idegen nyelvi ismereteinek elmélyítésére az idegen nyelvi környezetben
folyó nyelvgyakorlás, más kultúrák és szokások megismerésének érdekében támogatjuk
eddigi cserekapcsolatainkat külföldi testvériskoláinkkal.
Az elmúlt két évben a németországi Bielefeldben lévő Murnau Gesamtschule
diákjaival alakított ki iskolánk cserekapcsolatot. a bielefeldi diákok kétszer, a 2013/14-es és a
2014/15-ös tanévben jártak iskolánkba, ahol két napig tanórákon vettek részt, majd utána
közös sportversenyeken és kulturális rendezvényeken. Diákjaink az elmúlt tanév végén
viszonozták a látogatást, 19 tanuló és 2 kísérőtanár 5 napot töltött a németországi városban, az
idei tanév elején pedig a németországi tanulók érkeznek Győrbe.
A két iskola tanárai és diákjai a jövőben is szeretnék folytatni a cserekapcsolatot. A német
diákok év elején érkeznek egyhetes látogatásra, tanulóink pedig a tanév végén viszonozzák a
látogatást.
Határidő: 2016. szeptember 7-10.
2017. június 6-14.
Felelős: Czap Éva és Markó Katalin
Hazaszeretetünk elmélyítése érdekében tovább folytatjuk a somorjai Madách Imre Magyar
Tannyelvű Gimnáziummal nagy múltra visszatekintő kapcsolatunkat.
Közös tantestületi kirándulást szervezünk.
Időpont: 2016. október 7.
Felelős: Németh Tibor
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Két sportnapot szervezünk: ősszel Somorján
Időpont: 2016. október 28.
tavasszal Győrben:
Időpont: 2017. május 25.
Felelős: Németh Tibor
Közös színházlátogatásokat szervezünk:
Időpont: folyamatos
Felelős: Szívósné Vásárhelyi
Zsuzsanna
Iskolánk által szervezett vízitúrán a somorjai tanulók, tanárok is részt vesznek.
Időpont: 2017 júliusa
Felelős: Ritzinger Lajos
Iskolánk által szervezett nyári anyanyelvi táborban testvériskolánk tanulói és tanárai is részt
vesznek.
Időpont: 2017. augusztus 21-25.
Felelős: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
10. Az igazgatóság ellenőrzési terve
Az iskola zavartalan működtetése érdekében az igazgatóság hetente (hétfő 8-10-ig)
értekezletet tart az aktuális szervezési, nevelési-oktatási feladatok koordinálásáról.
Az igazgatóság tagjai mindennap meghosszabbított ügyeletet tartanak 16.30-ig.
Hétfő: Szűrné Pápay Ágnes
Kedd: Németh Tibor
Szerda: Poócza József
Csütörtök: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
Péntek: Poócza József
A tanév során folyamatosan ellenőrizzük
- a munkafegyelem alakulását: az órák kezdését, befejezését, a folyosó- és
udvarfelügyeletet,
- a teremrend betartását, a teremcserék bejelentését, a helyettesítések elvégzését,
- fokozottan ellenőrizzük a tanári adminisztrációs munkát, a naplók kitöltését, az
osztályzatok beírását, a hiányzók pontos vezetését, a mulasztások igazolását
- a munkaterhelés nyilvántartását
Az iskola belső ellenőrzésének koordinálása ettől a tanévtől kezdve az önértékelési csoport
feladata, az igazgatóság tagjai és munkaközösség-vezetők az éves önértékelési munkaterv
szerint látogatják a tanórákat, a látogatások után megbeszélést tartanak, a kollégákat szakmaipedagógiai tanácsokkal látnak el.
Határidő:

folyamatos
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Felelős:

Németh Tibor ig.
Poócza József igh.
Szűrné Pápay Ágnes igh.
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna,
önértékelési csoport

10. TŰZRENDÉSZET ÉS BALESETVÉDELEM
A tanévben is megtartjuk a tűz- és balesetvédelmi oktatást a tantestület tagjainak és a
tanulóknak egyaránt. Évente kétszer balesetvédelmi bejárást tartunk, egyszer pedig tűz- és
bombariadót gyakorolunk (2016. szeptember 8.)
Határidő: folyamatos
Felelősök: Kalydi György
tűzvédelmi és munkavédelmi felelős,
igazgatóság
11. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV
Az intézmény a törvényben foglaltaknak megfelelően elkészíti a Továbbképzési és
beiskolázási tervét.
Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
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A tanév eseményei havi bontásban
Augusztus
22-26.
24.
26-29.
31.
31.

Anyanyelvi tábor
Alakuló értekezlet
Munkaközösségi értekezletek
Tanévnyitó értekezlet
Tanévnyitó ünnepély

Szeptember
1.
8.
9.
15.

16.
19.
21.
27.
29.
30.

Indulnak a tanulószobai foglalkozások
Tűzriadó
Jótékonysági biciklitúra
Tanmenetek leadási határideje
Nevelési értekezlet
Szülői értekezlet, SZM-gyűlés, iskolaszék ülése
Gólyabál
OKTV-jelentkezés határideje
A végzős osztályok tanulmányi kirándulása
Vezetői ellenőrzés
Intézményi tanács ülése
A zene világnapja
A teremdíszítési verseny meghirdetésének határideje

Október
6.
7.
14.
15.
19.
20.
21.
28.

29 - november 6.

Október 6-i ünnepély
Fogadóóra
Tantestületi kirándulás
Iskolai hangverseny
Munkanap
Diáknap
Mesemondó verseny az 5-6. évfolyamosoknak
Október 23-i ünnepség külső helyszínen
további programok az iskolában
az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
véradás
Őszi szünet

November
7.

9.

Őszi szünet utáni első tanítási nap
Történelem OKTV
Nyitott kapuk napja a 8. évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek
17.00
Informatika II. OKTV
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10.

14-18.
14.
15.
16.
17.

18.
21.
22.
23.
24.
25.
28.

December
1.

8.
9.
20.
21.
22-31.

Vers- és prózamondó verseny az 5-8. évfolyamosoknak
Helyesírási verseny a 9-12. évfolyamosoknak
Latin OKTV
Angol nyelvi hét
Angol OKTV
Matematika OKTV
Magyar nyelv OKTV
Fizika OKTV
Kazinczy-verseny az 5-6., 7-8. évfolyamosoknak
Édes anyanyelvünk verseny írásbeli fordulója 9-12. évfolyam
Intézményi ellenőrzés
Szülői tájékoztató a továbbtanulásról, 12. A,B osztály
Kémia OKTV
Szülői tájékoztató a továbbtanulásról, 12. C,E osztály
Francia OKTV
Szülői tájékoztató a továbbtanulásról, 11. évfolyam
Informatika I. OKTV
Biológia OKTV
Vers- és prózamondó verseny 9-12. évfolyam
Szalagavató
Iskolai hangverseny
Német OKTV
Nyitott kapuk napja a 8. évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek
17.00
Fogadóóra
Irodalom OKTV
Kazinczy-verseny 9-12. évfolyam
Kazinczy-verseny 5-6.,7-8. évfolyam, kötelező szöveg
Mikulás-bál és Cinkeavató
Jelentkezési határidő a központi felvételire
Karácsonyi ünnepély
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Téli szünet

Január
3.
7– 10
9 – április 30.
15-19.
19.
20.

21.
23-25.
26.

Téli szünet utáni első tanítási nap
Ausztriai sítábor kezdőknek
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése
Ausztriai sítábor haladóknak
Osztályozó konferencia
Magyar kultúra napi megemlékezés
Kisgimnazisták farsangja
Első félév vége
Központi írásbeli felvételi
Félévi munkaközösségi értekezletek
Félévi tantestületi értekezlet
Szülői értekezlet
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30.

Pótfelvételi
Nevelési értekezlet

Február
2.
3.
9.
15.
13-17.
20-24.
20-márc.9 között
24.
27-március 3.

Intézményi tanács ülése
Iskolai hangverseny
Kisgimnazista vizsgatételek leadási határideje
Értesítés küldése az általános iskoláknak a 10. évfolyamosok 9. év végi
eredményéről
Érettségire jelentkezés határideje
Gimnáziumba jelentkezés határideje
Anyanyelvi hét
Német nyelvi hét
Szóbeli felvételi vizsgák a nyolc évfolyamba jelentkezőknek
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Biológia-Földrajz hét

Március
6-10.
13.
13-17.
14.
16.
24.

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
Kisgimnazista vizsgatételek kiosztási határideje
Történelem hét
Március 15-i ünnepély
Fogadóóra
Nyílt nap az 5. évfolyamon

Április
3-7.
6.
11.
12.
13 – 18.
19.
21-23.
24-28.
29-május 3.

Digitális témahét
Nevelési értekezlet a kompetenciamérés eredményéről
Költészet napi szavalóverseny
Megemlékezés a holocaust áldozatairól
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Tavaszi szünet
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Kazinczy-verseny 52. országos döntője
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét
Határtalanul program a 7. évfolyam részvételével

Május
3.
4.
5.
8-23.
8-9.
10.
11.

Osztályozó konferencia a 12. évfolyamosoknak
Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon
Ballagás
Írásbeli érettségi vizsgák
Érettségi szünet
Iskolai kirándulás
Fogadóóra
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17.
19.
22-30.
24.

Idegen nyelvi (angol, német) mérés a 6. és a 8. évfolyamon
A nyolc évfolyamosok év végi írásbeli vizsgája
A nyolc évfolyamosok év végi szóbeli vizsgája
Országos kompetenciamérés a 6.,8.,10. évfolyamosoknak

Június
2.
8-15.
13.
15.
19-30.
19.
22.
23.
26-29.
30.

Összetartozás napi megemlékezés
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Osztályozó konferencia
Projektnap
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Tanévzáró ünnepély
Beiratkozás a nyolc évfolyamos gimnáziumba
Beiratkozás a négy és öt évfolyamos gimnáziumba
Munkaközösségi értekezletek
Év végi értekezlet
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A KOLLÉGIUM MUNKATERVE A 2016/2017-ES TANÉVRE

Kollégiumunk munkaprogramját az iskolai Pedagógiai Program és a megújított kollégiumi
Pedagógiai Program, valamint a 2016. augusztus 30- i nevelőtanári értekezleten elhangzott
javaslatok alapján állítottuk össze.
A kollégium kihasználtsága
Évek óta sok iskolánkba járó diák igényli a kollégiumi elhelyezést, a tanévet szinte telt házzal,
87 tanulóval kezdjük. Az iskola és a kollégium jó hírnevének köszönhetően számos más
középiskolába járó diák is itt szeretne élni. Az utóbbi évek tendenciája folytatódott, a
fiúkollégiumba hosszú várólista van.

Az idei tanévben ugrásszerűen megnövekedett a

kazinczys fiúkollégisták száma, külsős diákok felvételére nem volt lehetőségünk. Ez a nagy
létszám és a kollégium tagságának rendkívül vegyes összetétele számos új feladatot ró ránk.
Személyi feltételek
A nevelőtestület összetétele változott, az iskolai tanulószoba vezetésével megbízott tanárokkal
együtt 15 kolléga kapcsolódik be a kollégium munkájába. Lakatos Judit a leánykollégium,
Várnay György a fiúkollégium éjszakai ügyeletét látja el.
Tárgyi feltételek
Nyáron végre sor került a kollégium elektromos hálózatának részleges cseréjére a
fiúkollégium és a lánykollégium felső szintjén. Örülünk a lépcső felújításának. Nagyban
hozzájárult a szobák esztétikusabbá tételéhez az új székek látványa. A diákok komfortérzetét
növelte az új zárható éjjeliszekrények megjelenése, jó lenne, ha mindenki számára biztosítani
tudnánk ezt a tanév folyamán (32 db-ra volna még szükség).
Az ágynemű használattal kapcsolatban pozitív változás, hogy kéthetente cseréljük. Diákjaink
rosszallását viszont kivívta az újonnan bevezetett intézkedés, mely tiltja a saját ágynemű
használatát. A kibúvót a szakorvosi javaslatok jelentik, melyek véleményem szerint az
indokoltnál jóval nagyobb számban érkeztek.
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Kapcsolódás az iskolai nevelőmunkával
Az idei tanévben hagyományaink és eredményeink megőrzése mellett kiemelten foglalkozunk
az alábbi feladatokkal. Melyek teljesítése összhangban van a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának célkitűzéseivel.
-

A tanulás tanítása

-

Az erkölcsi nevelés

-

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

-

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

-

A családi életre nevelés

-

A testi és lelki egészségre nevelés

-

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

-

Fenntarthatóság, környezettudatosság

-

Pályaorientáció

-

Gazdasági és pénzügyi nevelés

-

A kollégiumi közösségi élet értékeinek bemutatása

-

Az egészséges életmódra nevelés megújítása, kapcsolódás az iskolai drogmegelőző
programhoz

-

A diákok szociális értékrendjének és képességrendszerének fejlesztése

A kollégium intézményszintű feladatainak ütemezése
A

tanulócsoportok

munkájukat

az

évfolyamfelelős

tanárok

irányításával

a

DT

közreműködésével a 2016-2017-es tanévre szóló munka- és ütemterv szerint végzik.
A csoportok munka és ütemtervének elkészítése:
Határidő: szept. 9.
Felelős: évfolyamfelelős nevelőtanárok
DT munkaterv elkészítése:
Határidő: szept. 23.
Felelős: DT titkár
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A nevelőtestület összetétele, feladatai
Név

Szaktárgy

Kollégium

Kollégiumi megbízatás,

óraszám

feladat

Kiss Eszter

magyar nyelv és irodalom

16

11. évfolyam felelőse

Kiss Gábor

történelem

30

12. évfolyam felelőse

Szőcei Zoltán

matematika, fizika, informatika

24

9. évfolyam felelőse

Rebákné Németh

biológia, földrajz

17

szaktárgyi korrepetálás

angol, német

6

szaktárgyi korrepetálás

magyar, német, orosz

30

10. évfolyam felelőse

Lakatos Judit

matematika, testnevelés

40

éjszakai ügyelet

Gémesiné Vincze

német nyelv, francia nyelv

24

szaktárgyi korrepetálás

Takács- Jámbor Klára

magyar

5

iskolai tanulószoba

Angyalné Kiss

biológia, földrajz

22

iskolai tanulószoba felelős

Pintér Ildikó

történelem

12

kollégiumvezető

Mayerné Lantos Rita

francia nyelv

8

szaktárgyi korrepetálás

Miklósyné Nagy

informatika

10

szaktárgyi felkészítés

Várnai György

éjszakai ügyelet

40

Lehner Olga

rajz

Erzsébet
Nagyné Maróti
Bea
Herczegné Nagy
Katalin

Edina

Eleonóra

Marietta
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Kapcsolattartás az iskolával
Nevelőmunkánk hatékonyabbá tételének érdekében folyamatosan együttműködünk és
kapcsolatot tartunk az iskolával, az osztályfőnöki munkaközösséggel és a kollégistákat tanító
szaktanárokkal.
Határidő: folyamatos
Felelős: csoportfelelős nevelőtanárok
A nevelőtanárok is részt vesznek az iskolai nevelőtestületi értekezleteken, a félévi és tanév
végi értékelő értekezleteken, valamint a szakmai munkaközösségi megbeszéléseken.
A kollégiumi ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök segítségével felméri az új és régi
kollégisták családi és szociális helyzetét, követi a változásokat, segít a helyzet javításában.
Kapcsolattartás a szülőkkel
Az iskolai fogadóórákhoz kapcsolódóan mi is szülői fogadóórákat tartunk.
Határidő:

2016. okt. 6.
2016. dec. 8.
2017. márc. 16.
2017. máj.11.

Kollégiumi szülői értekezletek:
2016. aug. 31.
2016. jan. 19.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető

A kollégiumi szintű rendezvények ütemezése
Tanévnyitó kollégiumi gyűlés, az elmúlt tanév értékelése, a házirend megbeszélése.
Határidő: aug. 31. – szept. 15.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
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DT
Az újonnan beköltözők köszöntése, bemutatkozása.
Határidő: szept. 8.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
DT
Herczegné Nagy Katalin
10. évfolyam
GYŐR-HÉT
Városismereti és kollégiumtörténeti vetélkedőt szervezünk a 9-11. évfolyam részére.
Határidő: október vége
Felelős: Kiss Eszter
Kollégiumi Diákparlament
Határidő: nov. 17.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
Németh Tibor
DT
Mikulásest:
Határidő: dec. 5.
Felelős: Kiss Gábor
12. 13. évfolyam
Karácsonyi ünnepség:
Határidő: dec. 19.
Felelős: Szőcei Zoltán
9. évfolyam
Kollégiumi gyűlés, az első félév értékelése, DT választás
Határidő: február 2.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
DT
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Kollégiumi ballagás:
Határidő: április 26?
Felelős: Kiss Gábor a 12-13. évfolyam felelőse
Kiss Eszter a 11. évfolyam felelőse
Megyei kollégiumi leány labdarúgó-tornát szervezünk.
Határidő: május vége
Felelős: Szőcei Zoltán
Az esztétikai nevelés hatékonyabbá tételének érdekében szobadíszítési versenyt hirdetünk.
Határidő: január, június
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
Angyalné Kiss Eleonóra és a Diák Tanács
A kollégiumi nevelőtestület az egységes nevelési hatások érvényesítése érdekében és az
aktuális nevelési problémák megbeszélésre havonta nevelőtestületi megbeszélést tart.
Határidő: minden hónap első hete
Az évfolyamfelelős tanárok és a DT figyelemmel kísérik a kollégisták tanulmányi
előmenetelét (napló ill. ellenőrző követése, konzultációk szaktanárokkal, osztályfőnökökkel,
óralátogatások)
Határidő: folyamatos
Felelős: évfolyamfelelős tanárok, kollégiumvezető
A kollégiumi események bemutatása a kollégium honlapján, facebook oldalán, illetve a
kollégiumi faliújságon,
Határidő: folyamatos
Felelős: Szőcei Zoltán, Miklósyné Nagy Marietta
Az iskolai védőnő közreműködésével kisebb csoportokban előadásokat, személyiségfejlesztő
tréningeket szervezünk.
Határidő: folyamatos
Felelős: évfolyamfelelős tanárok
Tar Szilvia védőnő
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Az iskolai tárlók gondozása, aktualizálása a 9. évfolyam diákjai és Pintér Ildikó
A tanév során a csoportok szabadidejének megfelelően rendszeresen színház-, hangversenyés múzeumlátogatásokat szervezünk.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Eszter
Az aktuális teendők és problémák megbeszélésére minden hétfőn kollégiumi gyűlést tartunk
Felelős: Pintér Ildikó

Szabadon válaszható foglalkozások
A közösségfejlesztésben a belépéstől kezdve a hagyományos rendezvények, kötelező
foglalkozások mellett a szabadon választható tevékenységi formák is erősítik az
együttműködést (kollégista – kollégista, tanár – kollégista) és az empatikus attitűd fejlődését.
Az alábbi foglalkozásokon a kollégisták érdeklődési körüknek és egyéb körülményeiknek
megfelelően lehetőség szerint minél többször részt vesznek
- lány labdarúgás (Szőcei Zoltán)
- drámapedagógiai foglalkozás (Kiss Eszter)
- Európa országai (Rebákné Németh Erzsébet)
- 20. század - „a történelem vége?” ( Kiss Gábor)
- orosz nyelv kezdőknek , ill. középhaladóknak (Herczegné Nagy Katalin)
- francia nyelv kezdőknek (Gémesiné Vincze Edina)
- francia társalgás ( Mayerné Lantos Rita)
- Kamasz - panasz ( Angyalné Kiss Eleonóra)
- informatika érettségi előkészítő ( Miklósyné Nagy Marietta)
Az 2016/2017-es tanév célkitűzései
Folytatjuk a környezettudatos szemlélet kialakítását. Ebben segítségünkre lesz KEHOP-5.4.1.
pályázata, melyen sikerrel vettünk részt. 2017 januárjától 20 kollégista részvételével
elindítjuk az „Okos otthon” szakkört, melynek célja gyakorlatban hasznosítható ismeretek és
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tudás átadása. A pályázat segítségével tanulmányi kirándulásokat és szakmai tanulmányutakat
szervezünk (Tés, Ikervár, Pécs, Celldömölk, Agostyán).
Kiemelt figyelmet fordítunk az eltűnőben lévő közösségi érzés erősítésére.
2 havi rendszerességgel „Beszélgető köröket” indítunk: Ember-mesék címmel.
Kollégistáink rendszeresen részt vettek a Rákóczi Szövetség által szervezett kirándulásokon,
melyek kiválóan alkalmasak a nemzeti identitástudat erősítésére, a munkát az idei tanévben is
folytatjuk.
Győr, 2016. augusztus 26.

Pintér Ildikó
kollégiumvezető
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A MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE
A 2016/2017-ES TANÉVRE
A munkaközösségben az idei évben továbbra is gyermekgondozási szabadságon van
Horváth Krisztina kolléganő. Létszámunk jelenleg: 10 fő
Az idei év legfőbb feladata a 2016/17-es tanévben induló új érettségire való
felkészülés, a kerettanterv további bevezetése a 8. és a 12. évfolyamon, illetve ennek
megfelelően az 5., a 9. évfolyamon és a 9. Ny. osztályban a kerettanterv szerinti
indulás. Továbbra is célunk a kiemelkedő tantárgyi versenyeredmények, valamint a
kompetenciamérés eredményességének fenntartása, a magas színvonalú érettségi
eredmények megőrzése, javítása.
Szakmai programunk:
1. a kisgimnazisták nyelvtanvizsgája 6. és 9. évfolyamon, illetve
irodalomvizsgája 8. évfolyamon;
2. a 4. és 5. évfolyamos képzési formában a 10. évfolyamon irodalomvizsga;
3. a nyelvi előkészítő 9. évfolyamán a retorikavizsga;
4. a 12. évfolyamon a fakultáción mind a közép- , mind az emelt szintű érettségire
való felkészítés,az emelt szintű felkészítést külön foglalkozás keretében is
támogatjuk;
5. a 11-12. évfolyamon folytatjuk az évfolyam szintű dolgozatok megíratását – 11.
évfolyam: március vége; 12. évfolyam: november közepe, - a dolgozatokat azonos
időben, óracserével szeretnénk megíratni;
további feladataink:
évfolyamonként rugalmasabb, ismereteket csökkentő és kompetenciafejlesztést
elősegítő tanmenetek elkészítése
2. közös informatikai felület működtetése, amelyen tantervek, tanmenetek, tanítási
anyagok, feladatlapok találhatók;
3. a vizsgakövetelmények, az érettségi írásbeli javításának további egységesítése;
4. a közös követelmény- és értékelési rendszer további működtetése és finomítása,
különös tekintettel az olvasmánylisták frissítése, a nyári ajánlott és kötelező
olvasmányok összehangolására;
5. tanítványaink magas szintű felkészítése a szaktárgyi és a szaktárgyakhoz
kapcsolódó
tanulmányi versenyekre;
6. felkészülés a Kazinczy-verseny 52. országos döntőjére;
7. a Z. Szabó-szavalóverseny megrendezése a tanár úr születésének 90. évfordulója
alkalmából;
8. az iskolai szintű kulturális műsorok megszervezése és lebonyolítása;
9. az évfordulók, megemlékezések, emléknapok színvonalas megünneplése;
10. az anyanyelvi hét megrendezése;
11. a városi rendezvényeken való igényes szereplés;
12. város kulturális életében valójelenlét;
1.
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Munkaközösségi értekezletek
Munkaközösségünk feladata, hogy meghatározza a tantárgyi oktatás kereteit, folyamatos
belső továbbképzésekkel, konzultációkkal megteremtse a magas szintű szakmai munka
alapjait; továbbá, hogy közös követelmény- és értékelési rendszer kidolgozásával és
működtetésével biztosítsa tanulóink minél sikeresebb érettségi és felvételi eredményeit.
További feladata a tehetséggondozás, a szaktárgyi versenyek megszervezése, lebonyolítása,
a versenyekre való minél eredményesebb felkészítés.
Ennek érdekében a munkaközösség évi 3 alkalommal értekezletet tart.
2016. augusztus 29.

Év eleji értekezlet
Az éves munka tervezése, a magyartanítás
szakmai alapjainak megbeszélése

2016. október 6.

Belső továbbképzés
Digitális tananyagok, a digitális technika
használata a tanórákon, az informatikai felület
működtetése

2017. június vége

Év végi értekezlet
az évi munka értékelése

Hagyományos feladataink:
1. Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, emléknapok szervezése, felelősei
Felelős:
Október 6.

az aradi vértanúk emléknapja

Október 23.
Január 22.
Február 25.

Április 16.

az 1956-os forradalom ünnepe
a magyar kultúra napja
kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja
az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc ünnepe
holocaust áldozatainak emléknapja

Június 4.

a nemzeti összetartozás napja

Március 15.

Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna,
Kiss Eszter
Lőrinczy Anna
Polczerné U. Csilla
Nyőgér Andrásné
Kiss Eszter
Hajmásiné Pap Mária
Takács Péterné

2. Iskolai rendezvények
Z. Szabó László versmondó verseny
A Kazinczy-verseny 51. országos döntője
Anyanyelvi tábor

2017. február 17.
2017. április 21-23.
2017. augusztus 21-25.

Felelős: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa
munkaközösség tagjai

41

3. Anyanyelvi hét 2017. február 13-17.
Házi versenyek döntője

Kazinczy-verseny
Édes anyanyelvünk szóbeli
Műveltségi, retorika, nyelvi vetélkedő, ünnepi műsor, előadások, író-olvasó találkozó
díjkiosztó gálaműsor
Részletes programok megbeszélése 2017. január végén
Felelős: munkaközösség tagjai, mk.-vez.
4. Közreműködünk az Édes anyanyelvünk megyei, a Kazinczy-verseny általános és
középiskolai területi, megyei, valamint a középiskolai országos döntő szervezésében és
lebonyolításában
5. A tárlókban folyamatosan rendezünk kiállításokat jeles évfordulókról, Győr kulturális
életéről, eredményeinkről
A magyar dráma napja
Felelős: Nyőgér Andrásné

szeptember 21.

A magyar nyelv napja
Felelős: Micheller Barbara

november 14.

A magyar kultúra napja
Felelős: Polczerné Ujlaki Csilla

január 22.

Színházi világnap
Felelős: Gecsei Kolos

március 27.

A költészet napja
Felelős: Kiss Eszter

április 11.

Összetartozás napja
Felelős: történelem munkaközösség

június 4.

6. Vers- és novellaíró pályázat meghirdetése
7. Iskolai tehetséggondozó szakkörök, előkészítők
„Beszélni nehéz!” szakkör

Grábics Júlia

Versmondó szakkörök 5-8., 9-12.

Kiss Eszter

8. Házi versenyeink
Mesemondó verseny
5 - 6. o.

Időpont

Felelős

Október 20.

Gecsei Kolos,
Lőrinczy Anna
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Helyesírási verseny
5 - 6. o.

Simonyi időpontja

Polczerné Ujlaki
Csilla
Nyőgér Andrásné

7 - 8. o.

Simonyi időpontja

Lőrinczy Anna

9 – 12. o.

November 10.

Vers- és prózamondó verseny
5 – 6. o.

November 10.

Kiss Eszter

7 – 8. o.

November 10.

Gecsei Kolos

9 - 12. o.

November 24

Szívósné V. Zsuzsa
Kiss Eszter

Kazinczy-verseny szabadon választott szöveg
5 - 6. o.
November 17.

Takács Péterné
Hajmásiné Pap Mária

Grábics Júlia,
Kiss Eszter

7 - 8. o.

November 17.

Grábics Júlia
Kiss Eszter

9-12. o.

December 1. .

Grábics Júlia
Kiss Eszter

Édes anyanyelvünk 9 - 12. o.
írásbeli

November 17.

Micheller Barbara

Kazinczy-verseny kötelező szöveg
5 - 6. o.

December 8.

Grábics Júlia

7 - 8. o.

December 8.

Költészet napi szavalóverseny

Április 11.

Grábics Júlia
Kiss Eszter
Kiss Eszter

Győr, 2016. augusztus 29.

Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
munkaközösség
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A TÖRTÉNELEM MUNKAKÖZÖSSÉG 2016-2017. ÉVI TERVE

Feladataink:


A 6. és 9. évfolyamosok kompetenciaalapú vizsgájának folytatása. A 9. évfolyam
vizsgatételeinek „hozzáigazítása” a 2017-től érvényben lévő új érettségi előírásaihoz.



Felkészülés a 2017-től érvényes új történelem érettségire.



Az évfordulók, emléknapok, megemlékezések megünneplése.



A történelmi szertár és a térképek rendben tartása (Kovalcsik Attila).



Versenyfelkészítések:
OKTV (Pappné Rozgonyi Gabriella)
Túl az első X-en (Kovalcsik Attila)
Hyperion (Kovalcsik Attila)
A két utóbbiban rendkívül eredményesek voltunk, így a Tanár Úr a felkészítést
folytatja tovább.
További meghirdetett versenyek a szaktanárok feladatköréhez tartozik, illetve a
hagyományosan jól működő együttműködésben.



A közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés.



Az alap- és fakultációs tanárok szoros együttműködése az eredményes érettségi
érdekében.



Szoros együttműködés a könyvtárral.



A történelmi hét megszervezése.



Pintér Ildikó tanárnő képviseletével és vezetésével a Rákóczi Szövetség munkájába
bekapcsolódunk.
Nyáron Pintér Ildikó tanárnő vezetésével diákjaink részt vettek a Rákóczi Szövetség
16. nyári diáktáborában.



Az internetről az oktatást segítő anyagok letöltése pl. térképek.



Modern, digitális adathordozók alkalmazása az oktatásban.



Elektronikai (számítástechnikai) eszközök folyamatos kezelése (Gecsei Kolos).



A munkaközösség honlapjának fejlesztése.



A társadalomismeret érettségire való felkészítés külön tanóra formájában (is)
(Kovalcsik Attila).



A Tanári Kincsestár és digitális térképek gondozása (Németh Tibor), és azok
használata.
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Az idei tanévnek három, kiemelt fontosságú feladatköre van:
1. 1956 méltó megünneplése
Lőrinczy Anna tanárnő (Grábics Júlia mkk-vez. segítségével) koordinálja a
feladatkört. Ez több összetevőből áll.
-

a Xántus János Múzeum 1956-os projektjébe bekapcsolódunk diákjainkkal

-

„házi kiállítást” szervezünk az előbbihez kacsolódóan

-

hagyományos iskolai ünnepségünket megszervezzük (Lőrinczy Anna)

-

digitális „kiállítást” szervezünk a Z. Szabó László Könyvtárban (Németh
Tibor ig. úr segítségével)

2. Az I. vh-ról való megemlékezés
-

a tavalyi évhez hasonlóan a történelem héten előadást tervezünk

-

a diákoknak plakátversenyt- kiállítást hirdetünk (Grábics Júlia)

-

iskolánk volt diájának világháborús családi emlékeit bemutatjuk

3. Az idei tanévben induló új történelem érettségire való felkészülés
Nyőgér Andrásné tanárnő a nyári szünetben elkészítette – véglegesítette az új
tételsort (feladatsort). Ezeket mkk. megbeszélésen ismerteti, megbeszéljük, majd a
törvényi előírásoknak megfelelően közöljük a 12. évfolyamosokkal.
Ezt kiegészíti, hogy a digitálisan elérhető mintafeladatlapokat minden
érettségiztető és fakultációs tanár elvégezteti tanítványaival.
Ezen kívül fontos, hogy elindítjuk a „Kazinczysok a nagyvilágban” sorozatunkat.
Ennek keretében volt kazinczysokat hívunk meg, akik külföldi tanulmányok,
munka nyomán az alma máterből elvezető lehetséges utakat mutatják meg a
mostani kazinczysoknak.
Munkaközösségünk különösen fontosnak tartja, hogy olyan tudásanyagot adjon át diákjainak,
olyan programokat szervezzen, ami a nagyvilágban való eligazodásukat segíti.
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Tervezett programok:
szeptember-október
-munkaközösségi megbeszélés a 2017-től érvényben lévő új érettségi előírásairól, új
feladatairól, tételsorról
felelős: Nyőgér Andrásné, Grábics Júlia
-október 23.: iskolai megemlékezés
felelős: Lőrinczy Anna

november-december
-az érettségi tételek, a kisvizsga tételeinek véglegesítése
felelős: az érintett szaktanárok
-OKTV-re való felkészülés
felelős: érintett szaktanárok, Pappné Rozgonyi Gabriella
-„Kazinczysok a nagyvilágban” sorozat első vendége
felelős: Grábics Júlia

március
történelmi hét
−iskolatörténeti és honismereti vetélkedő az 5-6. évfolyamosoknak
felelős: Nyőgér Andrásné, Pappné Rozgonyi Gabriella
-az I. világháború korának életmódja
előadó: Németh Tibor
-történelmi séta Győrben: a Holocaust emlékeinek felkeresése: Menház, Zsinagóga
felelős: Pintér Ildikó, Németh Tibor
-korábban kiadott projektmunkák értékelése (téma: I. világháború)
felelős: munkaközösség
-a Rákóczi Szövetség keretében működő színművészek előadása magyar történelmi témában
felelős: Pintér Ildikó

folyamatosan
−felkészülés a kétszintű érettségire (történelem, társadalomismeret)
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Tárlók:
október 6.: Pintér Ildikó
október 23.: Pintér Ildikó
február 25.: Pintér Ildikó
március 15.: Pintér Ildikó
április 16.: Pintér Ildikó
június 4.: Pintér Ildikó
(Segítője: Nyőgér Andrásné)
Grábics Júlia
mkv.
Győr, 2016. augusztus 30.
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A MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A
2016/2017-ES TANÉVRE
A 2016/2017-os tanévben a matematika oktatását 10 kolléga kezdi meg a következő
tantárgyfelosztás szerint:
Baloghné Bodó Genovéva
Berta Erika
Dömötörné H . Erzsébet
Krupits Mária
Nagy Mária
Nikházy Lászlóné
Öllős Éva
Poóczáné K . Szilvia
Sulyokné Jancsó Judit
Takács Éva

8.A fele 8.Bfele
10.C
9.E
5.B fele 11.AE
12.C
9.B 11.F
12 . F 5.A fele
10. A 7.B fele 6.A fele
7.A fele8.B fele
5.B fele
12. AE 10.E 11:C
9.C 11 . F 6.A fele
12.F
10. B
11 . F 12.F
9.A
11. B 8.A fele 7.A fele 6.B fele
12.B
7.B fele6.B fele
5.A fele

A 9-10. AB osztályban 3+2 órás csoportok működnek . A 12.E osztály alapórás
csoportját az A osztállyal, a 11.E alapórás csoportját pedig a 11.A alapórásaival együtt
tanítjuk.
A tanév elején minden kolléga ismerteti a követelmény- és értékelési rendszerét:
-milyen füzetet, dolgozatfüzetet/papírt kér
-milyen a számonkérés rendszere
-milyen teljesítmény kell az egyes osztályzatok elnyeréséhez
-ki bukhat meg
-milyen versenyek vannak, mit kap, aki részt vesz stb.
Tankönyvek
Ált. isk. évf.
Hajdu-féle könyv átdolgozott kiadása (Gondolkodni jó)
Gimnázista évf
9-12. évf. Sokszínű matematika; 12.A Nemzedékek tudása kísérleti tankönyve
+ 3 kötetes feladatgyűjtemény
Emelt szint
Az általános iskolás korosztálynak szakköröket szeretnénk tartani (amennyiben
lehetséges és tudunk időpontot is találni):
5. évf Berta Erika
6. évf
7. évf
Takács Éva
8. évf Baloghné Bodó Genovéva
Az emelt szintű érettségit választó tanulóknak előkészítőt tervezünk. Az érettségin
érdemes volt az emelt szintet választani, de a fakt mellett szükség van feladatmegoldó
gyakorlat megszerzésére és a szóbeli tételek kidolgozásához is szükséges a tanári segítség.
Tartja: PKSz+ DHE?
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Szeptember:
Nevezések (A versenyek nagy része nincs még kiírva, ezért időpontokat csak
hozzávetőlegesen tudunk megadni):
Abacus – szaktanárok koordinálásával a tanulók maguk. Csak a legjobbaknak ajánljuk!
KÖMAL levelezős verseny - szaktanárok koordinálásával a tanulók maguk.
Jelentkezés a tanulmányi versenyekre
Jelentkezés a Bolyai csapatversenyre
szept 18.
DHE
Október:
Jelentkezés:
Varga Tamás matversenyre.
Marót Rezső matversenyre.
Elindulnak a levelezős versenyek
Bolyai csapatverseny 5-8.
Január:
Féléves osztályzatok kialakítása
Jelentkezés Zrínyi Ilona+Gordiusz matversenyre.

Baloghné Bodó Genovéva

Február:
A megyei matematikaverseny
Kenguru
Ludvigné Takács Éva
Március:
Kenguru verseny.
Április:
Nyílt nap
Május
Kompetenciamérés
Kisvizsgák
Érettségi vizsgák
Versenyeink:
5-8.
Bolyai csapatverseny
Varga Tamás (7-8)
Kalmár László
Orchidea
Dürer (?)
Zrínyi
Kenguru
Marót Rezső (5-6)
Kockakobak
Medve
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9-12.
Arany Dániel (9-10)
OKTV(11-12)
Kenguru
Zrínyi
megyei matematikaverseny
Bolyai csapatverseny
Dürer
Egyebek:
Abacus levelezősverseny (5-8)
KÖMAL (9-12)
Pósa tábor (a tehetséges versenyzőknek: Csimma Viktor, Biczó Benedek, Vida Tamás,
Takács Hanna, Villányi Soma, Sándor András)
A kisgimnazisták írásbeli vizsgái (összeállítók:6. oszt Nagy Mária+Krupits Mária ;
8. oszt PKSz+DHE)
A Varga Tamás matematikaverseny területi és országos fordulójának tavaly iskolánk
adott helyet, ez valószínűleg így marad.
A Bolyai csapatverseny szervezőitől felkérést kaptunk az első forduló helyszínének
biztosítására; kérdéses még hány termet adunk és kik vállalnak felügyelői feladatot.
A kompetenciamérésre készülünk.
Emelt szintű próba szóbelit tartunk (PKSz, DHE) , időpont később.

Győrött, 2016. augusztus 29-én.
Poóczáné Kecskeméty Szilvia
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A FIZIKA-KÉMIA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE

Fizika tantárgyfelosztás
8.A
1

Baloghné Bodó Genovéva

10.C
2
10.A 10.E
2
2

Nikházy Lászlóné
Öllős Éva
Poócza József

7.A
2

9.B
1,5

7.B
2

8.B
1

9.B
1,5

10.B 11.B 11.E
2
2,5
2
9.C
2

7.A
1

8.A
2
7.A
1
10.A
2

8.B
2
9.A
2
10.B
2

9.B
10.E
2
2
9.C 9.E
2
2
10.C
2

Sulyokné Jancsó Judit
Takács Éva
Kémia tantárgyfelosztás
Berta Erika
Horváth Katalin
Krupits Mária

11.F 12.F
2
2
11.A 11.C
2,5
2

11.F
2
12.F
2

Az újgenerációs kísérleti
tankönyvek
fizikából
kémiából

8.évfolyamon kerülnek
bevezetésre
8. évfolyamon kerülnek
bevezetésre

A kollégákkal egyeztettem, s ez alapján Berta Erika jelentkezett a 8. évfolyamos kémia könyv
kipróbálására.
A 7. évfolyamon kerettanterv szerint tanítunk, ezért a fizika heti 2 óra, a kémia heti 1 óra.
Idén már a 8. évfolyamon is kerettanterv szerint tanítunk, ezért a fizika heti 1 óra, a kémia heti
1 óra.
A 9. évfolyamon a nyolc évfolyamos gimnáziumban még nem tértünk át a kerettantervre, de a
fizika és a kémia érettségi pedig már nekik is az új kerettanterv szerint lesz, s a
kerettantervhez illeszkedő tankönyvből tanítunk, ezért átmeneti tanterv alapján tanítunk a 9.A,
9.B, 10.A, és 10.B, 11.A és 11.B osztályokban. A fizika tantárgyat és a kémia tantárgyat is a
B kerettanterv alapján tanítjuk.
Fizika tankönyvek:
7-8. évfolyamon: OFI Újgenerációs tankönyvei: FI-505040701 7. évfolyam Tankönyv
FI-505040702 7. évfolyam Munkafüzet
FI-505040801 8. évfolyam Tankönyv
FI-505040802 8. évfolyam Munkafüzet
A 9-11. évfolyamokon:Fedezd fel a világot tankönyvcsalád
9. évfolyamon Csajági Sándor-dr. Fülöp Ferenc fizika 9. emelt szintű képzéshez (NT-17135)
10. évfolyamon Póda László-Urbán János: fizika 10. emelt szintű képzéshez (NT-17235)
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11. évfolyamon: Dégen Csaba- Elblinger Ferenc-Simon Péter: fizika 11. (NT-17305)
Kémia Tankönyvek:
7-8. évfolyamon: OFI Újgenerációs tankönyvei: FI-505050701 7. évfolyam Tankönyv
FI-505050702 7. évfolyam Munkafüzet
FI-505050801 8. évfolyam Tankönyv
FI-505050802 8. évfolyam Munkafüzet
9. évfolyamon: Z. Orbán Erzsébet: Kémia 9. évfolyam (NT-17141)
10. évfolyamon: Z. Orbán Erzsébet: Kémia 10. évfolyam (NT-17140)
Szeptemberben feladatunk a tanmenetek és a tankönyvek megbeszélése, az új
kerettanterv szerinti tanmenetek elkészítése 7, 8 9, 10, 11. évfolyamon fizikából és kémiából.
Felelős: kémiából:
7. évfolyam(már tavaly elkészült): Horváth Katalin
8. évfolyam: Berta Erika,
9. évfolyam: Horváth Katalin
10. évfolyam: Krupits Mária,
fizikából:
7. évfolyam (módosítás a tavalyi évhez képest): Takács Éva,
8. évfolyam: Baloghné Bodó Genovéva,
9, 10. évfolyam (már tavaly elkészült),
11. évfolyam: Öllős Éva, Sulyokné Jancsó Judit
A közép- illetve emeltszintű érettségire való felkészítést folytatjuk, emelt szintű 2 óra
kémiából: 11. évfolyam Horváth Katalin, 12. évfolyam Krupits Mária, fizikából: Nikházy
Lászlóné. Az egyetemi előkészítőt meghirdetjük, kémiából kétféle előkészítőt hirdetünk:
feladatmegoldót a 11. évfolyam számára, és emelt szintű felkészítést a 12. évfolyam számára,
fizikából az emelt szintű felkészítést a 12. évfolyam számára.
Az év végi munkaközösségi értekezleten már tervezzük a jövő tanév tehetséggondozó
feladatait.
FIZIKA
8. évfolyamon az Öveges fizika versenyre való felkészítéshez szükséges szakkör:Nikházy
Lászlóné
9. évfolyamon szakkör: Takács Éva, Poócza József
KÉMIA
Krupits Mária folytatja 10. évfolyamon is az idén 9. évfolyamnak megtartott kémia
szakköri munkát (melynek eredménye meglátszott az idei Irinyi versenyen, hiszen az országos
eredményen kívül még sokan ott voltak a megyei élmezőnyben)
Tervezünk a 9. évfolyamnak is kémia szakkört, melyet a munkaközösség együttes
munkával oldja meg (Berta Erika, Krupits Mária, Horváth Katalin, Fehérné Markó Katalin),
remélve, hogy akik a kémiával komolyan akarnak foglalkozni, eljönnek és dolgoznak is.
A 10. évfolyamon a 11 évfolyamos emelt szintű órákra való jelentkezés után
szintfelmérőt íratunk, hogy a tanulók tudják, milyen szintről kell indulniuk 11. évfolyamon
(Krupits Mária).
A Hevesy és Irinyi versenyekre készítünk, s mélyítjük a tanulók feladatmegoldó tudását.
A Hevesy György országos általános iskolai kémia verseny megyei fordulóján
javító tanári feladatokat Krupits Mária lát el.
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A Hevesy György országos általános iskolai kémia versenyre (7-8. évf.
felelős:Berta Erika) és az Irinyi János Középiskolai kémia versenyre benevezünk (9-10. évf.
felelős: Horváth Katalin, Krupits Mária).
FIZIKA
Az Öveges József országos fizikaverseny döntőjének szervezésében és a zsűrizésben
részt veszünk (Nikházy Lászlóné, Poócza József).
Megrendezzük a Bolyai Természettudományos Csapatverseny regionális fordulóját (szervező:
Nikházy Lászlóné felügyelő és javító tanárok a munkaközösség tagjai).
A Kutatók éjszakáján a 7-8. évfolyamos csapatokkal versenyezünk (Bodó
Genovéva, Sulyokné Jancsó Judit, Berta Erika, Takács Éva),
Az Öveges József országos fizikaverseny döntőjének szervezésében és a
zsűrizésben részt vettünk (Nikházy Lászlóné, Poócza József, Baloghné Bodó Genovéva).
Június hónapban az 5-6. évfolyam számára fizika-kísérleti bemutatót tartunk a
fizika szakkörösök közreműködésével. (Takács Éva)
A diáknapon fizika-kísérleti bemutatót tartunk a 11. osztályos tanulókkal
(Sulyokné Jancsó Judit)
Mikola Sándor fizikaversenyre készítjük a tanulókat. A verseny megyei fordulójának
szervezésében segítünk (felelős: Takács Éva, Baloghné Bodó Genovéva, Nikházy Lászlóné).
Az OKTV-re idén is benevezzük az emelt szintű érettségire készülőket (felelős: Nikházy
Lászlóné).
Szóbeli próba érettségit tartunk fizikából (felelős: Nikházy Lászlóné) és kémiából
(felelős: Krupits Mária) az érdeklődő tanulóknak
Az egyetemisták visszajelzései alapján megerősítve látjuk az emelt szintű érettségire
képzés értelmét, reméljük a jövő nemzedékek is bevállalják az új rendszerben az emeltszintű
óraszámot ezekből a tantárgyakból.
A munkaközösség tagjai részt vállalnak a közép– és emelt szintű érettségiztetésben.
Az emelt szintű szóbeli érettségi kísérleti összeállításánál a segítséget idén is vállaljuk
(felelős: Nikházy Lászlóné, Poócza József, Krupits Mária, Berta Erika, Horváth Katalin,).
A MOBILIS-szel kötött partnerkapcsolatot idén is ápoljuk, a feltételeket teljesítjük, a
programokon való részvételt megszervezzük (felelős: Nikházy Lászlóné, Poócza József,
Sulyokné Jancsó Judit).
A multimédiás eszközöket használjuk az óráinkon, s a jó módszereket, anyagokat
munkaközösségi mikro-értekezleten bemutatjuk egymásnak.
Az őszi munkaközösségi értekezleten megbeszéltük az egységes követelmény- és
értékelési tervünket, s szeptemberben egyeztetjük az önellenőrzési és az óralátogatási tervet
is.
A munkaközösség versenytervét ősszel folyamatosan tudjuk a versenyek meghirdetése
után elkészíteni, melyre az igazgatósági egyeztetés után nevezzük be a tanulókat.
KISVIZSGA
A kisvizsgán azt tapasztaltuk, hogy a tanulók felkészültsége mindkét tantárgyból jó volt. A
vizsgakérdések összetétele az érettségi vizsgatételekhez hasonló szerkezetű, a tételekben
megfogalmazott kérdések, fizikából a kísérlet elvégzése, kémiából a kísérlet elemzése is ezt a
célt szolgálta.
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Az 1990-es évek során kialakított kisvizsga rendszerünket felül kellene
vizsgálni több szempontból is, hiszen azóta húsz év telt el:
 Megjelentek a különböző kompetenciamérések, s egybe esnek a
kisvizsgák időpontjaival.
 Más lett a kerettantervben megfogalmazott tananyag, óraszám
 A diákok heti óraszáma drasztikusan növekedett, ezért év végén
nagyon fáradtak
 A kollégák a különböző minősítések, tanfelügyeletek, önellenőrzési
feladatok miatt sokkal leterheltebbek, mint a ’90-es években.
Győr, 2016. augusztus. 30.
Nikházy Lászlóné
mkv.
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A BIOLÓGIA- FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE
2016-2017-ES TANÉV
A munkaközösség tagjai átnézik és felfejlesztik a tanmeneteket.
Az előző tanév során megismerkedtünk az új követelményrendszerrel, amely 2017-ben kerül
bevezetésre, tehát a mostani 12.-es évfolyam már ezen követelményrendszer alapján fog
érettségizni. A tanmeneteinkbe beépítjük a követelményrendszer megváltozott vagy új
fogalmait.
A tanév egyik feladata lesz a versenyekre való felkészítés.
A különböző versenyekre kiválasztunk néhány érdeklődő szorgalmas diákot, akiket a tanév
során felkészítünk és a versenyen elindítunk.
Hermann Ottó Verseny 7.-8. osztályosok számára kiírt biológia (ökológia) verseny).
Felkészítő tanár: Horváth Katalin, Herczegné Kovács Katalin
Teleki Pál Verseny 7.-8. osztályosok számára kiírt földrajz verseny.
Felkészítő tanárok:Angyalné Kiss Eleonóra, Rebákné Német Erzsébet.
Bolyai János Természettudományos Verseny
Felkészítő tanárok: Angyalné Kiss Eleonóra, Rebákné Német Erzsébet, Horváth Katalin,
Lóczy Lajos Országos Földrajz Verseny 9.-10. osztályosok számára.
Felkészítő tanárok: Gémesi Tamás, Rebákné Németh Erzsébet
Semmelweis Egészséges Életmód verseny.
Felkészítő tanár Dr Hercselné Pallag Zsuzsanna
OKTV biológia 11.-12. osztályosok számára
felkészítő tanárok: dr Hercselné Pallag Zsuzsanna , Horváth Katalin, Herczegné Kovács
Katalin
Biológia érettségi előkészítő : Felkészítő tanár: dr Hercselné Pallag Zsuzsanna
Földrajz Érettségi előkészítő felkészítő tanár. Gémesi Tamás
A tanév során adódó továbbképzési lehetőségeket kihasználjuk.
A tanév során felmerülő problémákat megbeszéljük, tapasztalatokat cserélünk.
Többször tartunk rövid megbeszéléseket, amelyek célja az aktuális feladatok megbeszélése
vagy az információáramlás optimális fenntartása.
Törekszünk az egységes, következetes értékelés megvalósítására.
A szertárban megtartjuk a kialakított rendet.
Március első hetén biológia-földrajz hetet szervezünk az iskola diákjainak.

Biológia-Földrajz hét
Fedezzük fel a környezetünket
Február 27. hétfő :
Használati tárgyak készítése hulladékból
5.-6. évfolyam részvételével
Helye: a könyvtár
kezdés időpontja: 14.30
Szervező tanárok: Angyalné Kiss Eleonóra, Gémesi Tamás
Február 28.. kedd:
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Környezetünk a mikroszkóp alatt
7-8. évfolyam számára
Helye: a 39. terem,
Szervező tanárok: Herczegné Kovács Katalin Rebákné Németh Erzsébet
kezdés időpontja: 14.30
Március 1. szerda:
Emberi szem és vese boncolása
9.-10. évfolyam számára
Helye: a 39. terem
Szervező tanárok: Horváth Katalin, Angyalné Kiss Eleonóra
kezdés időpontja: 14.30
Március 2. csütörtök:
Fehérjék, szénhidrátok,lipidek kimutatása egyszerű kísérletekkel
11.-12. Évfolyam biológia fakultációra járó diákok számára
Helye: a 39. terem
kezdés időpontja: 14.30
Szervező tanárok:Horváth Katalin, Herczegné Kovács Katalin, dr Hercselné Pallag Zsuzsanna
Március 3. péntek:
a 12. évfolyam biológia fakultációra járó diákjainak a prezentációi
A környezet-és természetvédelemmel kapcsolatban
Helye: a könyvtár
kezdés időpontja: 14.30
Szervező tanárok: dr Hercselné Pallag Zsuzsanna, Gémesi Tamás
Győr, 2016 augusztus 29.
Dr. Hercselné Pallag Zsuzsanna
munkaközösség-vezető
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AZ ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE
A 2016 / 2017-ES TANÉVRE

1. Tankönyveink:


kisgimnázium 1. nyelv:

To the Top 1-2-3.
Traveller B1 - B2



kisgimnázium 2. nyelv:

Traveller Elementary – Pre-Intermediate - B1



nagygimnázium spec.:

Traveller Elementary - Pre-Intermediate – B1

– B2


nagygimnázium 3 órás:

Channel Elementary – Pre-Intermediate –
Intermediate



nyelvi előkészítő 1. nyelv:

Traveller Elementary - Traveller Pre-

Intermediate
Traveller B1 - Traveller B2 - Traveller C1


nyelvi előkészítő 2. nyelv:

Traveller Elementary – Pre-Intermediate – B1

– B2

2. Helyi tanterv:


A helyi tanterv bevezetése folyamatos

3. Közös követelmény és értékelési rendszer:


Elvárásaink ismertetése szeptemberben az 1. órán



Ismertetjük a fogalmazások javítási módját



Érettségi írásbeli és szóbeli vizsgák előtt az érettségiztető tanárok megbeszélik az
értékelési szempontokat, együtt tanulmányozzák a javítási útmutatókat

4. Érettségi, kisgimnáziumi vizsgák, nyelvi vizsgák, valamint nyelvvizsgák:


Felkészülés a megváltozott írásbeli érettségi munkák értékelésére és a szóbeli
vizsgáztatásra, valamint a diákok felkészítése a vizsgára


Felelős szaktanárok:
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12. A: Böröczky Éva és Lőrincz Andrea



12. B: Dr. Tancsicsné Horváth Julianna



12. C: Söptei Veronika



13. E: Söptei Veronika

A 7. osztályosok felkészítése a kisvizsgára, valamint a kisvizsga írásbeli
feladatsorának
összeállítása és a szóbeli feladatok elkészítése




Felelős szaktanárok:


7. A: Horváth Hajnal



7. B: Lőrincz Andrea

9. Ny osztályban a tanév végén nyelvi vizsga az előkészítős diákok haladásának
mérésére




Felelős szaktanárok: Böröczky Éva és Dénes Éva

Hatékony felkészítés a nyelvvizsgákra:


8 évfolyamos képzés 1. nyelv esetén: 10. évfolyamtól kezdődően



8 évfolyamos képzés 2. nyelvnél: 12. évfolyamon várható



4 évfolyamos képzés speciális nyelvi rész: 11. évfolyamtól kezdődően



5 évfolyamos képzés 1. nyelv: 11. évfolyamtól kezdődően



5 évfolyamos képzés 2. nyelv: 13. évfolyamtól várható

5. Szóbeli érettségi tételek átdolgozása:


A szóbeli érettségi tételeket átalakítjuk a 2017-ben életbe lépő érettségi vizsga
követelményei szerint


Társalgás feladatban három témakör helyett egy témakör megvitatása



Képleírás feladatban két kép felhasználása



A ‘Gazdaság’ témakör 10. témakörként való beépítése a szóbeli tételsorba

6. Versenyek:


Diákjainkat indítjuk és felkészítjük a meghirdetett országos, megyei ill. városi szintű
versenyekre


Megyei Angol Verseny
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OÁTV



Országos Angol Nyelvi Verseny 9. és 10. osztályos tanulóknak a Barcsi
Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezésében



OKTV



Országos Fox verseny



Országos On-Lion verseny

7. Az angol hét programja


Időpont: november 14-17.



Program:

terveink szerint a különböző korosztályok számára kihívást jelentő és

érdekes

vetélkedőket, programokat szervezünk:

-

vetélkedő előre kiadott könnyített olvasmány alapján

-

könyvbemutató és vásár

-

plakátkészítő verseny

-

prózamondó verseny/színjátszás

-

daltanulás

-

filmvetítés feladatokkal

-

civilizációs vetélkedő/prezentációk készítése

8. Továbbképzések:


Továbbra is részt veszünk a szakmai és módszertani képzéseken és tájékoztatjuk
egymást az elhangzottakról munkaközösségi megbeszéléseken
Könyvkiadók továbbképzései: Oxford, MM Publications, Longman,
Express

Publishing

9. Óralátogatások és tapasztalatcserék:


Célok: - óralátogatások megszervezése és ezáltal mélyebb betekintés a szakmai
munkába
- egymás közötti óralátogatásaink segíthetik a módszertani eszköztárunk
frissítését, szakmai beszélgetéseket eredményezhetnek
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10. Könyvtárfejlesztés a kiadó jóvoltából:
 Továbbra is tervezzük a nyelvtanítást, vizsgára készítést elősegítő nyelvkönyvek
bővítését a könyvtárban a kiadóval kötött szerződés alapján
11. Technikai eszközök használata a nyelvórán:
A) Az interaktív tábla használata:


Az MM Publications kiadó továbbra is biztosítja minden kolléga számára a
tőlük rendelt tankönyvekhez készített interaktív tablás anyagot a tanári
csomagban



A jövő tanévben az interaktív anyag segítségével továbbra is szeretnénk
használni a táblákat és szeretnénk órákat tartani a táblákkal felszerelt
termekben

B) A számítógépes nyelvi termek használata:


A jövőben is szeretnénk az internet és a számítógép kínálta lehetőségeket
kihasználni a nyelvtanításban és a jól használható honlapokat egymással
megismertetni



Fontos a termek megfelelő és fokozottabb ellenőrzése a tanórák végén

12. Egyéb tervek:


A munkaközösségi honlap további fejlesztése, segítségével gyorsabb, hatékonyabb
tájékoztatás a kisvizsgákkal, nyelvvizsgákkal és érettségi vizsgákkal kapcsolatban,
valamint segítségnyújtás az otthoni nyelvgyakorlásban hasznos linkgyűjtemény
összeállításával



Az angolos termek (9-es, 17-es és 25-ös) további karbantartása és díszítése



A diákság ösztönzése olvasásra angol nyelven



A munkaközösségen belüli együttműködés további elősegítése a tanításban
hasznos anyagok, valamint továbbképzéseken szerzett tapasztalatok
megosztásával, munkaközösségi megbeszélések tartásával
Lőrincz Andrea

2016. augusztus 25.

munkaközösség vezető
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NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2016/2017-ES TANÉVRE

1. Középfokú érettségi adatbankunkat az új érettségi elvárásoknak megfelelően átalakítjuk.
Felelősök: munkaközösség tagjai
2. A 11. 12. 13. évfolyam tanulóival részt veszünk az OKTV-n
Jelentkezési határidő: szeptember 15.
Felelősök:

a 11. 12 13. évfolyamon tanító tanárok és a munkaközösség-vezető

3. A 7-8. évfolyam tanulóival részt veszünk az Országos Német Versenyen
Felelősök:

az évfolyamon tanító tanárok és a munkaközösség vezetője

4. Megrendezzük a német hetet, ezen belül francia-latin napokat
(próbavizsgák, vetélkedők, prezentációk)
Határidő:
Felelősök:

február
munkaközösség-vezető és a munkaközösség tagjai

5. Megszervezzük az emelt szintre készítést.
Felelősök:

munkaközösség-vezető és a munkaközösség tagjai

6. Óralátogatásokat tartunk az igazgatósággal és a szaktanácsadóval egyeztetve.
Felelős:

munkaközösség-vezető

7. Bővítjük a hanganyagokat és a sokszorosítást megoldjuk.
Felelősök:

munkaközösség tagjai

8. A 9. ny osztályban és a 7. évfolyamon megszervezzük az év végi helyi vizsgát.
Felelősök: az érintett osztályok tanárai
9. Részt veszünk a Krúdy Gimnázium vers- és prózamondó versenyein.
Felelősök: munkaközösség tagjai
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10. Részt veszünk a Gárdonyi Fordító versenyen.
Felelősök: az 5-8. évfolyamon tanító tanárok
11. Rész veszünk a Nyelvek Európai Napja rendezvényein.
Felelősök: munkaközösség tagjai
12. Megszervezzük a bielefeldi cserekapcsolat aktuális programjait.
Felelős: Markó Katalin

Győr, 2016. augusztus 24.

Károlyi Ilona
munkaközösség-vezető
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A SZÁMÍTÁSTECHNIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2016/2017 - ES
TANÉVRE
Tantárgyfelosztás:
Osztály

Heti
óraszám

6. A

1

6. B

1

7. A

1

7. B

1

8. A

1

8. B

1

Szaktanár
Ritzinger Lajos
Ritzinger Lajos
Gémesi Tamás
Miklósyné Nagy Marietta
Gémesi Tamás
Gémesi Tamás
Gémesi Tamás
Miklósyné Nagy Marietta
Gémesi Tamás
Miklósyné Nagy Marietta
Miklósyné Nagy Marietta
Miklósyné Nagy Marietta

Osztály

Heti
óraszám

9. A

2

9. B

2

9. C

1

9. NY

4

10. A

1

10. B

1

10. C

2

9. E

1

10. E

1

Szaktanár
Dömötörné Horváth Erzsébet

Miklósyné Nagy Marietta
Miklósyné Nagy Marietta
Ritzinger Lajos
Miklósyné Nagy Marietta
Miklósyné Nagy Marietta
Gémesi Tamás
Ritzinger Lajos
Dömötörné Horváth Erzsébet

Miklósyné Nagy Marietta
Gémesi Tamás
Miklósyné Nagy Marietta
Gémesi Tamás
Miklósyné Nagy Marietta
Gémesi Tamás
Ritzinger Lajos
Gémesi Tamás
Ritzinger Lajos

Dömötörné Horváth Erzsébet: 9A 2 ó, 10A 1 ó, összesen 3 óra
Gémesi Tamás: 6B 1ó, 7A 1+1 ó, 7B 1 ó, 8A 1 ó, 9NY 4 ó, 10B 1 ó, 10C 2 ó, 9E 1 ó, 10E 1
ó, összesen 14 óra
Miklósyné Nagy Marietta: 6 B 1 ó, 7B 1 ó, 8A 1 ó, 8B 1+1 ó, 9A 2 ó, 9B 2 ó, 9C 1+1 ó, 10A
1 ó, 10B 1 ó, 10C 2 ó, összesen: 15 óra
Ritzinger Lajos: 6A 1+1 ó, 9B 2 ó, 9NY 4 ó, 9E 1 ó, 10E 1 ó, összesen: 10 ó

Szeptemberi feladatunk a tanév zökkenőmentes elindítása, az egységes tanmenetek,
követelmény- és értékelési tervek elkészítése, tanulókkal ismertetése, az érettségi vizsga
tapasztalatainak, a számítógéptermek házirendjének a megbeszélése, tanulókkal ismertetése, a
balesetvédelmi oktatás megtartása.
?? PENdroid középiskolás csapatverseny (http://pendroid.uni-pen.hu/)

Október hónapban van az OKTV-k (alkalmazói és programozói kategória) és a Nemes
Tihamér versenyek, valamint a KÖMAL informatika pontversenyeinek jelentkezési
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határideje. Az alkalmazói kategóriát és előversenyét (Nemes Tihamér Alkalmazói verseny) a
középszintű érettségire készülőknek, a programozói kategóriát és előversenyét (Nemes
Tihamér Programozói verseny) pedig az emeltszintű érettségit letenni szándékozóknak
ajánljuk.
?? Részvétel az EU CODE WEEK – AZ EURÓPAI PROGRAMOZÁS HETE rendezvényen
október 15-e és 23-a között (http://codeweek.eu/codeweek4all/)
November hónapban kell az iskolánkban népszerű Logo versenyre, valamint az alkalmazói
versenyekre felvezető Kozma versenyre jelentkezni és ekkor tartják a programozói OKTV
illetve Nemes Tihamér versenyek első fordulóit.
December: Logo verseny, alkalmazói OKTV, Kozma verseny első fordulója
Január: programozói OKTV, Nemes Tihamér versenyek második fordulója
Február: alkalmazói OKTV második forduló, Logo verseny második forduló, ahol ismét
házigazdák leszünk
Március: programozói OKTV és Nemes Tihamér verseny döntő fordulója, Kozma verseny
második forduló, ahol szintén házigazdák leszünk
Április: alkalmazói OKTV, Logo verseny döntő fordulója
?? Részvétel a Digitális témahét rendezvényen április 4-8 között (http://dth2016.hu/)
Május: a Kozma verseny döntő fordulója, közép- és emeltszintű érettségi vizsgák
Az informatika tantárgy, mint választható érettségi tantárgy népszerűsége szerencsére
nem csökkent, kivéve a nyelvi előkészítős osztályokat.
Feladatunk a tanulók felkészítése az eddigi szinten.
Az emeltszintű érettségi követelményszintje nagyban eltér a középszintűétől, hiszen a
gyakorlati vizsga pontszámának több mint harmadát adó programozási feladat középszinten
egyáltalán nem követelmény és az erre való felkészülés nagyon sok időt – energiát igényel. A
felkészítés erre a plusz témakörre (algoritmusok és programozás) megoldhatatlan a normál
tanórákon, az erre igényt tartó tanulók számára felkészítő foglalkozást tartunk.
Tanulóink eddig is sikeresen szerepeltek a különböző versenyeken, hogy ezeket az
eredményeket tartani tudjuk, illetve előbbre lépjünk, valamint hogy az utánpótlást biztosítsuk,
tervezzük, hogy szakköröket tartunk az érdeklődő tanulóknak, a legjobbaknak pedig
lehetőséget biztosítani a budapesti központi (ingyenes) szakkörökön történő részvételre.

64

Szeptemberben az igények felmérése után és a tantárgyfelosztás ismeretében
véglegesítjük a szakkörök, felkészítők szaktanárát és végleges időpontját.
A munkaközösség valamennyi tagja számára fontos feladat az állandó önképzés, a
kétszintű érettségi követelményrendszerének és szemléletének megfelelő feladatsorok
használata a tanórákon már az alsóbb évfolyamokon is.

Győr, 2016. augusztus 26.
Dömötörné Horváth Erzsébet
mkv.
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2016.-2017.TANÉV TESTNEVELÉS MUNKATERV

A meghirdetett diákolimpia és alapfokú versenyeken részt veszünk a lehetőségeinkhez
mérten.
Labdarúgásban:
Bozsik program 5.-6. évfolyam, 7.-8. évfolyam
ETO futsal 5.-6.évfolyam, 7.-8.. évfolyam

Iskolai sportrendezvények:
Labdarúgó házibajnokság
Sportnap a somorjai iskolával Somorján (ősszel)
Sítáborok igény szerint
Sportnap a somorjai testvériskolával iskolánkban (tavasszal)

Délutáni sportfoglalkozások
Hétfő-szerda: röplabda 15- 16.30-ig 7. évf.-12. évf.
Kedd-csütörtök: kosárlabda 15-16.30-ig 8. évf.-12. évf.
Hétfő: TRX 15-16 óráig
5.-6. évf. tanulóknak, ha lesz szabad tornaterem kosárlabda és röplabda.
A felsoroltakat a diáksportkör keretein belül működnek.

Győr, 2016. augusztus 25.
Csendes Katalin

66

VÉDŐNŐI MUNKATERV A 2016/2017-ES TANÉVRE
Iskola: Kazinczy Ferenc Gimnázium
Helyettes Iskolaorvos: Dr. Szédelyi Nikolett
Ifjúsági védőnő: Tar Szilvia
Ifjúsági védőnő jelen van az iskolában:
Iskolai ellátás napjai a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban: hétfő, kedd, csütörtök, péntek és a
páratlan hetek szerdái
A 2016/2017-es tanév munkájának ütemezési terve havi lebontásban:
Szeptember
- új névsorok alapján az osztályok törzslapjainak rendezése, új tanulók iskolaeü.
törzslapjainak átnézése, a hiányzók ismételt átkérése, egyéb hiányok pótlása
- testnevelési besorolások elkészítése, névsor összeállítása, igazolások kiadása a tanulók
számára
- 5.a., 5.b., 9.c., 9.e. osztályokban a korábban felmentett, valamint a krónikus beteg
tanulók vizsgálata, besorolása
- aktuális védőoltások szervezése, lebonyolítása, dokumentációja, ÁNTSZ felé jelentése
6.a 6.b MMR oltása, pótoltása
7.a 7.b Hepatitis B elleni oltása, pótoltása
- városi AIDS vetélkedő és Egészséges táplálkozás-életmód vetélkedő résztvevőinek
felkérése és felkészítése
- iskolaorvossal 2016/2017-es iskolaeü. munkaterv megbeszélése, védőnői órák
tematikájának összeállítása
- az 5. és 9. évfolyamban bemutatkozás, tájékoztató az iskolaegészségügyi ellátás
rendjéről, a fejtetvesség megelőzéséről, a szűrővizsgálatokról, a kezelés módjáról, hiányzó
nyilatkozatok begyűjtése, majd az eü. nyilatkozatok és fotók törzslapokba rendezése
- az anyag és gyógyszerigénylés áttekintése, átvétele
- az iskolai büfé, konyha, ebédlő, valamint a mellékhelyiségek higiéniai ellenőrzése
- HPV elleni védőoltási kampány szervezése a 7.a. és 7.b. osztályban, lebonyolítás,
tájékoztatás a tanulók és a szülők, valamint az osztályfőnökök felé
- Végzős védőnőhallgató iskolai gyakorlatának vezetése
Október
- Osztályvizsgálatok, védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, ennek adminisztrációja
12.a., 12.b., 12.c.,
- Városi ill. országos AIDS Prevenciós Vetélkedő csapatának összeállítása
- védőnői egészségnevelési órák megtartása
- HPV elleni oltás és dTap oltás lebonyolítása, jelentések elkészítése
- Véradás szervezésének megkezdése, érintett osztályokban tájékoztatás
November
- Osztályvizsgálatok, védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, adminisztráció
11.e., 8.a., 8.b.
- Véradás megszervezése és lebonyolítása
- AIDS Prevenciós Vetélkedő az iskola csapatának részvételével
- védőnői egészségnevelési órák megtartása
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- Végzős védőnőhallgató iskolai gyakorlatának vezetése

December
- Osztályvizsgálatok, védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, adminisztráció
Hiányzók vizsgálatainak pótlása, vizsgálati lapok kinyomtatása, tanulóknak
tájékoztatás mellett kiadása
- Éves anyag- és gyógyszerigénylés elkészítése az iskolaorvossal
- védőnői egészségnevelési órák megtartása
Január
- Osztályvizsgálatok, védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, adminisztráció
6.a. 6.b.
- Kiadott beutalók bekérése, eredmények dokumentálása
- védőnői egészségnevelési órák megtartása
- Gyógytestnevelési lista aktualizálása, új, második félévre érvényes lista nyomtatása,
testnevelő tanárokhoz eljuttatása
Február
- Osztályvizsgálatok, védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, adminisztráció
10.a., 10.b.
- védőnői egészségnevelési órák megtartása
Március
- Hepatitis-B oltás szervezése, lebonyolítás, adminisztrációja a 7. évfolyamban
- Osztályvizsgálatok, védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, adminisztráció
10.c. 9.e.
- védőnői egészségnevelési órák megtartása
- HPV elleni védőoltással kapcsolatos teendők
Április
- Hepatitis-B oltás szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja a 7. évfolyamban
- Osztályvizsgálatok, védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, adminisztráció
10.c. 10.e.
- védőnői egészségnevelési órák megtartása
- HPV elleni védőoltás lebonyolítása
Május
- Osztályvizsgálatok, védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, adminisztráció
16 éves statusvizsgálatok lebonyolítása
- érettségi vizsgák alatti egészügyi felügyelet
- iskolások egészségügyi törzslapkikérő nyomtatványok megírása, postázása
- védőnői egészségnevelési órák megtartása
Június
-

elmaradt vizsgálatok pótlása, leletek bekérése
testnevelési besorolási lista elkészítése a 2017/2018-os tanévre
jelentések megírása
érettségi vizsgák alatti egészségügyi felügyelet
tanévzáró munkaértekezleten beszámoló a tanévről
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- iskolai beiratkozáson való részvétel, egészségügyi nyilatkozatok, gyermekegészségügyi
kiskönyvek és annak fénymásolatának, valamint fotóknak begyűjtése a beiratkozottaktól,
a kapott nyilatkozatok, anyagok osztályokba rendezése

Augusztus
- iskolaeü. törzslapok rendezése, pótlása
- osztálynévsorok ellenőrzése
- munkaterv, egészségnevelési terv elkészítése, egyeztetése
- tanévnyitó munkaértekezleten való részvétel, ismertetés

Folyamatos védőnői feladatok a tanév során:
-

-

-

Hetente egy alkalommal védőnői fogadó óra a tanulók és a szülők részére
Egészségnevelési órák tartása minden évfolyamon, minden osztályban,
osztályfőnökkel egyeztetve
Szülői értekezleten megjelenés, tájékoztatás, előadás szervezése és lebonyolítása a
szülők számára az osztályfőnökkel egyeztetett témákban
Mentálhigiénés gondozás- segítő beszélgetés – igény szerint, időpont egyeztetése után
Kollégiumi egészségnevelési foglalkozások tartása, igény szerint
Gondozásra szoruló tanulók ellenőrző mérése, egyéni egészségfejlesztés
Tanulók és tanárok tájékoztatása fejtetvesség elleni védekezésről
Akut ellátás, elsősegély nyújtása szükség esetén
Jelentések elkészítése, számítógépes adatfeldolgozás
Védőnői kötelező adminisztrációs feladatok elvégzése, minden védőnői
szűrővizsgálatról részletes írásbeli védőnői tájékoztató elkészítése és eljuttatása a
szülőkhöz, visszaigazolások bekérése
Fogászati szűrővizsgálat eredményének iskolaegészségügyi törzslapokra vezetése,
Fogászati szűrőlapok kiosztása a szükséges teendők megbeszélésével
„Nők egészségéért” Információs és Módszertani Központban rendszeres ügyelet
tartása
Havonta egyszer védőnői munkaértekezleten való részvétel ÁNTSZ-ben
Szakirányú pontszerző továbbképzéseken, kötelező szakmacsoportos képzéseken,
TÁMOP továbbképzéseken való részvétel
Sanus Iskolaegészségügyi program használata, KIR átalakítása, betöltése, fiúk-lányok
szétválogatása, osztályok feltöltése, vizsgálatok bevitele a programba
Éves és féléves anyagigénylések, selejtezési lista elkészítése, EESZI-be juttatása
Éves és féléves gyógyszerigénylések elkészítése az iskolaorvossal
Testnevelési besorolásokban történő változás jelentése havi rendszerességgel az
igazgatóhelyettesnek és a testnevelő tanároknak
WHO által meghirdetett világnapok, Családi Erőforrás Központ programjainak,
Családi Kör Centrumnak meghirdetése, plakátok kihelyezése
Önkéntes munka népszerűsítése, tájékoztatás, közérdekű információk átadása
Kortárs oktatók felkészítése, csoport szervezése, tapasztalatok rendszeres
megbeszélése, WHO Programiroda és Utcai Szociális munkások által megtartott
foglalkozások és továbbképzések követése, segítése, koordinálása
Kapcsolattartás és rendszeres konzultáció az iskolapszichológussal, iskolai
gyermekvédelmi felelőssel
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-

Világnapokról megemlékezés, plakátok, figyelemfelkeltő anyagok készítése és
kihelyezése az iskolában
Iskolai rendezvényeken egészségügyi felügyelet és ellátás biztosítása
Közreműködés a 12. évfolyam életvitel óráinak összeállításában, megtartásában
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE A 2016/2017-ES TANÉVRE
A diákönkormányzat munkájában a 2012/13-as tanév óta eltelt időszak egyetlen időszakot
alkotott, hiszen az elmúlt néhány tanévben Komlós Boldizsár DÖK-elnöki tevékenysége alatt
jelentősen fellendült az iskolai diákélet. Ezt nemcsak a diákönkormányzati tagok (szűk körben
az iskolai felelősök, tágabb körben az osztályok diákbizottsági titkárai tartoznak ide)
megbeszéléseinek, tanácskozásainak rendszeressé tételét jelentett, hanem új, az iskola
életében hagyományteremtő szándékkal létrehozott, meghonosított programok, rendezvények
egész sorát is. Az elmúlt 3 évben rendeztünk kétnapos gólyatábort a 9. évfolyamra érkező új
diákjainknak, játékos avatóünnepséget szerveztünk az 5. osztályosoknak (cinkeavató), újra
rendszeressé tettük a 7-8. osztályosoknak a Mikulás-bált, évente teremdíszítései versenyt
hirdettünk, és jutalmaztuk is a legjobbakat, elindítottuk az online iskolaújságot,
KazinczyTimes címmel, s rendszeressé váltak az iskolai sportbajnokságok, focikupák, az
ismeretterjesztő, klub-jellegű előadások is, mozilátogatások, kirándulások is.
Komlós Boldizsár távoztával az új iskolai diákbizottságnak a legfontosabb feladata, hogy a az
elmúlt három év diákéletének mozgalmasságát, rendezvényeit fenntartsa, ha lehet, még
további programokkal színesítse.
Erre a tanévre a következő programokat tervezzük.
Szeptember
 az osztályok diákbizottságainak (két képviselő osztályonként) megválasztása
 az ODB-titkárok megbeszélése: az éves program ismertetése, egyeztetés, kérdőíves
felmérés a diákok igényeiről újabb programokra, rendezvényekre
 megbeszélés az érintett osztályokkal: a gólyabál megszervezése, iskolai diáknap
előkészítése
 a teremdíszítő verseny meghirdetése, szeptember 30.
 diákújság szerkesztése
 gólyabál – szeptember 16. péntek
 indul a focikupa a 11. B osztály szervezésében szeptember 30-án
 Kazinczy Kupa kihirdetése, lebonyolításának megkezdése
Október





IDB-, ODB-megbeszélés: előkészületek az iskolai diáknapra, igényfelmérés elemzése,
újabb programok kialakítása, meghirdetése
diáknap: október 19.
teremdíszítő verseny pontozása
diákújság szerkesztése

November






teremdíszítő verseny pontozása
diákújság szerkesztése
IDB-gyűlés – az őszi kirándulás megbeszélése, előkészítése
diákklub rendezvénye: előadás
lezárul a Kazinczy Kupa őszi idénye

December



Mikulás-est és cinkeavatás, december 9.
teremdíszítési verseny pontozása
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diákújság szerkesztése
kirándulás december 3-án Bécsbe
karácsonyi ünnepség szervezése
karácsonyi mozi szervezése
IDB-, ODB-megbeszélés: a kisgimnazista farsangja

Január
 a teremdíszítő verseny pontozása
 kisgimnazisták farsangja, január 20.
 diákújság szerkesztése
Február
 IDB-és ODB-tagok megbeszélése: tavaszi sportversenyek meghirdetése
 teremdíszítései verseny pontozása
 diákújság szerkesztése
 indul a Kazinczy Kupa tavaszi idénye
Március-április




teremdíszítő verseny pontozása, eredményhirdetése
diákújság szerkesztése
tavaszi sportversenyek

Május-június



ballagás, vidámballagás
diákparlament, tisztújítás, tanévértékelő megbeszélés

Győr, 2016. augusztus 30.

Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
diákmozgalmat segítő tanár
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