A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS
ÜTEMTERVE
A 2018/2019-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 13/2018. (VI.14) EMMI rendelete a 2018/2019. 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 2018/2019-es tanévben oktatási célunk, hogy az érvényben lévő tantervi
követelményeknek eleget tegyünk úgy, hogy a kerettantervben foglaltakra épülő, de rugalmas
tanmenetek alkalmazásával — egyrészt 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. Legfontosabb oktatási célunk, hogy minél hatékonyabban tudjuk diákjainkat
felkészíteni a sikeres érettségire, illetve a továbbtanulásra, s iskolánk hírnevéhez méltó
eredményeket érjünk el tantárgyi, kulturális, műveltségi és sportversenyeken. Fontosnak tartjuk
a tanulók eredményeinek visszacsatolásának következetesebb, szorosabb betartását az
alapdokumentumban foglaltak szerint, valamint a közös követelményrendszer újbóli
felülvizsgálatát és hatékonyabb működtetését.
A tananyag órai feldolgozása mellett oktatómunkánkban nagy szerepet szánunk a
tantárgyi-és tematikus-szakmai heteknek, melyek hozzásegítik diákjainkat ahhoz, hogy tágabb
ismereteket szerezzenek, kitekintésük, rálátásuk legyen a tanultakra, s hogy azt élményszerűen,
örömforrásként éljék meg. A tanév folyamán kiemelten kezeljük a fejlesztési tervünkben is
megfogalmazott környezet- és egészségtudatos nevelést, melynek több hónapon át tartó

1

programot és egy tanítás nélküli munkanapot szentelünk, valamint éves munkánkban prioritást
élvez a három, a 13/2018. (VI.14) EMMI-rendeletben megjelent témahét hatékony, minél
szélesebb tanulói aktivitáson, bevonáson alapuló megszervezése.
A tanév során megszervezzük a tavaly már sikeresen lebonyolított pályaorientációs napot is.
Az elmúlt évben iskolánk elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, az ebből
adódó szakmai kötelezettségeinknek szeretnénk maradéktalanul eleget tenni.
Nevelési céljaink közül e tanévben is központi szerepet szánunk a közösségfejlesztéssel
kapcsolatos pedagógiai eszköztárunk megújításának mind tanórai, mind osztályfőnöki
keretekben, az iskolán kívüli közösségi alkalmak bővítésének, a drámapedagógiai
foglalkozások további tanórai bevonásának.
Folyamatos nevelési célunk a névadónkhoz kapcsolódó hagyományok továbbvitele, a
pedagógiai programunk alapeszményével összhangban a nemzeti és az európai kultúra
értékeinek, az anyanyelvápolás fontosságának tudatosítása, az iskola hagyományainak
közvetítése, ezzel tanulóink identitástudatának fejlesztése. A tavalyi kezdeményezést az idén is
folytatjuk: Kazinczy születésnapját, október 27-ét a bejövő osztályokkal ünnepeltük meg,
megismertetve őket névadónk munkásságával. Ide kapcsolódik a több mint fél évszázada
megrendezett Szép Magyar Beszéd Kárpát-medencei döntőjének és a Kazinczy Anyanyelvi
Tábornak a megszervezése, megrendezése. Ennek szellemében veszünk részt diákjainkkal a
Határtalanul programban is.
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:
Pályaválasztási felelős:
Diákmozgalmat segítő tanár:

Tűzvédelmi felelős:
Munkavédelmi felelős:
Vöröskereszt megbízott:

Mayerné Lantos Rita
Lőrinczy Anna és
Pintér Ildikó kollégiumvezető
Söptei Veronika
Szivósné Vásárhelyi Zsuzsanna
Érsek Evelina
Kalydi György
Kalydi György
Markó Katalin
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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:

Vlaj Márk katolikus
Öllős Éva református
Csorba János evangélikus

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.
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 továbbképzéseken
való részvétel, esetenként külső előadó szakvéleményének meghallgatása.
Tanévnyitó értekezlet: A tanév oktató-nevelő munkájának előkészítése, ütemtervének
kialakítása, az intézményi szintű feladatok meghatározása, a feladatok szakmai közösségekre,
illetve egyénekre történő lebontása.
Időpont: 2018. augusztus 31.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Félévi értékelő értekezlet: a félév oktató-nevelő munkájának értékelése, a további feladatok
meghatározása.
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Időpont: 2019. január 31.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Nevelési értekezletek: A tanári motivációs technikák fejlesztése II.
Időpont: 2018. október 4.
Felelős: Igazgatóság
Felkészülés intézményellenőrzésre
Időpont: 2019. február 4.
Felelős: Igazgatóság
Az intézményi kompetenciamérés elemzése
Időpont: 2019. április 4.
Felelős: Igazgatóság
Tanévzáró értekezlet: a tanév oktató-nevelő munkájának értékelése
Időpont: 2019. június 28.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Osztályozó értekezletek:

Félévi osztályozó értekezlet
Időpont: 2019. január 24.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Végzős tanulók osztályozó értekezlete
Időpont: 2019. április 30.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Év végi osztályozó értekezlet
Időpont: 2019. június 12.
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 a 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

Horváth Krisztina
Grábics Júlia
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Angol nyelv
Német és egyéb nyelvek
Matematika
Fizika - kémia
Informatika
Biológia-földrajz
Testnevelés
Osztályfőnöki

Lőrincz Andrea
Károlyi Ilona
Poóczáné Kecskeméty Szilvia
Nikházy Lászlóné
Dömötörné Horváth Erzsébet
Dr. Hercselné Pallag Zsuzsanna
Csendes Katalin
Horváth Hajnalka

1.3.1 Munkaközösségi értekezletek
Célja az egész nevelőtestületet nem érintő 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, félévi 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:

2018. augusztus 25-27.
munkaközösség-vezetők
kollégiumvezető

Félévi munkaközösségi értekezlet:
Téma: - a munkaterv időarányos részének értékelése,
aktualitások
- felkészülés a második félévre
Határidő:
Felelősök:

2019. január 29-30.
munkaközösség-vezetők
kollégiumvezető

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

2018. június 25-26.
munkaközösség-vezetők
kollégiumvezető

Belső továbbképzések:
A munkaközösségek tagjai az évközi továbbképzéseken kapott információkat,
szakmai-módszertani ötleteket megosztják a munkaközösség tagjaival, műhelymunkát,
továbbképzést tartanak.
Határidő:
alkalom szerint
Felelősök:
munkaközösség-vezetők
A magyar munkaközösség belső továbbképzései:
Határidő:
Felelős:

2018. október 16.
2019. január 22.
Horváth Krisztina
munkaközösség-vezető

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

2018. szeptember 17.
szaktanárok
munkaközösség-vezetők
igazgatóhelyettesek

1.4. Ifjúságvédelem
Iskolánkban minden év elején az osztályfőnökök, az iskolai védőnő és az ifjúságvédelmi
felelős 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. Az
ifjúságvédelmi felelős meghatározza és közzé teszi a fogadóórájának időpontjait, elkészíti
munkatervét.
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:

2018. szeptember 14.
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Felelős:

Nagyné Maróti Beatrix
ifjúságvédelmi felelős

1.5. Iskolai közösségi szolgálat
A 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvény bevezette az iskolai
közösségi szolgálatot mint az érettségi letételének feltételét. Ez a tanulók különböző készségeit
és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás
tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, s az ily módon szerzett
tudásukat életük során hasznosíthassák.
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
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.
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
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másolatával együtt átadják a közösségi koordinátornak, aki rögzíti a teljesített órákat, majd
az erről szóló visszaigazolást átadja az osztályfőnököknek.
Határidő:

a következő tanév szeptember 5.
Felelős: Szívósné Vásárhelyi
Zsuzsanna ig.h.,

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

szeptember 14.
Felelős:
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna ig.h.,
osztályfőnökök

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

1.6

folyamatos
Felelős:
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna ig.h.

Vizsgarendszerünk

Elsődleges vizsgáink az érettségi vizsga közép- és emelt szinten.
Intézményünket e tanévben kijelölték az őszi érettségi vizsgák lebonyolítására.
1.6.1. Középszintű és emelt szintű vizsgák:
Ebben a tanévben a tankerület kijelölte intézményünket, hogy szervezze meg és bonyolítsa
le az őszi érettségi vizsgákat
Őszi érettségi vizsgák
Középszintű írásbeli vizsgák
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Informatika
Latin nyelv
Biológia

2018. október 15.
2018. október 16.
2018. október 17.
2018. október 18.
2018. október 24
2018. október 25.
2018. október 16. du.
2018. október 26.du
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Társadalomismeret emelt szint
Kémia
Földrajz
Fizika
Francia nyelv

2018. október 26. du.
2018. október 18. du.
2018. október 15. du.
2018. október 29. du.
2018. október 17. du.

Emelt szintű szóbeli vizsgák

2018. november 8-12.

Középszintű szóbeli vizsgák

2018. november 19-23.

Felelős: Németh Tibor ig. és Szűrné Pápay Ágnes ig.h. és a kijelölt szaktanárok
Május-júniusi vizsgák
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Informatika emelt szintű
Latin nyelv
Biológia
Társadalomismeret emelt szint
Informatika középszint
Kémia
Földrajz
Fizika
Francia nyelv

2019. május 6.
2019. május 7.
2019. május 8.
2019. május 9.
2019. május 10.
2019. május 13.
2019. május 13. du.
2019. május 14.
2019. május 14. du.
2019. május 16.
2019. május 17.
2019. május 17. du.
2019. május 20.
2019. május 21.

Emelt szintű szóbeli vizsgák
Középszintű szintű szóbeli vizsgák

2019. június 5-13.
2019. június 17-28.

Felelős: igazgatóság, osztályfőnökök, jegyzők, szaktanárok
1.6.2. Belső vizsgarendszerünk
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:
Felelős:

2019. május 24. (péntek)
2019. május 27-június 4.

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

2019. február 4.
szaktanárok, mk.-vezetők

A tételek kiosztását az igazgatóság végzi:
Határidő: 2019. február 11.

1.7.

Kompetenciafejlesztés
Intézményünk évek óta kimagasló eredményeket ért el az országos kompetenciamérésen.
Minden évben külön nevelési értekezleten elemezzük a kompetenciamérés eredményeit,
s az abból levonható tanulságokat beépítjük mindennapi oktatómunkánkba. A
kompetenciafejlesztés alapvetően minden tárgyból tanórai keretek között folyik, de az
idén azoknak a nyolcadik osztályos tanulóknak, akik a 6. évfolyamos mérésen
alacsonyabb teljesítményt értek el, külön fejlesztő foglalkozást tartunk a jobb eredmény
reményében.
Határidő: 2019. szeptember 3.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Poócza József igazgatóhelyettes

1.8. Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, és sportkörök
Intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont, 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.
Tehetséggondozó munkánkban az a legfontosabb, hogy a folyamatban lévő pályázatok
kínálta tehetséggondozó és –fejlesztő foglalkozásokon minél több tehetséges tanulóval tudjuk
magunkat képviseltetni, illetve, hogy kihasználjuk a pályázatokban rejlő tehetséggondozó
tanári továbbképzések, műhelymunkák kínálta lehetőségeket.
Magyar nyelv és irodalom tehetségfejlesztő foglalkozások
Beszélni nehéz! kör,
Versmondó szakkör, 5-8. évf.
Vitakör (8)-9-10.

Grábics Júlia
Kiss Eszter
Gecsei Kolos

Matematika szakkörök és tehetségfejlesztő foglalkozások
Matematika 5. évfolyam

Nagy Mária
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Matematika 6. évfolyam
Matematika 7. évfolyam
Matematika 8. évfolyam
Fizika versenyfelkészítő és tehetségfejlesztő foglalkozás

Baloghné Bodó Genovéva
Berta Erika
Öllős Éva
Takács Éva

Informatika szakkörök és tehetségfejlesztő foglakozások
Talentum programozói tehetséggondozó, versenyfelkészítő szakkör (városi)
Dömötörné Horváth Erzsébet
3.2.5 pályázat Tehetséggondozó szakkör
Dömötörné Horváth Erzsébet
3.2.3. pályázat geogebra szakkör
Dömötörné Horváth Erzsébet
Informatika középszintű érettségi előkészítő
Ritzinger Lajos
Excel szakkör
Ritzinger Lajos
Scratch/Imagine/robotépítés szakkör
Dömötörné Horváth Erzsébet.
Kezdő programozó (C++, geogebra, robot) szakkör Dömötörné Horváth Erzsébet
Rajzszakkör
Lánykar
péntek, 14.30-16.00
Zenekari próba
csütörtök ,7-8. óra

Kocsis Richárd

Rátz Ágota
Rátz Ágota

Társadalomismeret érettségi felkészítés

Kovalcsik Attila

Német nyelv
Tehetséggondozás, versenyfelkészítés

Czap Éva

A tavalyi évben részt vettünk a Máltai Szeretetszolgálat által szervezett életmentő tanfolyam
30-60, illetve 210 órás életmentő tanfolyamán, a kiképzett tanulók számára klubfoglalkozást
szervezünk, ahol igyekszünk megszervezni és működtetni egy kortárs segítő csoportot az
osztályfőnöki órák tematikájának támogatására, továbbá az iskolai ünnepélyeken,
rendezvényeken az elsősegélynyújtó funkciók ellátására.
Határidő: egyeztetés után
Felelős: Németh Tibor
igazgató
Tar Szilvia ifjúsági védőnő
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Sportfoglalkozások
A Köznevelési törvény előírása alapján minden évfolyamon órarend szerint vezettük be
a mindennapi testnevelés órát. Az egészséges életmód fejlesztése, a tanulók mozgásigényének
kielégítése érdekében szakkörök és a DSK keretein belül sportköröket szervezünk:
Szakkörök
Konditermi edzés

Albert Tóth Zita

DSK
Darts szakkör

Ritzinger Lajos

Röplabda 5-7. évfolyam
Röplabda 8-12. évfolyam

Csendes Katalin
Csendes Katalin

Kosárlabda 5-12. évfolyam

Albert Tóth Zita

Januárban Ausztriában sítábort szervezünk kezdő és haladó szinten, a költségeket a
családok viselik.
Sítábor kezdőknek Ausztriában
Sítábor haladóknak

2019. január 6-10.
2019. február 7-11.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Ritzinger Lajos szaktanár

Iskolánk tanulói az elmúlt évek hagyományainak megfelelően az idén is részt vesznek
a jótékonysági kerékpártúrán.
2018. szeptember 28.
Felelős: Ritzinger Lajos
A nyári szünetben megszervezzük a kisgimnazisták táboroztatását szülői támogatással,
illetve vándortáborokat, vízitáborokat, tematikus táborokat tervezünk szintén szülői
támogatással, amelyhez igyekszünk pályázati támogatásokat szerezni.
Időpont:
Felelős:

2019. június 14-17.
Németh Tibor igazgató
Ritzinger Lajos szaktanár,
osztályfőnökök

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

2018. szeptember 3.
Angyalné Kiss Eleonóra
Herczegné Nagy Katalin

Felelős:

Pintér Ildikó kollégiumvezető,
Szűrné Pápay Ágnes igh.

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

Vlaj Márk
Csorba János
Öllős Éva

2. A TANÉV FŐBB SZERVEZÉSI FELADATAI
A tanév rendje az EMMI 13/2018. (VI.14.) sz. rendelete alapján készült
A tanév 181 tanítási napból áll és 7 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
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

2018. szeptember 3. (hétfő)
2019. június 14. (péntek)
2019. május 2. (csütörtök)
2019. január 25-ig tart,
2019. február 1-ig kell kiadni.
2018. október 29 - november 4.
2018. október 26. (péntek)
2018. november 5. (hétfő)
2018. december 24 - 2019. jan. 2.
2018. december 21. (péntek)
2019. január 3. (csütörtök)
2019. április 18 - április 23.
2019. április 17. (szerda)
2019. április 24. (szerda)
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Tanítás nélküli munkanapok:
diáknap
sport- és egészségnap
pályaorientációs nap
nevelési értekezlet
érettségi írásbeli
projektnap

2018. október 13.
(diákönkormányzat)
2018. november 10.
2018. december 1.
2019. február 4.
2019. május 6-7.
2019. június 14.

2.1 A tanév rendjéhez kapcsolódó iskolai rendezvények
Tanévnyitó ünnepély
2018. augusztus 31.
Felelős: Igazgatóság
Tanévzáró ünnepély

2019. június 18. (kedd)
Felelős: Igazgatóság

2.2 A nemzeti ünnepek, 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.
Október 6.
Október 5.

az aradi vértanúk emléknapja
Felelős: Hajmásiné Pap Mária

Október 23. az 1956-os forradalom ünnepe
Október 19.
Felelős: történelem
munkaközösség
Január 22.
a magyar kultúra napja
Felelős: Lőrinczy Anna
Február 25. a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Felelős: történelem
munkaközösség
Március 15. az 1848-s forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 14.
Felelős: Bierwardt Linda
Április 16. a holocaust áldozatainak emléknapja
Felelős: Horváth Krisztina
Június 4.
a nemzeti összetartozás emléknapja
Felelős: Lőrinczy Anna
2.3. A pedagógia programhoz kapcsolódó rendezvényeink
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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 2018 szeptemberében, a többi évfolyamon
2019. május 7-én szülői támogatásból.
Az osztályfőnökök a diákokkal együtt kirándulási tervet készítenek.
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 három osztálya pályázott az idei tanévben a programra, illetve az egyik
résztvevő osztály fogadja viszontlátogatásra az erdélyi tanulókat.
Tervezett időpontok: 2019. május 19-23.
2019. május 8-12.
Viszontlátogatás időpontja: 2019. február 11-15.
Felelősök: Pintér Ildikó, osztályfőnökök
2.3.3. Iskolai hangverseny
Ebben a tanévben is – Pedagógiai programunkkal összhangban – megszervezzük
tanulóinknak az ifjúsági hangversenyeket a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában.

A hangversenyek időpontja:

2018. október 5.
2018. november 30.
2019. január február 1.
2019. március 8.
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
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célja a tantárgy-jelleg csökkentése, a tanulók látókörének bővítése, a legújabb vagy
legérdekesebb tudományos eredmények, felfedezések bemutatása, a tantárgy élmény- és
örömforrásként való megélése, nagy nemzeti és európai kulturális eseményekről való
megemlékezés.
Ebben a tanévben is csatlakozunk a tanév rendje közlönyben megjelent, a 13/2018. (VI.14)
EMMI rendelet 10.§ (1) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tévő témahetekhez. A
hatékonyan, minél szélesebb tanulói aktivitáson, bevonáson alapuló témahetek
megszervezése érdekében operatív bizottságot hozunk létre, melynek tagjai:
munkaközösség-vezetők
igazgatóhelyettesek
tanulók képviselői
szülői munkaközösség tagjai
Határidő: szeptember 21.
Felelős: igazgatóság
2.3.4.1. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete

2019. február 25 - március 1.
Felelős: Grábics Júlia és a
történelem munkaközösség

2.3.4.2. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét 2019. március 18-22.
Felelős: dr. Hercselné Pallag
Zsuzsa, biológia-földrajz
munkaközösség
Csendes Katalin,
testnevelés munkaközösség
2.3.4.3. Digitális témahét

2019. április 8-12.
Felelős: Dömötörné Horváth
Erzsébet és az informatika
munkaközösség

További témaheteink:
2.3.4.4 Angol nyelvi hét

Program:
-

2018. november 12-15.
Felelős: Lőrincz Andrea
és az angol nyelvi munkaközösség

vetélkedő előre kiadott könnyített olvasmány alapján
könyvbemutató és vásár
plakátkészítő verseny
daltanulás
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-

filmvetítés feladatokkal
civilizációs vetélkedő/prezentációk készítése
Halloween parti október végén

2.3.4.5 Anyanyelvi hét

2019. február 18–22.
Felelős: Horváth Krisztina és
a magyar munkaközösség

Programok:
- mesemondó délután,
- színházi előadás,
- koncert,
- slam poetry,
- vetélkedők,
- kortárs írók,
- előadások

2.3.4.6. Német nyelvi hét, francia-latin napok

2019. február 25-március 1.
Felelős: Károlyi Ilona
és a német nyelvi munkaközösség

Programok:
- próbavizsgák,
- vetélkedők,
- előadások,
- prezentációk

2.3.4.7.Történelmi napok

-

Felelős: Grábics Júlia
és a történelem munkaközösség

Hunyadi Mátyás uralkodásáról való megemlékezés
2018 szeptembere
A reformáció 500. évfordulójáról való megemlékezés
folytatása
2018 októbere
Az I. vh. vége. 1918-1919., a forradalmak ideje
Az 1918, 1919-es folyamatok, események különböző megítélései a magyar
történelemben – esszéírási verseny
egyeztetés szerint
1968 Európában
2018 novembere
1989: a rendszerváltás
2019. márc.-ápr.
Könyvtárak éjszakája
2018. október 16.

2.3.4.8. Biológiai-Földrajzi napok
Környezet- és egészségtudatos napok

2018. november-december
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felelős: Dr. Hercselné Psallag
Zsuzsa és a biológia-földrajz
munkaközösség
Főbb témáink:
A globális felmelegedés és a klímaváltozás, ezek várható következményei
Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan
Megújuló energiafajták, energiagazdaság
A hat témakör, amelyeket szeretnénk egy kicsit jobban megismertetni a diákokkal:
Energiatakarékos otthon, passzív ház
Hulladékkezelés, hulladékból használati tárgyak
Vizes élőhelyek védelme
Kapcsolódó programok:
A folyosói kivetítőn: film a hulladék felhasználásáról- használati tárgyak előállítása.
Madáretető kihelyezése és gondozása 7.-8. évfolyam diákjai
Faültetés az iskola kivágott fáinak a helyére: 9.-10. évfolyam diákjai
Felelős: Dr. Hercselné Pallag Zsuzsa
és a biológia-földrajz munkaközösség
Közreműködés az iskolai Sport- és egészségnap rendezvényein.
Tervezett programok:
5.-6. évfolyam: egészséges ételek készítése.
7-8-9. évfolyam: ismerkedés az elsősegélynyújtás szabályaival kortárs előadók
bevonásával
10.-11.-12. évfolyam: a dohányzás káros hatásai és a drogprevenció
Érdeklődőknek: a fiatalkori elhízás veszélyei, egészséges táplálkozás, rendszeres
testmozgás fontossága, meghívott dietetikussal
2.3.5. Filmklub
Iskolánkban az elmúlt tanév óta működik filmklub, mely az idén is heti
rendszerességgel tartja foglalkozásait, filmvetítéseit.
csütörtöki napokon
15.00- 16.30 óra
Felelős: Szalay Ferenc
2.3.6. 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
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folyamatosan megismertetjük diákjainkkal a versenyző tanulók eredményeit, kitesszük
okleveleiket, serlegeiket.
Az iskolai klubban időszakos kiállításokat szervezünk a tanév folyamán.
Tárlók:
A magyar dráma napja
Felelős: Nyőgér Andrásné
Az aradi vértanúk emléknapja
Felelős: Pintér Ildikó
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
Felelős: Pintér Ildikó
A magyar nyelv napja
Felelős: Kiss Eszter
A magyar kultúra napja
Felelős: Lőrinczy Anna
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Felelős: Pintér Ildikó
Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom
Felelős: Bierwarth Linda
Színházi világnap
Felelős: Horváth Krisztina
A költészet napja
Felelős:
A holocaust áldozatainak emléknapja
Felelős: Pintér Ildikó
Az összetartozás napja
Felelős:

szeptember 21.
október 6.
október 23.
november 14.
január 22.
február 25.
március 15.
március 27.
április 11.
április 16.
június 4.

2.4. A Pedagógiai programhoz kapcsolódó további rendezvények
Gólyaavató a 9. évfolyamos tanulóknak
Felelős:

Diáknap
Felelős:
Kazinczy születésnapja megemlékezés a bejövő osztályokkal
Felelős:

2018. szeptember 21.
diákönkormányzat
Szivósné Vásárhelyi Zsuzsanna
igh., diákmozgalmat segítő tanár
2018. október 13.
diákönkormányzat
Poócza József igazgatóhelyettes
2018. október 26.
Szivósné Vásárhelyi Zsuzsanna
igh., magyar munkaközösség,
Rátz Ágota
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Szalagavató a 12. évfolyamos tanulóknak
Felelős:

2018. november 23.
igazgatóság

Mikulás-bál a 7-8. évfolyamosoknak és „Cinkeavató” az 5. osztályosoknak
2018. december 7.
Felelős:
Szívósné V. Zsuzsanna igh.,
diákmozgalmat segítő tanár
Karácsonyi ünnepély
Felelős:

Kisgimnazisták farsangja
Felelős:
Ballagás
Felelős:

2018. december 20.
Szívósné V. Zsuzsanna igh.
Rátz Ágota
2019. január 25.
Szívósné V. Zsuzsanna
igh., diákmozgalmat segítő tanár
2019. május 3.
igazgatóság

2.5. Véradás
Minden évben véradó napot szervezzük intézményünkben a Vöröskereszttel együtt
Tervezett időpont: 2018 ősze
Felelős:
Markó Katalin
3. TANFELÜGYELET, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS
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, működik az intézményi belső
ellenőrzési csoport, melynek tagjai:
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna igazgatóhelyettes
Poócza József igazgatóhelyettes
Pintér Ildikó kollégiumvezető
Szőcei Zoltán szakértő
A csoporttagok az öt évre szóló önértékelési tervvel összhangban elkészítik az éves tervet.
Mivel az idei évben intézményünket kijelölték intézményellenőrzésre, a belső ellenőrzési
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csoport az éves terv részeként – az előző intézményértékelési eredmények áttekintése
után - elkészíti az intézményi önértékelés részletes programtervét, mely tartalmazza az
intézményi látogatáshoz szükséges önértékelés ütemezését, illetve a pedagógusok
önértékelési tervét is.
Felelős: Németh Tibor igazgató
és az önértékelési csoport
Határidő: 2018. szeptember 28.
Felelős: Németh Tibor igazgató és az
önértékelési csoport
3.3 Minősítés
Pedagógus II. fokozat
A pedagógusok minősítési eljárásra való felkészítése az intézményvezetés feladata.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Határidő: folyamatos
A tanév során 18 kolléga készíti el a portfólióját:
Pedagógus II. fokozathoz:
Gémesi Tamás
Hajmásiné pap Mária
Horváth Krisztina
Máté Éva
Mike Dezső
Szalai Ferenc
Mestertanári fokozathoz:
Albert Tóth Zita
Berta Erika
Búza László
Kovalcsik Attila
Krupits Mária
Markó Katalin
Öllős Éva
Pintér Ildikó
Polczerné Ujlaki Csilla
Poóczáné Kecskeméthy Szilvia
Ritzinger Lajos
Takács Éva
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3.4 Mesterprogramok
Intézményünkben 10 kolléga rendelkezik mesterprogrammal, továbbiakban is fontos
feladatunk, hogy ezeket a programokat sikeresen integráljuk a nevelési-oktatási
folyamatokba.
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:
Négy fogadóórát tartunk:

2018. szeptember 13.
2019. január 31.
2018. október 25.
2018. december 6.
2019. március 7.
2019. május 9.

4.2. A tanárok minden héten egy alkalommal délelőtti időpontban is a szülők
rendelkezésére állnak beosztás szerint.
Felelős: Szűrné Pápay Ágnes
igazgatóhelyettes
Az igazgató, az osztályfőnökök, illetve a szülői munkaközösség indokolt esetben
rendkívüli szülői értekezletet kérhet.
4.3. A Szülői Munkaközösség ez évi értekezletét 2018. szeptember 13-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

2018. november 27.
2018. november 28.
2018. november 29.

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

2019. április 5.
Felelős: Szűrné Pápay Ágnes igh.
szaktanárok

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

2018. szeptember 13.
Felelős: Czakó Ernő,
az iskolaszék elnöke

4.7 A tavalyi tanévben megalakult intézményi tanács a tanév során saját munkaterve
szerint folyamatosan működik.
Ülésinek időpontja:

2018. szeptember 27.
2019. február 7.

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, az iskolai környezetet,
a programokat.
Határidő. 2019. május 23.
Felelős: Németh Tibor igazgató,
Diákönkormányzat
5. TANULMÁNYI VERSENYEINK
Tanulóink számos megyei, regionális, országos versenyen vesznek részt. A sikeres
szereplés, illetve a legalkalmasabb versenyzők kiválasztása érdekében házi versenyeket
szervezünk, illetve megtartjuk a megyei, regionális és országos versenyek intézményi fordulóit.
5.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott
tanulmányi versenyek
5.1.1.Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Magyar nyelv
Történelem

november 14. (szerda)
november 5. (hétfő)
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Angol nyelv I. kategória
november 12. (hétfő)
Angol nyelv II. kategória
november 12. (hétfő)
Biológia I. kategória
november 22. (csütörtök)
Biológia II. kategória
november 22. (csütörtök)
Fizika I. kategória
november 15. (csütörtök)
Fizika II. kategória
november 15. (csütörtök)
Francia nyelv I. kategória
november 20. (kedd)
Francia nyelv II. kategória
november 20. (kedd)
Informatika I. kategória
november 21. (szerda)
Informatika II. kategória
november 7. (szerda)
Kémia I. kategória
november 19. (hétfő)
Kémia II. kategória
november 19. (hétfő)
Latin nyelv
december 5.(szerda)
Magyar irodalom
december 6. (csütörtök)
Matematika I. kategória
november 13. (kedd)
Matematika II. kategória
november 13. (kedd)
Német nyelv I. kategória
november 26. (hétfő)
Német nyelv II. kategória
november 26. (hétfő)
OKTV versenyek jelentkezési határideje munkaközösségenként: 2018. szeptember 17.
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.
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
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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 és versmondó verseny
Móra novellaelemző verseny

5.2.2. Megyei, városi versenyek
Kortárs irodalmi vetélkedő
Városi Disputa Nap
Városi Szövegértési verseny
József Attila szavalóverseny
Savaria történelemverseny
Megyei matematikaverseny
Marót Rezső matematikaverseny
Kormos István szavalóverseny
Bálint napi szavalóverseny
5.3. Az iskola által szervezett országos versenyek
5.3.1. A tanév kiemelt rendezvénye az iskolánk által ebben a tanévben 54. alkalommal
rendezendő Szép Magyar Beszéd verseny a Kárpát-medencei magyar diákok részére.
.
Időpont: 2019. április 25-27.
Felelős: igazgatóság, az iskola közössége
5.3. 2. Az idén 17. alkalommal bonyolítjuk le az Öveges József országos fizikaverseny
döntőjét a határon túli és magyarországi fiatalok számára, tanúságot téve a
természettudományok oktatásának fontosságáról.
Időpontja: 2019. május
Felelős: igazgatóság, fizika
munkaközösség,
5.3.3. Házi versenyeink
5.3.3.1. Magyar nyelv és irodalom

25

Vers- és prózamondó verseny
5 – 6. o.
7 – 8. o.
9 - 12. o.

2018. október 18.
2018. október 25.
2018. október 25.

Vers- és novellaíró pályázat

2019. február 1.

Retorikaverseny

2019. február 28.

Kazinczy-verseny szabadon választott szöveg
5 - 6. o.
7 - 8. o.
9-12. o.

2018. november 15.
2018. november 15.
2018. november 29.

Kazinczy-verseny kötelező szöveg
5 - 6. o.
7 - 8. o.
9-12.
Vers- és novellaíró pályázat

2018. december 6.
2018. december 7.
2019. február 14.
2019. február 1.

Édes anyanyelvünk
9–12. o. írásbeli
Szóbeli forduló

2018. november 15.
2019. február 7.

Helyesírási verseny
5 - 6. o.
7 - 8. o.
9 – 12. o.

2018. november 21.
2018. november 21.
2018. november 8.

5.3.3.2. Sportversenyek
Focikupa
A Focikupát az iskolai diákönkormányzat a 9. B osztály közreműködésével szervezi a tanév
folyamán 2 alkalommal az 5-8. osztályosoknak.
2018. szeptember 28.
esőnap: október 5.
Felelős: testnevelés
munkaközösség
diákmozgalmat segítő tanár
Kazinczy Kupa
Focibajnokság a 9-12. évfolyamos tanulóknak őszi és tavaszi fordulókkal.
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2018. október-november
2019. március-április
Felelős: estnevelés munkaközösség
diákönkormányzat

6. ORSZÁGOS MÉRÉSEK, KÉPESSÉGSZINT-FELMÉRÉSEK
Tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése
Országos kompetenciamérés a 6.,8. és 10 évfolyamon

2019. január 9 – április 26.
2019. május 29.

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

2019. május 22.

Iskolánk Pedagógiai programjában 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 13/2018 sz. EMMI rendelet szabályozza, ennek
alapján alakítottuk ki mind a négy-öt évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos gimnazisták
beiskolázási ütemtervét.
2018. 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.
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 tájékoztatósorozat a négy és öt évfolyamos képzésre jelentkezőknek.
Határidő: 2018. november
Felelős: Németh Tibor igazgató,
Söptei Veronika
pályaválasztási felelős
Nyitott kapuk napja a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező tanulóknak
Határidő: 2018. november 5.,26.
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Felelős: Németh Tibor igazgató,
Söptei Veronika
pályaválasztási felelős
A 10. évfolyamosok 9. év végi eredményéről értesítést küldünk az általános iskoláknak
Határidő: 2019. február 8.
Felelős: Szűrné Pápay Ágnes igh.
iskolatitkár
Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára: 2018. december 7.
Írásbeli felvételi minden iskolatípusba jelentkezőnek:

2019. január 19. 10.00

Pótfelvételi:

2019. január 24. 14.00

Értesítés az írásbeli eredményéről:

2019. február 7.

A gimnáziumba jelentkezés határideje:

2019. február 18.

Szóbeli vizsga a kisgimnazistáknak:

2019. febr. 21. és márc.
14. között

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása:

2019. március 18.

A gimnáziumba jelentkezők felvételi rangsorának elküldési határideje a Felvételi Központhoz:
2019. április 12.
A felvételi központ visszaküldi a felvételi rangsort:

2019. április 23-ig

A gimnáziumba jelentkező tanulók értesítése a felvételi eredményről:
2019. április 30-ig
Beiratkozás a nyolc évfolyamos gimnáziumba:
Beiratkozás a négy-öt évfolyamos gimnáziumba:

2019. június 20.
2019. június 21.

8. PARTNERKAPCSOLATAINK
8.1. Legfontosabb szakmai partnerünk az Oktatási Hivatal Győr-Sopron Megyei
Pedagógiai Oktatási Központja. Intézményünk elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
címet, ennek szellemében bemutathatjuk az iskolában működő jó gyakorlatokat, helyet és
lehetőséget biztosítunk műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára,
tevékenységünkkel katalizáljuk a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítjük a
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Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való
méltányos hozzáférést.
Évente elkészítjük a bázisiskolai munkatervünket, melyben összegezzük azokat a jó
gyakorlatokat, továbbképzési lehetőségeket, amelyek intézményünk meg tud osztani más
intézmények érdeklődő pedagógusaival, ütemtervünknek megfelelően tartjuk programjainkat.
Határidő: alkalmakhoz kötődően
Felelős: Németh Tibor igazgató
8.2 Évek óta szoros kapcsolatot tartunk fent a Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal,
mely iskolánk egyik partnerintézménye. Az idén pályázati keretekben is erősítjük ezt a
kapcsolatot. 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: Poócza József igazgatóhelyettes
8.3. 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.
Határidő: 2019. március
Felelős: Németh Tibor igazgató
9. PÁLYÁZATOK
Intézményünk több pályázatban is részt vesz:
EFOP 3.2.5-17-2017-00024 „Tűzoltó leszel s katona…” A pályaválasztás elősegítése a Győri
Tankerületi Központ intézményeiben
EFOP 3.2.3-17-2017-00027 Digitális környezetünk fejlesztése
Természettudományos élménypedagógiai programkínálat fejlesztése
Győrben és térségében a GYEKE és a Mobilis együttműködésében
ERASMUS+ 2018-1-AT01-KA229-039261_3 Iskolai partnerség, innovatív iskolák
EFOP 3.3.2.-2016-002733 „Művészetek – Régiségek” – Tanórán kívüli ismeretközvetítés és
kompetenciafejlesztés a Rómer Flóris Múzeumban
EFOP 3.3.6-17
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EFOP3.3.2-16-2016-00092 Élménymozaik – Generációk Háza
EFOP3.2.13-17.-2017 Pályaorientáció támogatása az MTMI területeken- POK
Együttműködési megállapodások:
Import Impro Egyesület – Komplex színházi nevelési előadások
FAQ Színházi Társulat – Színházi nevelési tantermi előadás
Folyamatosan végezzük a pályázatokban előírt feladatokat, tananyag fejlesztéseket, a tanárok
felkészítését a továbbképzéseken, a tanulókkal való közös munkát, a szakkörök illetve
élményórák megtartását, stb.
Felelős: Igazgatóság, megbízott tanárok

10. 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 években a németországi Bielefeldben lévő Murnau Gesamtschule diákjaival
alakított ki iskolánk cserekapcsolatot. a bielefeldi diákok már többször jártak iskolánkba, ahol
két napig tanórákon veszek részt, majd utána közös sportversenyeken és kulturális
rendezvényeken. Diákjaink a tanév végén viszonozzák a német diákok látogatását.
Határidő: 2018. szeptember 4-6.
2019 júniusa
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: 2019 tavasza
Felelős: Németh Tibor
Két sportnapot szervezünk: ősszel Somorján
Időpont: 2018. október 17.
tavasszal Győrben:
Időpont: 2019. május 22.
Felelős: Németh Tibor
Iskolánk által szervezett nyári anyanyelvi táborban testvériskolánk tanulói és tanárai is részt
vesznek.
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Időpont: 2019. augusztus 21-25.
Felelős: Németh Tibor ig., Szívósné
Vásárhelyi Zsuzsanna ig.h.
11. 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 16.00-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 digitális napló kitöltését:
az osztályzatok beírását, a késések és hiányzások 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:
Felelős:

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

12. 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.
Időpont: 2018. szeptember 6.
Határidő: folyamatos
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Felelősök: Kalydi György
tűzvédelmi és munkavédelmi felelős,
igazgatóság
13. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV
Az intézmény a törvényben foglaltaknak megfelelően elkészíti a Továbbképzési és
beiskolázási tervét.
Határidő: 2019. március 15.
Felelős: Németh Tibor igazgató
Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna
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A TANÉV ESEMÉNYEI HAVI BONTÁSBAN
Augusztus
21-25.
27.
27-29.
30.
31.
Szeptember
3.
4-6.
6.
13.
17.
21.
26.
a hónap folyamán
Október
4.
5.
13.
16.
17.
18.
18-21.
19.
24.
25.
25.
26.
26.
29 - november 4.
November
5.

Anyanyelvi tábor
Alakuló értekezlet
Munkaközösségi értekezletek
Tanévnyitó értekezlet
Tanévnyitó ünnepély

Első tanítási nap
Indulnak a tanulószobai foglalkozások
A bielefeldi cserediákok látogatása
Tűzriadó
Szülői értekezlet, SZM-gyűlés, iskolaszék ülése
Tanmenetek leadási határideje
OKTV-jelentkezés határideje
Gólyaavató
Intézményi tanács ülése
A végzős osztályok tanulmányi kirándulása

Nevelési értekezlet
Október 6-i ünnepély
Iskolai hangverseny
Diáknap
A magyar munkaközösség belső továbbképzése
Somorjai sportnap
Vers- és prózamondó verseny az 5-6. évfolyamnak
Édes anyanyelvünk országos verseny, Sátoraljaújhely
Október 23-i ünnepség
Könyvtárak „éjszakája” program
Fogadóóra
Vers- és prózamondó verseny a 7-12. évfolyamosoknak
Kazinczy születésnapjának ünneplése a bejövő osztályokkal
az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Őszi szünet

Őszi szünet utáni első tanítási nap
Történelem OKTV
Nyitott kapuk napja a 8. évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek
17.00
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7.
10.
12.
12-15.
13.
14.
15.

19.
20.
20.
21.
23.
26.

27.
28.
29.

30.
December
1.
5.

Informatika II. OKTV
Helyesírási verseny 9-12. évfolyam
Sport- és egészségnap
Angol OKTV
Angol nyelvi hét
Matematika OKTV
Magyar nyelv OKTV
Kazinczy-verseny 5-6., 7-8. évf., szabadon választott szöveg
Édes anyanyelvünk írásbeli fordulója
Fizika OKTV
Kémia OKTV
Szülői tájékoztató a továbbtanulásról, 12. A, B osztály
Kémia OKTV
Francia OKTV
Informatika I. OKTV
Simonyi helyesírási verseny
Szalagavató
Német OKTV
Nyitott kapuk napja a 8. évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek
17.00
Szülői tájékoztató a továbbtanulásról, 12. a,B osztály
Szülői tájékoztató a továbbtanulásról, 12. C, E osztály
Irodalom OKTV
Kazinczy-verseny 9-12. évf., szabadon választott szöveg
Szülői tájékoztató a továbbtanulásról, 11. évfolyam
Nevelési értekezlet

20.
21.
24 - január 2.

Pályaorientációs nap
Iskolai hangverseny
Latin OKTV
Kazinczy-verseny 5-6., 7-8. évf.
Magyar irodalom OKTV
Fogadóóra
A középiskolai központi felvételire jelentkezés határideje
Mikulás-bál és Cinkeavató
Karácsonyi ünnepély
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Téli szünet

Január
3.
7– 11

Téli szünet utáni első tanítási nap
Ausztriai sítábor kezdőknek

6.

7.
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9 – április 26.
19.
22.
24.
25.
29-30.
31.

Február
1.
4.

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése
Központi írásbeli felvételi
Magyar kultúra napi megemlékezés
A magyar munkaközösség belső továbbképzése
Osztályozó konferencia
Pótfelvételi
Az első félév vége
Kisgimnazisták farsangja
Félévi munkaközösségi értekezletek
Félévi tantestületi értekezlet
Szülői értekezlet

Félévi értesítő kiadásának határideje
Kisvizsgák szóbeli tételeinek leadási határideje

11.
14.
15.
18.
18-22.
25-márc.14.
25.
25-márc.1.
25-márc.1.
28.

Nevelési értekezlet
Intézményi tanács ülése
Félévi értesítő kiadásának határideje
Édes anyanyelvünk szóbeli forduló
Értesítés küldése az általános iskoláknak a 10. évfolyamosok 9. év végi
eredményéről
Kisvizsgák szóbeli tételeinek kiosztási határideje
Kazinczy-verseny 9-12. évfolyam, kötelező szöveg
Érettségire jelentkezés határideje
Gimnáziumba jelentkezés határideje
Anyanyelvi hét
Szóbeli felvételi vizsgák a nyolc évfolyamra jelentkezőknek
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Pénzügyi tudatosság hete
Német nyelvi hét, francia-latin napok
Retorikaverseny

Március
7.
8.
14.
18-22.

Fogadóóra
Iskolai hangverseny
Március 15-i ünnepély
Fenntarthatóság-környezettudatosság hete

Április
4.
5.
április 8-12.

Nevelési értekezlet – kompetenciamérés elemzése
Nyílt nap az 5. osztályban
Digitális témahét

7.
8.
9.
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16.
17.
18-23.
24.
25-27.
30.
Május
3.
6-21.
6-8.
7-8.
9.
22.

Megemlékezés a holocaust áldozatairól
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
Tavaszi szünet
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Kazinczy-verseny 54. országos döntője
Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon
Osztályozó konferencia a 12. évfolyamosoknak

24.
27.-jún.4.
23.
18-22.
24-28.
29.

Ballagás
Írásbeli érettségi vizsgák
Érettségi szünet
Iskolai kirándulás
Fogadóóra
Idegen nyelvi (angol, német) mérés a 6. és a 8. évfolyamon
Sportnap a somorjaiakkal
A nyolc évfolyamosok év végi írásbeli vizsgája
A nyolc évfolyamosok év végi szóbeli vizsgája
Diákparlament
Határtalanul program
Határtalanul program
Országos kompetenciamérés a 6.,8.,10. évfolyamosoknak

Június
4.
5-13.
12.
14.
14-17.
17-28.
18.
21.
22.
25-26.
28.

Összetartozás napi megemlékezés
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák
Osztályozó konferencia
Projektnap
Kisgimnazisták tábora
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák
Tanévzáró ünnepély
Beiratkozás a nyolc évfolyamos gimnáziumba
Beiratkozás a négy és öt évfolyamos gimnáziumba
Munkaközösségi értekezletek
Tanévzáró értekezlet
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A kollégium munkaterve a 2018/2019-es tanévre
Kollégiumunk munkaprogramját az iskolai Pedagógiai Program és a megújított kollégiumi
Pedagógiai Program, valamint a 2018. 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,
82 tanulóval kezdjük. Az iskola és a kollégium jó hírnevének köszönhetően számos más
középiskolába járó diák is itt szeretne élni. Az utóbbi évek tendenciája folytatódott,
megnövekedett a jelentkező fiúk száma. Emiatt a lánykollégium földszintjét is fiúkkal töltöttük
fel, de a fiúkollégiumba még mindig hosszú a várólista. 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 14 kolléga kapcsolódik be a kollégium munkájába. Lakatos Judit a leánykollégium,
Kolonics Gábor a fiúkollégium éjszakai ügyeletét látja el.
Tárgyi feltételek
A kollégiumban jelentősebb felújításra nem került sor, csak a szobák festésére és elmaradt a
zárható éjjeliszekrények további vásárlása is. Egyre inkább szükséges lenne a szobakiadásból
befolyt jövedelmek visszaforgatására.
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
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A kollégium intézményszintű feladatainak ütemezése
A tanulócsoportok munkájukat az évfolyamfelelős tanárok irányításával
közreműködésével a 2018-2019-es tanévre szóló munka- és ütemterv szerint végzik.

a

DT

A csoportok munka- és ütemtervének elkészítése:
Határidő: szept. 17.
Felelős: évfolyamfelelős nevelőtanárok
DT munkaterv elkészítése:
Határidő: szept. 21.
Felelős: DT titkár
A nevelőtestület összetétele, feladatai
Név

Szaktárgy

Kollégium
óraszám

Kollégiumi megbízatás,
feladat

Kiss Eszter
Kiss Gábor
Szőcei Zoltán
Rebákné Németh
Erzsébet

magyar nyelv és irodalom
történelem
matematika, fizika, informatika
biológia, földrajz

16
28
21.5
14

Nagyné Maróti
Bea
Herczegné Nagy
Katalin
Lakatos Judit

erkölcstan

15

iskolai tanulószoba

magyar, német, orosz

28

11. évfolyam felelőse

matematika, testnevelés

40

éjszakai ügyelet

Takács- Jámbor Klára
Angyalné Kiss
Eleonóra
Pintér Ildikó
Mayerné Lantos Rita

magyar
biológia, földrajz

15
17

iskolai tanulószoba
iskolai tanulószoba felelős

történelem
francia nyelv

9
7

kollégiumvezető
szaktárgyi korrepetálás

Miklósyné Nagy
Marietta

informatika

10

szaktárgyi felkészítés

Kolonics Gábor

éjszakai ügyelet
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12-13. évfolyam felelőse
9. évfolyam felelőse
10. évfolyam felelőse
szaktárgyi korrepetálás
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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:
2018. okt.2 5.
2018. dec. 6.
2019. márc.7.
2019. máj.9.
Kollégiumi szülői értekezletek:
2018. aug. 31.
2019. jan. 25.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
Az idei tanév kiemelt feladatának tekintjük a kollégiumi és a csoportszintű közösség
fejlesztését. E célt szolgálják tematikus foglalkozásaink és csoportfoglalkozásaink és e
szellemben megújított kollégiumi szintű rendezvényeink is.
A kollégiumi szintű rendezvények ütemezése
Tanévnyitó kollégiumi gyűlés, az elmúlt tanév értékelése, a házirend megbeszélése.
Határidő: aug. 31. – szept. 15.
Felelős:
Pintér Ildikó kollégiumvezető
DT
Az újonnan beköltözők köszöntése, bemutatkozása.
Határidő: szept. 12.
Felelős:
Pintér Ildikó kollégiumvezető
DT
Kiss Gábor
10. évfolyam
Kulturális kalandozások hónapja
Városismereti és kollégiumtörténeti vetélkedőt szervezünk a 9-11. évfolyam részére.
Határidő: október vége
Felelős: Kiss Eszter
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Kollégiumi Diákparlament
Határidő: nov. 15.
Felelős:Pintér Ildikó kollégiumvezető
Németh Tibor igazgató
DT
Mikulásest:
Határidő: dec. 6.
Felelős: Herczegné Nagy Katalin és 12. 13. évfolyam
Karácsonyi ünnepség:
Határidő: dec. 19.
Felelős: Kiss-Valickó Eszter
9. évfolyam
Kollégiumi gyűlés, az első félév értékelése, DT választás
Határidő: január 31.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
DT
Kollégiumi ballagás:
Határidő: április 29.
Felelős: Herczegné Nagy Katalin a 12-13. évfolyam felelőse
Szőcei Zoltán, 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.
Az értékelés naponta, nyilvánosan történik.
Határidő: január, június
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
az ügyeletes nevelőtanárok
Fontos feladatunk a környezeti tudatosság fejlesztése, melynek érdekében februárban
projekthetet tartunk.
Folytatjuk a múltban kialakított tartalmas kapcsolatot a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Intézmény növendékeivel, melynek keretében találkozókat, beszélgetéseket és jótékonysági
gyűjtést szervezünk.
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
(e-napló követése, konzultációk szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, óralátogatások)
Határidő: folyamatos
Felelős: évfolyamfelelős tanárok, kollégiumvezető
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A kollégiumi események bemutatása a kollégium honlapján, facebook oldalán, illetve a
kollégiumi faliújságon,
Határidő: folyamatos
Felelős: Szőcei Zoltán
Az iskolai védőnő közreműködésével kisebb csoportokban előadásokat, személyiségfejlesztő
tréningeket szervezünk.
Határidő: folyamatos
Felelős:
évfolyamfelelős tanárok
Tar Szilvia védőnő
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-Valickó 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 és fiú labdarúgás (Szőcei Zoltán)
drámapedagógiai foglalkozás, Kortársalgó (Kiss Eszter)
Európa országai (Rebákné Németh Erzsébet)
Történelem –mindegy kinek ( Kiss Gábor)
orosz nyelv kezdőknek ( Herczegné Nagy Katalin)
francia társalgás ( Mayerné Lantos Rita)
Kamasz - panasz ( Angyalné Kiss Eleonóra)
angol társalgás ( Söptei Veronika)
A nő etikája (Nagyné Maróti Beatrix)
Filmklub (Kolonics Gábor)

Az 2018/2019-es tanév célkitűzései
2 havi rendszerességgel „Beszélgető köröket” indítunk: Ember-mesék címmel, mivel
küldetésünknek tekintjük, hogy tanulóink az élet megpróbáltatásaival is szembe merjenek
nézni. E történetek kapcsán megküzdési mintákat, stratégiákat hallhatnak a gyerekek,
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valamint lehetőségük van beszélgetni olyan emberekkel, akik valamilyen krízishelyzetet
kitartásuk, szívósságuk, hitük segítségével hatékonyan megoldottak.
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, 2018. augusztus 30.

Pintér Ildikó
kollégiumvezető

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium nevelőtestülete a 2018/19-es tanév munkatervét
a 2018.augusztus 31-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.
Győr, 2018. augusztus 31.
Németh Tibor
intézményvezető
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM BÁZISINTÉZMÉNYI MUNKATERVE
A 2018-19-ES TANÉVRE

1. Bázisintézményi célok
Bázisintézményként az egyik fő célunk, hogy az anyanyelvápoláshoz, az anyanyelvi
versenyszervezéshez kapcsolódó, hagyományainkba legrégebben illeszkedő tehetséggondozó szakmai
munkánk, illetve a versenyfelkészítés során szerzett módszertani tapasztalatainkat megosszuk.
További célunk, hogy az iskolánkban folyó, az újgenerációs, kompetencialapú matematikakönyv kutatófejlesztő programjának tapasztalatait megismertessük a kollégákkal, és hathatós segítséget nyújtsunk a
tankönyv használóinak. Szintén célunk, hogy megosszuk a digitális eszközök (főként a geogebra
szoftver, az okosdoboz, redmenta, kahoot, okostelefon, quizlet programok) órai alkalmazási lehetőségeit
más tanárokkal, segítséget adjunk nekik ahhoz, hogy képessé váljanak ezeket saját gyakorlatukba
beépítésének. Szeretnénk az újjászervezett igazgatói munkaközösségben hatékony együttműködést és
információáramlást kialakítani az igazgatókollégákkal.
A digitális kompetenciafejlesztés részeként szeretnénk a könyvtárhasználatot, a könyvtári információfeldolgozás képességét fejleszteni minden korosztályban, szeretnénk az érdeklődő diákokkal,
kollégákkal megismertetni és begyakoroltatni a könyvtári adatbázisok keresőrendszerének online
felületét.

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek
Programjainkban tantervírásban, kísérleti-kutatóprogramokban, tehetséggondozásban jártas
mestertanárok vesznek rész, illetve egy főállású könyvtáros kolléga. Az digitális eszközök, az okostábla
és az egyéb tárgyi feltételek rendelkezésünkre állnak.
3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek

-

-

-

digitális technikák (quizlet, okosdoboz, geogebra) alkalmazása matematikaórán –
bemutatóóra keretében
műhelymunka az újgenerációs kísérleti matematika tankönyvet tanítók számára
az igazgatói munkaközösség munkájának hatékonyabbá tétele, az
információáramlás meggyorsítása: igazgatói munkaközösségi értekezlet a POK
vezetőjének bevonásával
digitális kompetenciafejlesztés, az információfeldolgozás képességének fejlesztése
könyvtári foglalkozás keretében
könyvtári adatbázisok online felületének kezelése, begyakorlása diákok és
pedagógusok részére könyvtáros program keretében
módszertani eszköztár bővítése a legújabb németországi továbbképzés tükrében némettanároknak
Kazinczy-verseny Kárpát-medencei döntőjének szervezése és lebonyolítása
középiskolások részére; a versenyfelkészítés gyakorlati tapasztalatai — előadás,
konzultáció keretében
Öveges fizikaverseny szervezése az általános iskoláskorú tanulók részére és a hozzá
kapcsolódó felkészítés gyakorlatának bemutatása - konzultáció keretében részére
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-

Anyanyelvi tehetségfejlesztő tábor szervezése, anyanyelvi kompetenciafejlesztés
középiskolások részére, részvételi lehetőség a tábor munkájában

-

Helyszínek biztosítása a POK rendezvényeihez: továbbképzések, tájékoztatók,

műhelyfoglalkozások, bemutatók
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4. A vállalt bázisintézményi feladatok időrendben
Időpont

Feladat

Felelős

a téma
megjelölésével

2018.
október

2018.
október
16.

Őszi
Pedagó-

Intézményi
munkatársak

Igazgatói
Németh
munkaközössé Tibor
gi ülés a POK
vezetőjének
részvételével

Könyvtárak
„éjszakája”

Németh
Tibor

Játékos
könyvtári
foglalkozás

Digitális
eszközök
(quizlet,
okosdoboz,

Németh
Tibor

Munkaforma

Szükséges
eszközök,
anyagok

előadás,

projektor,

konzultációk

laptop

Helyszín,
max.
létszám

Iskolai
klub

Célcsoport

Győri
Tankerület
igazgatói,
POK
igazgatója,
Nemzeti
pedagóguska
r elnöke

Nagy Éva
könyvtáros,

foglalkozás,
egyéni és
csoportmunk
osztályfőnök
a
ök

Dömötörné
Horváth

bemutatóóra
7.

projektor,
laptop,
papír,
filctoll

projektor,
notebook

iskolai
könyvtár

21. terem

iskola 5.
osztályos
tanulói,
könyvtári
digitális
információsz
erzés
fejlesztése
iránt érdeklő
kollégák

matematikata
nárok GyőrMosonSopron és

Tájékoztatás,
kommunikálás

Keletkező
dokumentumok

- jelenléti ív,
Program megküldése a POK-nak a
rendezvény előtt 3
héttel e-mailben;
POK e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé

Program megküldése a POK-nak a - jelenléti ív
- tanulói
rendezvény előtt 3
produktumok
héttel e-mailben;
POK e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program közzététele
az intézményi
honlapon

POK: program
összeállítása és

- jelenléti ív,

45

giai
Napok
2018.
okt. 1519.

2018.
novemb
er

Erzsébet
mestertanár

geogebra)
használata
matematikaór
án

évfolyamon
konzultáció

Komárom
megyéből

közzététele a POK
honlapon

- jelenléti ív,
Az
újgenerációs
kísérleti
matematikakö
nyv
tanításának
problémái,
feladatai

Németh
Tibor

Nikházy
Lászlóné
mestertanár

műhelyfoglal
kozás

projektor,5.
notebook,
internet

iskolai
könyvtár

matematikata
nárok GyőrMosonSopron és
Komárom
megyéből

Német nyelvi
módszertani
börze –
tudásmegoszt
ás:
németországi
módszertani
központ
továbbképzés
ének
tanulságai

Németh
Tibor

Károlyi
Ilona
mestertanár

műhelyfoglal
kozás

projektor,6.
notebook7.

iskolai
könyvtár

közép- és
általános
iskolai
némettanárok
Győr-MosonSopron és
Komárom
megyéből

- jelenléti ív,
Program megküldése a POK-nak a
- szakmai anyag
rendezvény előtt 3
héttel e-mailben;
POK e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé
Intézmény: a
program közzététele
az intézményi
honlapon

46

2019.
március

könyvtári
adatbázisok
(Szirén,
Alleph )
online
felületének
kezelése

Németh
Tibor

2019.má Igazgatói
Németh
rcius
munkaközössé Tibor
gi ülés a POK
vezetőjének

Nagy Éva
könyvtáros

bemutatóm
műhelyfoglal
kozás

internet, 8.
notebook,
projektor

előadás,
konzultációk

projektor,

iskolai
könyvtár

Iskolai
klub

laptop

Szép Magyar
Beszéd
verseny
Kárpátmedencei
döntője

Németh
Tibor

a tantestület verseny és
tagjai
előadás,
konzultáció a
Grábics
versenyfelkés
Júlia
zítés
mestertanár
tapasztalatair
ól

projektor,9.
laptop,
jutalomkön
yvek

- jelenléti ív,
Program megküldése a POK-nak a
rendezvény előtt 3
héttel e-mailben;
POK e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé

Győri
Tankerület
igazgatói,

- jelenléti ív,
Program megküldése a POK-nak a
rendezvény előtt 3
héttel e-mailben;
POK e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé

POK
igazgatója,
Nemzeti
pedagóguska
r elnöke

részvételével

2018.
április
25-27.

érdeklődő
közép- és
általános
iskolai
tanárok,
diákok:
leendő
egyetemisták
Győr-MosonSopron és
Komárom
megyéből

külső
helyszínek,
iskola Z.
Szabó
Könyvtára

Magyarorszá
gi és határon
túli felkészítő
magyartanár
ok,
bírálóbizottsá
gi tagok,

Intézmény: a
program közzététele
az intézményi
honlapon

A verseny
meghirdetése
Oktatási és
Kulturális
Közlönybe, a POK
és az intézmény
honlapján

névsorok
kiadványok
könyvek kiadása
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2018.
május

2018.
auguszt
us 2125.

Öveges
Fizikaverseny

Németh
Tibor

Poócza
József
mestertanár
. fizika
munkaközös
ség tagjai

a
versenyfelkés
zítés
tapasztalatai,
a felkészítés
módszertana.
konzultáció

projektor,10. új épület
tantermei,
laptop,
Z. Szabó
Könyvtár

általános
iskolai
fizikatanárok

A verseny
meghirdetése a
közlönyben, a POKok honlapján

névsorok,

Kazinczy
Anyanyelvi
Tábor

Németh
Tibor

Szivósné
Vásárhelyi
Zsuzsanna
mestertanár

részvételi
lehetőség a
tehetséggond
ozó
anyanyelvi
tábor
munkájában

projektor,11. iskola
kollégium
laptop,
jutalomkön
yvek

magyartanár
ok

A tábor
meghirdetése az
intézmény honlapján

névsorok,
programleírások,
kiadvány

éves kiadvány
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM VÉDŐNŐI MUNKATERVE
A 2018-19-ES TANÉVRE
Iskola: Kazinczy Ferenc Gimnázium
Helyettes iskolaorvos: Dr. Szédelyi Nikolett
Ifjúsági védőnő: Tar Szilvia
Ifjúsági védőnői ellátás napjai a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban: hétfő, kedd, csütörtök,
péntek és a páratlan hetek szerdái
Helyettes iskolaorvosi ellátás napjai a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban: kedd és csütörtök
A 2018/2019-as tanév munkájának ütemezési terve havi lebontásban:
Szeptember
- új névsorok alapján az osztályok törzslapjainak és SANUS anyagainak bekérése előző
iskoláikból, 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, szülők és
osztályfőnökök tájékoztatása, a lezajlott oltás ÁNTSZ felé jelentése
6.a 6.b dTap oltása, pótoltása
7.a 7.b Hepatitis B elleni oltása, pótoltása
- igény esetén városi ill. országos AIDS vetélkedő és Egészséges táplálkozás-életmód
vetélkedő résztvevőinek felkérése és felkészítése
- iskolaorvossal 2018/2019 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 aktuális védőoltási kampány szervezése a 7.a. és 7.b. osztályban,
lebonyolítás, tájékoztatás a tanulók és a szülők, valamint az osztályfőnökök felé
- sze. végzős védőnőhallgató iskolai gyakorlatának vezetése
Október
- osztályvizsgálatok, védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, ennek adminisztrációja
12.a., 12.b., 12.c.,
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- védőnői egészségnevelési órák megtartása, felmerült igény esetén egészség témájú
versenyekre csoportos felkészítés
- HPV elleni oltás és MMR II. 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
- pl. AIDS Prevenciós Vetélkedő az iskola csapatának részvételével
- védőnői egészségnevelési órák megtartása, igény esetén egészség témájú versenyekre
csoportos felkészítés, versenyeken történő részvétel pl. megyei illetve országos AIDS
Prevenciós Vetélkedő
- 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
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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 2019/2020 tanévre
- jelentések megírása
- érettségi vizsgák alatti egészségügyi felügyelet
- tanévzáró munkaértekezleten beszámoló a tanévről
- 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
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-

-

-

-

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
Védőnői munkaértekezleten való részvétel ÁNTSZ-ben
Szakirányú pontszerző továbbképzéseken, kötelező szakmacsoportos képzéseken,
TÁMOP továbbképzéseken való részvétel
Sanus Iskolaegészségügyi program használata, sze. KIR átalakítása, betöltése, fiúklányok 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, gyógytestnevelési lista folyamatos
frissítése
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, aktuális esetek, teendők megbeszélése
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
Együttműködés az iskola TIE felelősével, egészségnevelési órák témáinak bővítése
" A teljes körű egészségfejlesztés tevékenységei " című pedagógusok számára készült
ajánlás alapján
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRI MUNKATERVE
A 2018-19-ES TANÉVRE
1. A könyvtár működésének személyi feltételei
-

-

Személyi feltételek: 1 fő könyvtárostanár, 1 fő nyelvtanár (6 óra)
A munkaidő-beosztás alakulása a 2011. CXC. Trv. 62.§ 12. pontjának megfelelően: a
könyvtárhasználati órák és a könyvtár nyitvatartásának óraszáma és a könyvtári szakmai
feladatokra (állománygyarapítás, selejtezés, állományvédelem stb.) fordított idő: 32
óra; a könyvtári kapcsolatépítésre, minősítésre szánt idő: 8 óra.
A könyvtár nyitvatartása:
NYITVATARTÁS
(2018/2019)
HÉTFŐ

7.30-15.30

KEDD

7.30-15

SZERDA

7.30-15.30

CSÜTÖRTÖK

7.30-15.30

PÉNTEK

7.30-14

2. A könyvtár szakmai munkájának feladatai
2.1 Könyvtár-pedagógiai feladatok
-

Elsődleges feladat az iskola pedagógiai célkitűzésének támogatása, többek közt a
diákok sikeres felkészítése az új érettségire és a továbbtanulásra.
Az iskola idei kiemelt célkitűzésének, a diákok pályaorientációjának támogatása

2.1.1 Könyvtárhasználatra nevelési feladatok
-

Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztésével a tanulók egész életen át tartó
tanulásának kialakítása.
Az információ világában való tájékozódás és a szerzett információ gyakorlati életben
történő alkalmazásának segítése.
A tanulók olvasóvá nevelésének támogatása különböző módszerekkel. (könyvajánlás,
könyvjelzők, könyvillusztrációk készítése; felolvasások; versenyek)

2.1.2 Könyvtárhasználati oktatómunka
-

-

-

A könyvtárhasználati órák az 5-8. osztályokban a magyar óra, a 9-10. osztályokban az
informatika tantárgy keretében, a 11-12. osztályokban osztályfőnökökkel egyeztetve az
osztályfőnöki órákon zajlanak.
Állandó feladat a kompetenciaalapú oktatás elemeinek, különböző technikai eszközök
használatának, s változatos motivációs és differenciáló módszerek ismeretének
szélesítése.
A tanulók és a tanárok visszajelzései alapján a feladatok igényre szabása folyamatos.
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-

-

Előzetes egyeztetés után a könyvtárhasználatra épülő szakórákon a dokumentumok
előkészítése, az óra folyamán a segédanyagok bemutatása, használatuk gyakoroltatása
a könyvtárostanár feladata.
Az iskolában zajló projekt hetek programjaihoz csatlakozás, - különböző feladatokkal,
játékokkal, versenyekkel - folyamatos feladat a tanév során.
A versenyre készülő diákok felkészülését a könyvtár szakirodalmi ajánlásokkal,
fénymásolással, digitalizálással, könyvtárközi kéréssel stb. segíti.
A versenyre felkészítő foglalkozások számára nyugodt helyszín biztosítása.
Bázis ontézményi program: könyvtári délután az 5. osztályosokkal.

2.1.3 Tervezett mérések
-

Az iskolába újonnan érkező diákok osztályaiban (5. és 9. oszt.) bemeneti mérés készül.

2.1.4 Tehetséggondozás, felzárkóztatás
-

Tehetséggondozás - egyéni és csoportos foglalkozások keretében - könyvtári
feladatlapok, fejtörők, tanulói könyvajánlások készítésével.
Szakkör meghirdetése érdeklődő 9-12. osztályos tanulóknak.
A hátrányos helyzetű, SNI-s tanulók számára fokozott figyelem mellett személyre
szabott feladatok készítése.

2.2 Könyvtár szakmai feladatok
-

-

A könyvtár működését szabályozó dokumentumok folyamatos gondozása. Könyvtári
pedagógiai program aktualizálása.
Folyamatos állománygyarapítás. Új források felderítése. Pályázatfigyelés.
Az állomány tartalmi feltárása tovább folytatódik. Az adatok javítása, kiegészítése a
Szirén programban folyamatos feladat.
Tudatos állományapasztás (selejtezés, törlés), főleg a tankönyv állományban.
A dokumentumok jelzetelése elengedhetetlen a tanulók könyvtárhasználati
ismereteinek elsajátításában. Folyamatos feladat, alkalmanként az iskola közösségi
szolgálat keretében.
Tartós és ingyenes tankönyvek kölcsönzésével járó adminisztratív feladatok.
Könyvtári statisztika készítése.
Témafigyelés a tanároknak, tanári egyeztetés alapján ajánló bibliográfia készítés a
diákoknak.
A könyvtárközi kölcsönzés országos, elektronikus rendszerben. Népszerűsítés: az
Országos Dokumentumellátó Rendszer.
Részvétel továbbképzéseken, szakmai értekezleteken.

3. Tárgyi felszereltség
-

A könyvtárhasználati ismeretek oktatásakor rendelkezésre álló eszközök: laptop, 3
internetes számítógép, interaktív tábla, flipchart, projektor.
A könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges eszközök: könyvtáros munkaállomás, laptop,
fénymásoló, nyomtató, 3 internetes számítógép.
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4. Közösségi rendezvények, kapcsolatok, kommunikáció
-

-

-

A könyvtár saját rendezvénnyel kapcsolódik az országosan meghirdetett programokhoz:
Népmese Napja (szept. 30), Iskolai Könyvtárak Nemzetközi hete (október), Magyar
Kultúra Napja (jan. 22.), Kommunizmus áldozatainak emléknapja (febr. 25.) stb.
A világnapokról linkgyűjtemény készítése a tanulók bevonásával, a szeptemberben
induló blogon folyamatos feladat.
Könyvtári délután szervezése az új, 5. osztályosok részére.
Könyvkiállítások, szakirodalomgyűjtés különböző alkalmakhoz.
Diákdiri kiadványainak begyűjtése a könyvtár iskolatörténeti gyűjteményébe.
A szülőkkel jó kapcsolatra törekszik a könyvtár, a tudatos könyvtárhasználóvá
nevelésben (a könyvek időbeni visszahozatalában) már sikerült megnyerni
támogatásukat.
Folyamatos feladat a könyvtár Facebook oldalának és a blognak szerkesztése.
Munkaközösségi tagság: informatikai és történelem munkaközösség.
Kapcsolat a helyi önkormányzati, felsőoktatási és iskolai könyvtárakkal.
A Kazinczy Szép Kiejtési Verseny országos döntőjének segítése.
Együttműködés a munkaközösségekkel a projekt hetek lebonyolításában.

5. Ütemterv havi bontásban
Augusztus
- Részvétel az év eleji értekezleteken (iskolai, munkaközösségi)
- Éves könyvtári munkaterv, ütemterv készítése
- Ingyenes tankönyvek pecsételése, nyilvántartásba vétele
- Állománygondozás (portalanítás, polcrend)
- Kölcsönzői adatok frissítése a Szirén programban (osztályok továbbléptetése, új diákok
regisztrálása, érettségizettek kölcsönzéseinek áttekintése, végleges rendezése)
Szeptember
- Ingyenes tankönyvek kiosztása, adminisztrációja (szept. 3.)
- Könyvtárhasználati tanmenet frissítése
- Könyvtárban maradt ingyenes tankönyvek elhelyezése a raktárban
- A bielefeldi cserediákok és tanáraik fogadása
- Állománygyarapítás (egész évben)
- Kölcsönzés, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés (egész évben)
- A könyvtár Facebook oldalának frissítése, újonnan induló könyvtári blog folyamatos
szerkesztése a tanulók bevonásával (egész évben)
- Könyvtári információk elhelyezése az épületben, az elektronikus oldalakon (egész
évben)
- Könyvtárlátogatás megszervezése az újonnan érkezők számára
- Könyvtári rend fenntartása (egész évben)
- Könyvtári statisztika előkészítése
- Részvétel könyvtárszakmai rendezvényeken (egész évben, alkalomszerűen)
- Népmese Napja rendezvényeinek segítése (felolvasás, könyvkiállítás)
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Teremdekorációs verseny segítése, ennek keretében diákok bevonása a könyvtár
dekorálásába (szeptembertől áprilisig, együttműködés a DÖK-kel)
Október
- Csatlakozás az Iskolai Könyvtári Világhónap programjaihoz (Könyvtári délután) (2.
hét)
- Történelem projekt napok segítése (Mátyás király, 1848/49, 1918-as forradalmak,
rendszerváltozás 1989) (együttműködés a történelem munkaközösséggel)
- Könyvtári statisztika véglegesítése, leadása
- A diáknapok rendezvényeinek segítése, kiadványainak begyűjtése az iskolatörténeti
gyűjtemény számára
- Országos versenyekre (OKTV) készülő diákok segítése (egész évben)
- Az októberi megemlékezések segítése (6., 23.) (irodalomgyűjtés, könyvkiállítás)
- Selejtlista véglegesítése, törlés engedélyeztetése
November
- A Szalagavatóra készülő osztályok támogatása
- Könyvtárhasználati órák
- Selejtezés, törlési jegyzékre vétel (dobozolás, egész évben)
- Angol projekt hét segítése (együttműködés az angol munkaközösséggel)
- Könyvtár angol nyelvű részlégének gyarapítása (angol munkaközösség kiadói
együttműködésének eredményeként)
- Helyi versenyek segítése (együttműködés a magyar munkaközösséggel)
- Levelezős versenyekre készülő diákok segítése szakirodalommal (egész évben)
- Az érdeklődők fogadása Nyitott Kapuk Napján
- Találkozás a végzős szülőkkel a továbbtanulási tájékoztatón
- Felkészülés a minősítésre
December
- Könyvtárhasználati órák
- Szakórák a könyvtárban
- Karácsonyra hangolódás, karácsonyi szokásokról kiállítás
Január
- Kazinczy-versmondó versenyek segítése
- Felvételivel és továbbtanulással kapcsolatos kérdések könyvtári támogatása
- Farsang a könyvtárban
- Magyar Kultúra Napja rendezvény segítése
- Kölcsönzések ellenőrzése, tartozók felszólítása
- Félévi beszámoló elkészítése
- Tájékozódás a tankönyvkiadók jövő évi kínálatáról
Február
- A versmondó versenyek (együttműködés a felelős szaktanárral)
- Anyanyelvi projekt hét segítése (együttműködés a magyar munkaközösséggel)
- Német projekt hét segítése (együttműködás a történelem munkaközösséggel)
- Biológia-földrajz projekt hét segítése (együttműködés a biológia-földrajz
munkaközösséggel)
-
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- Könyvtárhasználati órák
Március
- 1848/49-es forr. és szab.harc évfordulójának ünneplése (együttműködés a Magyar
munkaközösséggel)
- Szakórák a könyvtárban
- Könyvtárhasználati órák
Április
- Költészet napi szavalóverseny segítése (együttműködés a felelős szaktanárral)
- Digitális témahét segítése (együttműködés az informatikai munkaközösséggel)
- Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét segítése (együttműködés a német
munkaközösséggel)
- Könyvtárhasználati órák
- A Holocaust áldozatainak emléknapja (együttműködés a magyar munkaközösséggel)
- Kazinczy Szép Magyar Beszéd országos döntője a könyvtárban (együttműködés a
vezetőséggel s az egész tanári karral)
Május
- Öveges József Országos Fizikaverseny országos döntőjének segítése (együttműködés a
fizika munkaközösséggel)
- Könyvtárhasználati órák
- Szakórák a könyvtárban
- A végzős osztályok tanulók tartozásainak legyűjtése, diákok értesítése (együttműködés
az osztályfőnökökkel)
- Kölcsönzések felülvizsgálata, előkészületek a júniusi visszahozatalokra, diákok
tájékoztatása különböző hírcsatornákon az időpontokról
- Könyvek előkészítése az írásbeli érettségire, termekbe juttatása, visszavétele
- Könyvek előkészítése a szóbeli kisvizsgákra, termekbe juttatása, visszavétele
(együttműködés a szaktanárokkal)
Június
- Tankönyvek visszavétele osztályonként (együttműködés az osztályfőnökökkel)
- Könyvek előkészítése a szóbeli érettségire, termekbe juttatása, majd visszavétele
- Végzős diákok tartozásának rendezése szóbeli érettségiig
- Tanári kölcsönzések egyeztetése
- Nemzeti Összetartozás Napi rendezvény szakirodalmi támogatása
- Év végi beszámoló készítése
Győr, 2018. szept. 06.
Nagy Éva
könyvtárostanár
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI
MUNKATERVE A 2018-19-ES TANÉVRE
A gyermeki jogok védelme, minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek
nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek
intézésével foglalkozik. 11§57(1)
A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa, illetve enyhítse
azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek a személyiségfejlődést megzavarják,
valamint gátolják.
Minden gyermek beletartozik a gyermekvédelmi munkába, részese annak, hiszen mindegyikük,
kivétel nélkül, odafigyelést, gondoskodást igényel.
Az iskolai gyermekvédelem elsődleges célja, hogy megelőzze a gyermekek
veszélyeztetettségét, vagy legalábbis csökkentse, avagy megszüntesse azt, valamint biztosítsa
azokat a pedagógiai tevékenységeket, melyekkel a szociális hátrányok enyhíthetők. A
problémák feltárásának célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola, a gyermekjólléti
szolgálat (családsegítő) segítségével, minél hatékonyabban tudja kezelni megelőzve ezzel,
súlyosabbá válásukat.
Jogszabályok
Az 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik a gyermekek védelméről, valamint a gyámügyi
igazgatásról. A törvény 14. § 1. pontja fejti ki, hogy mit nevezünk gyermekvédelemnek: „A
gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló
tevékenység”.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások között szabályozza a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A kedvezményre való jogosultság
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult • a
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, • az augusztus, illetve november hónapban
biztosított természetbeni támogatásnak (Erzsébet-utalvány), • a külön jogszabályokban
meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatás) az igénybevételére.
Az országgyűlés 2013. március 18-án elfogadta a 2013. évi XXVII. törvényt, melynek
értelmében 2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
meghatározása.
2018. január 1-jével új hatósági eljárási kódex lépett hatályba, amely miatt több ponton is
módosult a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
köznevelésről szóló törvény). Az Országgyűlés 2016 decemberében fogadta el az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Ákr.), amely a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény helyébe lépve tölti be a hatósági eljárásokra vonatkozó általános eljárásjogi kódex
szerepét.
2018. március 05.
Az Ákr. 2018. január 1-jével lépett hatályba. Szintén ezzel a nappal léptek hatályba azok a
végrehajtási rendelkezések, amelyek az Ákr. hatályba lépéséhez és a köznevelésről szóló
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törvény ezzel összefüggő módosításához kapcsolódnak. Miután az Ákr. szerint miniszteri
rendeletben nem szerepelhetnek eljárási szabályok, ezért azokat kormányrendeleti szintre
kellett emelni. Ezeket az előírásokat a Magyar Közlöny 2017. évi 229. számában megjelent, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 457/2017. (XII. 28.) kormányrendelet vezette be.
H.H. és H.H.H.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
Hátrányos helyzet jogi definíciója (67/A. § )
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a
jegyző védelembe vett, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a
gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén a
gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához nyilatkozatot ad a szülő. A
nyilatkozattétel önkéntes. A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. számú melléklete a
„NYILATKOZAT halmozottan hátrányos helyzet megállapításához”, amelyet a Polgármesteri
Hivatalban, illetve az óvodában és iskolában lehet kérni. Amennyiben a szülő a nyilatkozatot
leadta és a jogszabályi feltételeknek megfelel, a gyermek a jegyző által a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekekről vezetett listára kerül, amelyről hivatalos iratot küld a jegyző. Ezt kell
benyújtani az óvodába, iskolában és a kollégiumban. Így szerez tudomást az intézmény vezetője
a gyermek besorolásáról, s arról, hogy ő milyen kedvezményekre, támogatásokra jogosult.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018-ban 28.500 Ft) – 145%-át (
jelenleg 41.325 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő
gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá
vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (a
nagykorúvá vált gyermek:
- középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem
töltötte be, vagy
- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be; és
a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását
megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre volt jogosult.);
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (jelenleg 38.475 Ft) az a) pont alá nem
tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke
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nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott
értéket.
A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonára
is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni,
amelynek az egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja azzal,
hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más
törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott
ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három hónap havi átlagát kell
figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt
tartós romlás vélelmezhető.
A kérelemhez szükséges dokumentumok:
- személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
- 3 havi nettó átlagkeresetről, illetve minden más egyéb jövedelemről (munkabér, családi
pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló
igazolás, nyilatkozat,
- őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
- külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a
gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat,
- a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó
igazolás,
- középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási
igazolása.
A kérelem beadásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jogosít:
- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- az egyszeri támogatásnak, valamint
- az egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére.
Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére.
Az eljárás jogi alapja:
- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról,
- 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről.

Védelembe vétel 68. §
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(1) Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható,
a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.
(2) A gyámhatóság - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe
veheti továbbá
a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértési tényállást megvalósító gyermeket
és a szabálysértést elkövetett fiatalkorút,
b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be
nem töltött gyermeket,
c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével
gyanúsított, vádolt fiatalkorút.
(3) A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és
ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság a gyermek
részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki és a veszélyeztetettség okának
megszüntetése érdekében intézkedést tesz.
(4) A kirendelt családgondozó a védelembe vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől
számított tizenöt napon belül a gyermekre, illetve a (2) bekezdés szerinti fiatalkorúra
vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet készít, melyhez szükség szerint a 132. § (1)
bekezdésében meghatározott szerveket vagy személyeket kereshet meg.
(5) A gyámhatóság - kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente - felülvizsgálja a
védelembe vétel indokoltságát. A gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges
intézkedést, ha
a) a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő
megfelelő gondozása, nevelése vagy
b) a védelembe vétel már két éve fennáll és a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét
nem sikerült megszüntetni.500
(6) A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát.

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium helyi szintű céljai és feladatai
Az intézmény (az iskola) kiemelkedő feladatai között tartja számon:
-„A nevelési-oktatási intézmény felderíti a gyerekek, a tanulók fejlődését veszélyeztető
okokat és pedagógiai eszközökkel (személyiség és közösségfejlesztés) törekszik a káros
hatások megelőzésére, ellensúlyozására. Szükség esetén a tanuló érdekében intézkedést
kezdeményez.”
Az iskolai gyermekvédelmi munka célja és feladatai:
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Célok:
- A gyermekek oktatásának, szellemi, erkölcsi, esztétikai, testi és egészségi fejlődésének
segítése, támogatása, gondozása.
- Érdekeik, jogaik érvényesülésének elősegítése, biztosítása.
- A hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos (HHH) helyzet észrevétele.
- A tanulók problémáinak felismerése.
- A veszélyeztetettség felderítése.
- A veszélyeztető okok feltárása.
- A veszélyeztető körülmények felszámolása, vagy lehetőség szerinti csökkentése.
- Az igazolatlan hiányzások megszüntetése, az indokolatlanul mulasztók kiszűrése.
- A szülő tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszeréről, valamint
eligazító segítség nyújtás a helyi támogatások rendszerében.
- Jelzőrendszerű kapcsolattartás az osztályfőnökökkel.
- Tájékoztató kapcsolattartás más iskolák gyermekvédelmi felelőseivel.
Feladatok:
- Az információk dokumentálása, jelzőrendszeri dokumentációs napló vezetése
- A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését szolgáló szervezési és tájékoztatási
feladatok.
- Harmonikus együttműködés és jelzési kötelezettség, a gyermekjólléti-gyermekvédelmi
rendszerrel.
- Hatósági intézkedés kezdeményezésére irányuló kötelezettség.
- Javaslattétel az érintettek felé, az alapellátás által biztosítható ellátásra, gondozási
lehetőségekre.
- A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) családokkal való állandó és folyamatos
kapcsolattartás, törődés.
- Szükség esetén esettanulmány készítése.
- A veszélyeztetett tanulók mentális és fizikai fejlődésének nyomon követése.
- Aktualitások megbeszélése a jelzőrendszer hatékony működésének érdekében.
Mellékletek:
1) Szülői nyilatkozat ( H.H. és H.H.H.)
2) Problémajelző adatlap
3) Vizsgálatkérő lap
Tisztelt Szülő!
A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet értelmében, iskolánkban a Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium
és Kollégiumban a 2018/2019-es tanév elején felmérés készül a hátrányos helyzetű és a halmozottan
hátrányos helyzetű diákokról.
Hátrányos helyzetű gyermek az 1997/31. törvény VIII. fejezete értelmében:
 Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, vagy
a gyermeket egyedül nevelő szülőről – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik;
b) a szülő alacsony foglalkoztatása, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy;
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c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, ha megállapítható, hogy a gyermek szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban
él, illetve ahol korlátozottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:
 A fenti csoporton belül az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az előzőleg felsorolt (a), b), c) pontokban
felsoroltak közül kettő fennáll.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg a
gyámhatóság kérelemre – külön döntésben – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét.
A fentiek alapján kérjük, hogy a megfelelő rész aláhúzásával nyilatkozzon, s igenlő válasz esetén
a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítását igazoló (2018 szeptemberében
érvényes) jegyzői határozat fénymásolatát csatolni szíveskedjék.
A nyilatkozatot kérjük 2018. szeptember 28-ig (péntekig) aláírva legyen szíves visszajuttatni az
osztályfőnöknek. Amennyiben a tanév során kerülne sor a gyermek helyzetével kapcsolatos változásra,
kérjük, jelezzék az osztályfőnöknek.
Győr, 2018. szeptember 1.
Németh Tibor
igazgató

NYILATKOZAT
tanuló neve: ……………………………………………….
Gyermekem hátrányos helyzetű.
1. IGEN

osztálya: ………………

2. NEM

Gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű.
1. IGEN
2. NEM

3. NEM NYILATKOZOM

Kelt:
……………………………………………
szülő (gondviselő) aláírása
Ifjúság védelmi felelős: Nagyné Maróti Beatrix
Elérhetőség: kazinczy.nagynembeatrix@gmail.com email címen
Személyesen: keddi napokon negyed 3-kor, (kazinczy.nagynembeatrix@gmail.com email címen
előzetes egyeztetés után)

PROBLÉMAJELZŐ ADATLAP
a Gyermekjóléti Szolgálat részére
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 17.§-a,
és a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 14. §-a értelmében az egészségügyi szolgáltatást nyújtók:
védőnői szolgálat, háziorvosok, a közoktatási intézmények: iskola, óvoda, a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatók: családsegítő szolgáltat, a rendőrség, stb. köteles írásban
jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálat felé.
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A gyermek neve:………………………………………………………………………………...
Születési helye, ideje:……………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Lakcím:………………………………………………………………………………………….
Taj száma: ………………………………………………………………………………………
A jelző intézmény neve, címe, telefonszáma:…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A problémát jelző neve:…………………………………………………………………………
A gyermek osztálya, osztályfőnöke: ……………………………………………………………
A jelző által észlelt probléma leírása: / A veszélyeztető okok, problémák hátterének leírása az
Ön véleménye szerint./
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mit tett, vagy próbált tenni eddig a gyermek veszélyeztetett helyzetének megszüntetése
érdekében? Pl. családlátogatás, beszélgetés a gyerekkel, szülővel, jelzés a gyermekvédelmi
felelős vagy más szakember felé, egyéb megoldási lehetőségek. -Kérjük a fent említettek
leírását!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

A jelző intézmény (szervezet ), személy kérése, javaslata a a gyermek veszélyeztetettségének
megszüntetése érdekében a fent említett intézkedések megtétele után a gyermekjóléti szolgálat
felé.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Az oktatási, nevelési intézmények jelzői szíveskedjenek az osztályfőnöki jellemzéseket az
adatlappal együtt megküldeni.
Az 1977. évi XXXI. Tv. 17.§-ban meghatározott intézmények és személyek kötelesek jelzéssel
élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnak és hatósági eljárást
kezdeményezni a gyermek bántalmazása illetve súlyos elhanyagolása, vagy egyéb más, súlyos
veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető
magatartása esetén.

Győr, ………………………………………..

---------------------------------------------aláírás, beosztás

-------------------------------------------aláírás, beosztás

A jelzés fogadása:……………………………………………………………………………….
jelzés…………………………………...………….. beérkezett, a gyermekjóléti szolgálat
családgondozója (név)………………………………………………… a kapcsolatot felvette, a
családgondozást megkezdte. A gyermekkel kapcsolatos iratok…………………………...…
iktatószám alatt megtalálhatók.

…………………………………..
intézményvezető

………………………………..
családgondozó

VIZSGÁLATKÉRŐ LAP
A vizsgálatot kérő intézmény
neve,címe:………………………………………………………………………………………
Az osztályfőnök neve, elérhetősége: …………………………………………………………...
A gyermek adatai:
Név: ………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………..
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Apa / gondvislő neve: ………………………………………………………………………..
Lakcím, tartózkodási hely: …………………………………………………………………..
A gyermek jelenleg az: ………………………………………………………………. iskola,
…………………………… osztályos tanulója
Milyen célból kér vizsgálatot? (a megfelelőt húzza alá!) :
logopédia, psichológia, pedagógia, iskolaérettség, tantárgyi felmentés, magántanuló,
kontrollvizsgálat (az utolsó szakvélemény adatai szereint),
egyéb:…………………………………………………................................................................
A vizsgálat indoka (pedagógiai jellemzés):
Tanulási jellemzők:
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
Magatartás, viselkedés:
……...……………………………………………………………………………………………
Beszéd-és nyelvi fejlettség:
…………………………………………………………………………………………………..
Társas viselkedés, szocializáció:
…………………………………………………………………………………………………..
Testi fejlettség, egészségi állapot:
…………………………………………………………………………………………………
…….. …………………………………………………………………….……………………
Érzelmi jellemzők:
…………………………………………………………………………………………………
Kedvelt tevékenységek:
…………………………………………………………………………………………………
Egyéb pedagógiai jellemző:
…………………………………………………………………………………………………
Részesült-e a gyermek korábban az az alábbi ellátásban: pszichológiai, pszichiátriai,
logopédiai, gyógypedagógiai, iskolai6óvodai fejlesztő foglalkozás? IGEN NEM Mikor?:
…………………………………………………..
Kelt: ………, ……………….. év, ………………….. hó, ……………….. hap
……………………………………
pedagógus

………………………………….
intézmény vezető

Szakszolgálat tölti ki!:
Beérkezés ideje:
………………………………………………………………………………………………..
A vizsgálat:
INDOKOLT
/
NEM INDOKOLT
A vizsgálat időpontja: ……………………………………………………………………….
………………………………….
szakszolgálat ügyintézője
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM DÖK MUNKATERVE A 2018-19-ES
TANÉVRE
A Diákönkormányzatban szinte teljes vezetőségi váltás történt, ennek fényében 2 új csoport jön
létre, hogy könnyítse szervező munkájukat, a Kreatív és a Szervezői csoport. Kreatív
csoportunk tagjai meghívás alapján kerültek be, ez körülbelül 10-12 főt jelent, még a Szervezői
csoportnak egy kérdőív kitöltése, és ezek elbírálása után, bámely kazinczys tanuló tagja lehet.
A iskolai programok vázát a Kreatív csoport találja ki, majd a Szervezői csoporttal karöltve a
részleteket kidolgozzák. A programok terén jelentős frissítést szeretnénk elérni, hogy új
izgalmakat nyújthassunk a résztvevőknek.
Erre a tanévre a következő programokat tervezzük:
 Augusztus
 Gólyatábor a leendő 9.C és 9.NY osztályosoknak
 Szeptember
 Évindindító diákparlamenti gyűlés
 Szervezői csoport tagjelentkezési meghirdetése
 Ötletek/igények begyűjtése az ODB titkároktól
 Gólyavató nap szervezésének felügyelése, segítése az előző évi nyertes (10.b)
osztálynak.
 Kreatív csoport elindítása
 Gólyavató – szeptember 21. péntek
 focikupa a 9.B osztály szervezésében szeptember 28-án
 Kazinczy Kupa versenykiírásának kihirdetése, lebonyolításának megkezdése
 Október
 Szervezői csoport tajainak kiválasztása
 diáknap: október 13.
 Médiacsoport elindítása
 November
 adventi kirándulás szervezése
 november 10.: Sportnap szervezése a testneveléstanárokkal közösen
 lezárul a Kazinczy Kupa őszi idénye
 December
 Mikulás-est és cinkeavatás, december 7.
 kirándulás december Bécsbe
 karácsonyi ünnepség szervezése
 karácsonyi mozi szervezése
 Január
 Farsang, január 25.
 Február
 indul a Kazinczy Kupa tavaszi idénye
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 Március-április
 Kazinczy Kupa döntője és eredményhirdetése
 Május-június
 ballagás, vidámballagás
 éves diákparlament, tisztújítás, tanévértékelő megbeszélés

Győr, 2018. szeptember. 3.
Szivósné Vásárhelyi Zsuzsanna
diákmozgalmat segítő tanár

Csányi Sámuel
DÖK-elnök
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK
MUNKATERVE A 2018-19-ES TANÉVRE
Személyi feltételek:
A munkaközösség létszáma az idei tanévben 10 fő. Változások a tavalyi tanévhez képest:
Gecsei Kolos intézményvezetői megbízatást kapott a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, ezért
egy fővel csökkent a magyar munkaközösség tagjainak száma.
A tanév kiemelkedő céljai:








az új érettségire való felkészülés, felkészítés, a magas színvonalú érettségi eredmények
megőrzése, javítása, a tanulói eredmények következetes visszacsatolása
a tantárgyi versenyeredmények, valamint a kompetenciamérés eredményességének
fenntartása
a kerettanterv további bevezetése a 10. évfolyamon
az új generáció kihívásaival való tudatos szembenézés, a munkaközösség módszertani
eszköztárának bővítése, szakmai továbbképzéseken való részvétel, belső
továbbképzések szervezése
a magyar nyelv és irodalom jelenvalóvá tétele az intézmény és a tanulók életében,
olvasásnépszerűsítési kampány, élménypedagógiai foglalkozások tervezése és
megvalósítása
pályázatfigyelés, a tanulók versenyekre való felkészítésének optimalizálása, a házi
versenyek tartalmának és időbeosztásának átgondolása
közösségfejlesztő tevékenységek, módszerek alkalmazása tanórai kereteken belül és a
tanórán kívüli foglalkozásokon

Tervek:
1. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
A munkaközösség legfontosabb feladatai közé tartozik egy korszerű, hasznos, naprakész és
hatékony kommunikációs rendszer működtetése tanár-diák, tanár-tanár viszonylatban.
Tanár-diák. Facebook profil működtetése munkaközösségi szinten. Célja: közösségépítés,
versenyfelhívások, pályázatok, tanulási segédletek, a tantárgyhoz kapcsolódó érdekességek,
versenyeredmények, sikerek folyamatos megosztása a tanulókkal. Az itt megjelenő
információk szóbeli megerősítése szaktanári felelősség osztály és egyéni szinten egyaránt.
Tapasztalatunk, hogy a diákok lelkesíthetők, de a tanári támogatás elengedhetetlen. Csak így
érheti el a célját ez a kommunikációs eszköz. A meglévő facebook profil beállításait
módosítjuk, lehetővé válik a tanulók számára is, hogy megosszanak az oldalon az irodalom és
a nyelv témájához kapcsolódó információkat.
Felelős: Horváth Krisztina, Mindenki
Tanár-tanár. A munkaközösség tagjait érintő információk megosztása és szervezés facebook
csoport, levelezőlista, digitális naptár és hagyományos eszközök segítségével. Célja: a

69

munkaközösség tagjainak folyamatos, naprakész tájékoztatása
rendezvényekről, pályázati lehetőségekről, továbbképzésekről.
Felelős: Horváth Krisztina

versenyfelhívásokról,

2. Tudásmegosztás, szakmai segítségnyújtás:
Jogos igény a munkaközösség tagjainak részéről, hogy a tanórai és tanórán kívüli
tevékenységéhez támogatást, segítséget kapjanak.
Formái:
a) Munkaközösségi értekezletek:
2018. augusztus 27.: Év eleji értekezlet. Az éves munka tervezése, a magyartanítás
szakmai alapjainak megbeszélése.
2018. október 16.: Az indulás tapasztalatainak megbeszélése, továbbképzés igény
szerinti témából.
2019. január 22.: Továbbképzés igény szerinti témából
2019. június vége.: Év végi értekezlet, az éves munka értékelése
b) Műhelymunkák, megbeszélések, tudásmegosztás
Eseti, igény szerinti szóbeli megbeszélések. A tavaly megkezdett módszertani beszélgetések
folytatása, a digitális oktatási lehetőségek területén szerzett tapasztalatok megosztása.
c) A mi felhőnk
Az előző tanévben létrehozott Google Drive felületre felkerült anyagok strukturálása, bővítése.
Tartalma: Tanmenetek, Ünnepi műsorok, Digitális tankönyvek, Szöveg- és feladatbank,
Mintagyűjtemény, Szakmai kiadványok, Óratervek, stb.
felelős: Horváth Krisztina, Mindenki
3. Színház, drámafoglalkozások, rendhagyó irodalomóra
Munkaközösségünk ebben a tanévben 4, kötelező olvasmányokhoz kapcsolódó
színházlátogatást tervez Budapestre, félévente kettőt.
Minden korosztályt szeretnénk bevonni a színházi programba. Jelenleg műsoron vannak:
Hamlet, Bűn és bűnhődés, A Pál utcai fiúk, Három nővér, Sirály, Mester és Margarita, Tartuffe,
Nóra, János vitéz, III. Richárd, Tóték, Csongor és Tünde, Átváltozás, Az ügynök halála, stb.
A Győri Nemzeti Színház és a Vaskakas Bábszínház bérletes előadásait is népszerűsítjük a
tanulók körében.
Felelős: Lőrinczy Anna
Lehetőség szerint szeretnénk teret adni a győri színjátszó csoportok produkcióinak, színházinevelési társulatok drámafoglalkozásainak tanórán és tanórán kívül egyaránt, kínálataik
függvényében.
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Felelős: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna, Horváth Krisztina
Az Előretolt helyőrség irodalmi karaván rendhagyó irodalomórája: okt. 11.
Felelős: Polczerné Ujlaki Csilla
4. Irodalmi projektek:
Ebben a tanévben három olyan projektet tervez munkaközösségünk, amelyek érzékelhetővé
próbálják tenni a tanulók számára az irodalom és a nyelv jelenségeit, élményt adnak, az olvasás
és az alkotás örömét állítják középpontba. Célunk annak felmutatása, hogy az irodalom, a
történetmesélés közösségi élmény is lehet. A projektekkel célunk továbbá, hogy fejlesszük a
tanulók kooperációs és problémamegoldó képességét. A programok, reményeink szerint,
közelítik majd egymás felé a tanulók és az irodalom világát.
a) Irodalmi séta Győr belvárosában – A tavalyi évre tervezett irodalmi séta megvalósítása az
idei tanévre tolódott. A projektet útvonalat tartalmazó térképpel, mobilapplikációval
(www.turam.hu), oktatási segédanyaggal, feladatlappal támogatjuk. 7-10. osztályig kötelező
jelleggel, tanórai keretek között. Egyéni, a tanulócsoport sajátosságait figyelembe vevő
szaktanári feldolgozással.
Felelős: Lőrinczy Anna, Horváth Krisztina, Mindenki
b) Olvasáskihívás – A nyitott könyvespolcban rejlő lehetőségeket továbbgondolva szeretnénk
olvasásnépszerűsítő kampányunkat folytatni. A szaktanárok minden hónap első tanóráján,
Zafyr Cenci a hónap első napján a facebook-oldalán közli a kihívás tartalmát. Az adott témához
kapcsolható könyvek kiemelt helyet kapnak a könyvespolcon és az iskolai könyvtárban. Az
olvasáskihíváshoz havi rendszerességgel olvasókört szervezünk.
Felelős: Lőrinczy Anna, Polczerné Ujlaki Csilla, Horváth Krisztina
c) Szabadulószoba – szeretnénk kísérletezni élménypedagógiai programok tervezésével és
megvalósításával. Elsőként egy az Odüsszeiához kapcsolódó, Odüsszeusz útját feldolgozó
kerettörténetbe foglalt szabadulószobát kívánunk - a művészeti tantárgyakat oktató kollégák
bevonásával - a magyar hét idejére kialakítani, a diákok részvételét megszervezni.
Felelős: Horváth Krisztina
A tavalyi évben elkezdett gyakorlat folytatása:
Jeles napok projekt: Az irodalomhoz, kultúrához kapcsolódó jeles napok kreatív feldolgozása,
megjelenítése szaktanári érdeklődés és erőforrás függvényében, osztálytermi vagy intézményi
keretek között. Elvárás, hogy minden magyartanár az év folyamán legalább egy alkalomról
emlékezzék meg a gyerekek bevonásával. A történelem munkaközösséggel együttműködve a
folyosói kivetítőn megjelenítjük a történelmi és irodalmi jeles napokat.
Felelős: Mindenki
Lehetséges jeles napok: szeptember 8.: Az írni-, olvasni tudás napja; szeptember 21.: A magyar
dráma napja; szeptember 30.: Benedek Elek születésnapja: A magyar népmese napja; október
1.: A zene világnapja; október 12.: Az európai kultúra napja; október 24.: Az iskolai könyvtárak
napja; október 27.: Kazinczy Ferenc születésnapja; november 3.: A magyar tudomány napja –
Az MTA születésnap; november 13.: A magyar nyelv napja; november 22.: Ady Endre
születésnapja; november 26.: Babits Mihály születésnapja; január 1.: Petőfi Sándor
születésnapja; január 22.: A magyar kultúra napja; február 21.: Nemzetközi anyanyelvi nap;
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március 2.: Arany János születésnapja; március 15.: A magyar sajtó napja; március 21.: A
költészet világnapja; március 27.: Színházi világnap; március 29.: Kosztolányi Dezső
születésnapja; április 2.: Andersen születésnapja – A meseírás napja – A gyermekkönyvek
nemzetközi napja; április 11.: A költészet napja; április 23.: A könyv napja; május 18.: A
múzeumok nemzetközi napja + internet világnap
Zafyr Cenci: facebook oldal működtetése, átgondolása, nyitottá tétele a diákok számára.
Felelős: Horváth Krisztina, Mindenki
Könyvespolc projekt: a meglévő állomány bővítése, a polc tartalmának időnkénti frissítése, a
könyvespolc népszerűsítése.
Felelős: Horváth Krisztina, Mindenki
Kazinczy Ferenc születésnapjának megünneplése: az újonnan bejövő osztályok megtanulják
és eléneklik október 27-én Kazinczy Bordalát. Együttműködés az ének-zene szaktanárral.
Felelős: A bejövő osztályokat tanító szaktanárok
Párversmondó: a költészet napján párversmondó performance-ot szervezünk.
Felelős: Kiss Eszter, Horváth Krisztina, szaktanárok
Feladatok - Oktatás
Kisvizsgák
6. – nyelvtan
8. – irodalom
9. – nyelvtan
9. – retorika (nyelvi előkészítő)
10. – irodalom (4-5 évfolyamos)
A kisvizsgák követelményeinek és tartalmának felülvizsgálata, megújítása, egységesítése.
Felelős: Horváth Krisztina és az érintett szaktanárok
Érettségi támogatása
Az új típusú érettségi bevezetésének, megismertetésének folytatása kiemelt feladata ennek az
évnek. A tapasztalatot szerzett kollégák bevonásával, az összeállított érettségi tételek
közzétételével, a készülő tételek megbeszélésével, a javítási eljárások egységesítésével
szeretnénk támogatni az érettségiztető szaktanárokat. Ezen felül:
A 12. évfolyamon a fakultáción mind a közép-, mind az emelt szintű érettségire való felkészítés
folyik.
Az emelt szintű felkészítést kellő számú jelentkező esetén külön foglalkozás keretében is
támogatjuk.
Iskolai tehetséggondozó szakkörök, előkészítők
„Beszélni nehéz!” szakkör

Grábics Júlia
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Versmondó szakkörök 5-8., 9-12.

Kiss Eszter, Szívósné V. Zs.

Feladatok - Rendezvények
Iskolán kívüli rendezvények támogatása
A Kazinczy Ferenc Gimnáziumnak hagyományos feladata a város kulturális életében való
jelenlét, a városi rendezvényeken való szereplés, műsorszolgáltatás, a fellépő gyerekek
felkészítése. Intézményünkben rendezik továbbá az Édes anyanyelvünk megyei, és a Kazinczyverseny általános és középiskolai területi, megyei döntőit. Az iskolán kívüli rendezvényeken
való szereplés, versenyszervezés az igazgatóság és a szaktanácsadók hatásköre. Munkájukat a
munkaközösség külön felkérésre támogatja.
Iskolai rendezvények
A Kazinczy-verseny 54. országos döntője

2018. április 25-27.

Anyanyelvi tábor
Felelős: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa, munkaközösség tagjai

2019. augusztus 21-25.

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

az aradi vértanúk emléknapja

Hajmásiné, Szívósné

Január 22.

a magyar kultúra napja

Lőrinczy Anna

Március 15.

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe Bierwarth

Április 16.

holocaust áldozatainak emléknapja

Horváth Krisztina

Június 4.

a nemzeti összetartozás napja

Lőrinczy Anna

Linda,

H.K.

Anyanyelvi hét – 2019. február 18–22.
Részletes programok megbeszélése 2019. január végén
Az anyanyelvi hét célja: irodalomhoz és nyelvhez kapcsolódó élmény, öröm, szórakozás,
játékos ismeretterjesztés nyújtása. Például: mesemondó délután, színházi előadás, koncert, slam
poetry, vetélkedők, kortárs írók, előadások, stb.
Felelős: Horváth Krisztina, munkaközösség tagjai
Tárló
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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: Kiss Eszter

november 13.

A magyar kultúra napja
Felelős: Lőrinczy Anna

január 22.

Színházi világnap
Felelős: Horváth Krisztina

március 27.

A költészet napja
Felelős: Polczerné Ujlaki Csilla

április 11.

Feladatok - Versenyek
Intézményi elvárás a munkaközösség tagjaival szemben tanítványaik magas szintű felkészítése
a szaktárgyi és a szaktárgyakhoz kapcsolódó tanulmányi versenyekre.
Háziversenyek
Időpont
Vers- és prózamondó verseny
5 – 6. o.
7 – 8. o.
9 - 12. o.
Zsuzsanna

Október 18.
Október 25.
Október 25.

Felelős

Micheller Barbara
Polczerné
Ujlaki
Csilla
SzívósnéV.

Vers- és novellaíró pályázat

Február 1.

Polczerné
Csilla

Retorika-verseny

Február 28.

Horváth

Ujlaki
Krisztina

Országos versenyek helyi fordulói
Kazinczy-verseny szabadon választott szöveg
5 - 6. o.
November 15.

Grábics Júlia, Kiss Eszter

7 - 8. o.

Grábics Júlia, Kiss

November 15.

Eszter
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9-12. o.

November 29.

Grábics Júlia, Kiss Eszter

Kazinczy-verseny kötelező szöveg
5 - 6. o.

December 6.

Grábics Júlia, Kiss Eszter

7 - 8. o.

December 6.

Grábics Júlia, Kiss Eszter

Döntő

Február 14.

Grábics Júlia, Kiss Eszter

Édes anyanyelvünk 9–12. o.
Írásbeli forduló

November 15.

Micheller Barbara

Szóbeli forduló

Február 7.

Micheller Barbara

Helyesírási verseny
5 - 6. o.

November 21.

Lőrinczy Anna

7 - 8. o.

November 21.

Polczerné Ujlaki Csilla,
Nyőgér Andrásné

9 – 12. o.

November 8.

Horváth Krisztina
Hajmásiné Pap Mária

Győr, 2018. augusztus 27.

Horváth Krisztina
munkaközösség-vezető
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK
MUNKATERVE A 2018-19-ES TANÉVRE

Feladataink:
● A 6. és 9. évfolyamosok kompetenciaalapú vizsgájának folytatása. A 9. évfolyam
vizsgatételeinek „hozzáigazítása” a 2017-től érvényben lévő új érettségi előírásaihoz.
● A 2017-től érvényes új történelem érettségi tanulságainak megfogalmazása.
● Az évfordulók, emléknapok, megemlékezések megünneplése.
● A történelmi szertár és a térképek rendben tartása (Kovalcsik Attila).
● Versenyfelkészítések:
o OKTV (Pappné Rozgonyi Gabriella)
o Hyperion (Kovalcsik Attila)
o További meghirdetett versenyek a szaktanárok feladatköréhez tartozik, illetve a
hagyományosan jól működő együttműködésben.
o A különböző csoportos versenyeken való részvétel támogatása: így is erősítve
a diákok együttműködési készségének fejlesztését.
o Cultura Nostra vetélkedő (Pintér Ildikó) – különös tekintettel a
közösségfejlesztés szempontjára.
● A közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés.
● Az alap- és fakultációs tanárok szoros együttműködése az eredményes érettségi
érdekében.
● Szoros együttműködés a könyvtárral. (Nagy Éva)
● Történelmi napok a történelem hét helyett – a sok, párhuzamosan futó program miatt.
● Pintér Ildikó tanárnő képviseletével és vezetésével a Rákóczi Szövetség munkájába
bekapcsolódtunk.
o Nyáron Pintér Ildikó tanárnő vezetésével diákjaink részt vettek a Rákóczi
Szövetség 19. nyári diáktáborában.
● Az internetről az oktatást segítő anyagok letöltése pl. térképek.
● Modern, digitális adathordozók alkalmazása az oktatásban.
● A munkaközösség honlapjának fejlesztése.
● A társadalomismeret érettségire való felkészítés külön tanóra formájában (is)
(Kovalcsik Attila).
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● A Tanári Kincsestár és digitális térképek gondozása (Németh Tibor), és azok
használata.
● Könyvtári órák a Z. Szabó László Könyvtárban.
● Együttműködve a magyar mkkz-gel: győri emlékhelyeket keresünk föl.
● Honismereti sétákat tervezünk Győrben.
● A 7. és 9. évfolyam részére múzeumpedagógiai órákat tartunk, szervezünk. (Pappné
Rozgonyi Gabriella)
● Az iskolai digitális hirdetőtáblájának segítségével napról napra megemlékezünk egyegy jeles történelmi eseményről. ( Grábics Júlia)
● Új mkkz-i tagunk, Kolonics Gábor integrálása a közösségbe. (Grábics Júlia)
● A történelem filmekben elbeszélve – filmvetítések (Kolonics Gábor)
● Hatodéves egyetemista hallgatók mentorálása, tanítási gyakorlatuk felügyelete
(Grábics Júlia, Pintér Ildikó)
● Az erkölcstan órák keretében kiemelt szerepet kap a környezet és egészségtudatos
nevelés. (Nagyné Maróti Beatrix)
● A diákok közösségfejlesztésének alapja, hogy tanáraik együttműködését lássák.
Munkaközösségünk hagyományosan erős belső kohézióval működik. Egymás
munkáját tisztelve, szoros együttműködésben dolgozunk. A párhuzamos osztályok
azonos tételsorokból vizsgáznak (6., 9. évfolyam). Érettségi tételeink is közösek,
természetesen a tanári szabadságot tiszteletben tartva. Mikroértekezleteink gyakoriak,
egymás munkájára építve tanítunk.
Az idei tanév kiemelt fontosságú témái:
1. A reformáció 500. évfordulójáról való megemlékezés folytatása
2. Hunyadi Mátyás uralkodásáról való megemlékezés
3. Az 1848-1849-es szabadságharcról való megemlékezés ((alsósok)) (koordinátora:
Lőrinczy Anna)
pl. digitális fotógyűjtés a témáról ( a könyvtárral együttműködve)
4. Az I. vh. vége. 1918-1919., a forradalmak ideje ((felsősök)) (koordinátora: Grábics
Júlia)
pl. digitális fotógyűjtés a témában (a könyvtárral együttműködve)
PÁGISZ I.vh. témájú versenyében való részvétel
Szürke senkik című magyar film megtekintése

77

Az 1918, 1919-es folyamatok, események különböző megítélései a magyar
történelemben – esszéírási
verseny a 11., 12. fakultációs tanulók részére
5. 1968 Európában
6. 1989: a rendszerváltás éve (11. , 12. évfolyam):koordinátora: Kovalcsik Attila
Munkaközösségünk különösen fontosnak tartja, hogy olyan tudásanyagot adjon át diákjainak,
olyan programokat szervezzen, ami a nagyvilágban való eligazodásukat segíti.
Tervezett programok:
Ősz
- munkaközösségi megbeszéli a 2017-től érvényben lévő új érettségi tanulságait
felelős: Grábics Júlia
Történelem napok
szeptember:
Hunyadi Mátyás, az európai uralkodó
felelős: Németh Tibor (ea.)
Hunyadi Mátyás facebook profiljának elkészítése- verseny (felelős: szaktanárok)
október:
október 23.: iskolai megemlékezés
felelős: Pappné Rozgonyi Gabriella
A reformáció 500. évfordulójáról való megemlékezés folytatása - együttműködve Öllős Éva
református hitoktatóval.
felelős: Németh Tibor, Grábics Júlia, Nagyné Maróti Beatrix, (Öllős Éva)
-katolikus, evangélikus, református istentiszteleti helyek meglátogatása
felelős:Németh Tibor, Nagyné Maróti Beatrix, (Öllős Éva)
-Biblia a családban
felelős: Lőrinczy Anna
Könyvtári este: kapcsolódhat a kiemelt események egyikéhez
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felelős: Nagy Éva
november:
1968 Európában
Tűz van babám! című film megtekintésével emlékezünk
felelős: Grábics Júlia, Kolonics Gábor
december:
az érettségi tételek, a kisvizsga tételeinek véglegesítése
felelős: az érintett szaktanárok
Tavasz
február 25.: a kommunizmus áldozatairól megemlékezés
felelős: Nyőgér Andrásné
február-március:
1989, a rendszerváltás éve
(11., 12. évfolyam számára)
felelős: Kovalcsik Attila
A felvidéki kitelepítésekre emlékezünk
felelős: Pintér Ildikó
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
Grábics Júlia
mkv.
Győr, 2018.. augusztus 28.
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK
MUNKATERVE A 2018-19-ES TANÉVRE
A munkaközösségi gyűlésen a kapott pontoknak megfelelően a következő megállapításokat
tettük:
1. 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.
Megegyeztünk a félév során szükséges érdemjegyek számában és felhívtam a kollégák
figyelmét a dolgozatok időbeni és pontos javítására.
2. A tanórán belüli közösségfejlesztés fórumai a matematikaoktatásban a kötelező anyagon
túlmutató anyagrészek feldolgozása közös kiselőadások formájában (ppt-k, vetítések), a
csoportmunkában végzett gyakorlások, a pármunka. Felmerült a sorsolt páros dolgozatok
íratása bizonyos témakörökből. Egyes csoportokban lehetőség van cirkuszi rendkívüli
matematika óra tartására (ingyenes utazást biztosít a MÁV a Fővárosi Nagycirkuszba ezekre a
rendezvényekre).
3. Az iskola eredményességének fenntartásáért dolgozunk a tehetséggondozásban (5-8-ig
szakkörök tartása, extra versenyfelkészülések), az emelt szintű érettségire való felkészülést
segítjük az érettségi előkészítő és a próbaszóbelik tartásával. A kompetenciamérés fontosságára
felhívjuk a tanulók figyelmét és kompetencia-jellegű feladatok megoldásával segítjük a
felkészülésüket.
4. Segítjük a belső kommunikációt, együttműködünk kollégáinkkal. A digitális napló
naprakész, pontos vezetése mindannyiunk érdeke, de ezzel az osztályfőnök kollégák munkáját
is nagyban segítjük. A beírások, késések, dicséretek küldésére is alkalmazzuk az
alapdokumentumokban foglaltaknak megfelelően.
5. Ápoljuk az intézmény külső kapcsolatait. Részt veszünk a tanévelőkészítő
tanácskozásokon, a megyei versenyek szervezésében, a feladatkijelölő bizottságban. Néhány
kollégánk rendszeresen javít emelt szintű dolgozatokat, szóbeliztet emelt szintű bizottságokban.
Három kolléga részt vett a Rátz László Vándorgyűlésen.
6. A pedagógiai munka feltételei reméljük nem romlanak. A digitális eszközöket a helyén
kezelve alkalmazzuk az oktatásban: redmenta, kahoot, geogebra. Facebook csoportban osztunk
meg anyagokat a tanulócsoportokkal.
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7. Figyelemmel kísérjük a NAT-ban megfogalmazott elvárásokat, különösen az elkövetkező
várható változások előtt. Amennyiben szükséges lesz a helyi tantervek korrekcióit elvégezzük.
Az idei tanévben tíz kolléga tanított matematikát a következő tantárgyfelosztás szerint:
Baloghné Bodó Genovéva
Berta Erika
Dömötörné Horváth Erzsébet
Krupits Mária
Nagy Mária
Nikházy Lászlóné
Öllős Éva
Poóczáné Kecskeméty Szilvia
Sulyokné Jancsó Judit
Takács Éva

6.B
6.A
7.A
8.A
5.A
5.A
5.B
6.A
7.A
8.B

10.A
7.B
9.Ny
9.B
5.B
6.B
8.A
9.C
8.B
10.C

10.B
10.E
9.E
12.A
7.B
11.E
11.F
11.F
9.A
11.A

12.C
11.C
11.F
11.F
12.E
12.F
12.F
11.B

12.F

12.B

Az 5-8. évfolyamon szakköröket tartottunk, ezzel segítve a versenyekre való felkészülést.
5. évfolyam: Nagy Mária

szerda 7. óra

28. terem

6. évfolyam: Baloghné Bodó Genovéva

szerda 7. óra

27. terem

7. évfolyam: Berta Erika

csütörtök 7. óra

18. terem

8. évfolyam: Öllős Éva

hétfő 7. óra

16. terem

Az emelt szintre készülőknek előkésztőt tartunk: Dömötörné Horváth Erzsébet és Poóczáné
Kecskeméty Szilvia csütörtök 14.30-16.00, amely a három próbaszóbelivel ér véget.
Tankönyvek
Ált. isk. évf.
Hajdu-féle könyv átdolgozott kiadása (Gondolkodni jó)
Gimnázista évf
9-12. évf. Sokszínű matematika; 11.E, 12.E Nemzedékek tudása kísérleti tankönyve
+ 3 kötetes feladatgyűjtemény
Emelt szint: nincs külön tankönyv a tankönyvlistán
Események

Szeptember:
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Nevezések (A versenyek nagy része nincs még kiírva, ezért időpontokat csak
hozzávetőlegesen tudunk megadni):
Abacus – szaktanárok koordinálásával a tanulók maguk. Csak a legjobbaknak ajánljuk!
ÖÉ
KÖMAL levelezős verseny - szaktanárok koordinálásával a tanulók maguk.
Jelentkezés a tanulmányi versenyekre
Jelentkezés a Bolyai csapatversenyre: 2018. szeptember 18. (kedd), 18 óra.

DHE

Október:
Jelentkezés:
Bolyai csapatverseny 9-12.

2018. október 19. (péntek), 18 óra.

DHE

Marót Rezső matversenyre.
2018. október 31. (700 Ft)

Kenguru versenyre
Megyei mat.versenyre

NM
TÉ

2018. október 2.

SJJ

Elindulnak a levelezős versenyek
Bolyai csapatverseny 5-8. 2018. október 12. (péntek), 14 óra 30 perc

DHE

Megyei mat.verseny 5-8. 2018. október 15.

SJJ

November
Jelentkezés Zrínyi Ilona mv-re (1000 Ft)2018. november 21.

BBG

Varga Tamás matversenyre.

PKSz

2018. szeptember 18-tól november 13-ig

Varga Tamás mv.

2018. november 27. (kedd) 14.00-16.00 óra.

OKTV 1. forduló:

2018. november 13. (kedd), 14 óra.

Megyei mat.verseny 2.

2018. november 19.

PKSz
SJJ

December
Arany Dániel mv. első fordulója
Január:
Féléves osztályzatok kialakítása
Bolyai csapatverseny 9-12.

2019. január 11. (péntek), 14 óra 30 perc

Varga Tamás 2. forduló

2019. január 22.

OKTV 2. forduló:

2019. január 23. (szerda) 10 óra

DHE
PKSz
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Február:
A megyei matematikaverseny (9-12.)
Zrínyi Ilona mv

2019. február 15. 14.00

BBG

Varga Tamás 3. forduló

2019. február 26.

PKSz

2019. március 21 (csütörtök) 10.00 óra

TÉ

Arany Dani 2. fordulója
Március:
Kenguru verseny.
OKTV döntő

2019. március 18. (hétfő) 10 óra

Április:
Arany Dani döntő:
Nyílt nap
Május
Kompetenciamérés
Kisvizsgák
Érettségi vizsgák
Tervezett versenyeink:
5-8.
Bolyai csapatverseny
Varga Tamás (7-8)
Kalmár László
Dürer (?)
Zrínyi
Kenguru
Marót Rezső (5-6)
Medve
megyei matematikaverseny
9-12.
Arany Dániel (9-10)
OKTV(11-12)

83

Kenguru
Zrínyi
megyei matematikaverseny
Bolyai csapatverseny
Dürer
Egyebek:
Abacus levelezősverseny (5-8)
KÖMAL (9-12)
Pósa tábor , Erdős tábor
Az előző tanévben elindultunk a Zsebpénzügyes vetélkedőn, amelynek az első két
fordulója az interneten bonyolódott és háromfős csapatok vettek részt. Két csapatunk is
döntőbe jutott. A döntőre egy előre kitűzött problémára kellett megoldást keresni és
prezentációt készíteni. A döntő nagy élmény jelentett a tanulóknak. Emellett a MaTech
csapatversenyre is háromfős csapatok jelentkezhetnek és szintén internetesen kezdődik.
A kisgimnazisták írásbeli vizsgái
Összeállítók:
6. oszt Berta Erika és Dömötörné Horváth Erzsébet;
8. oszt Krupits Mária és Sulyokné Jancsó Judit

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.

Győr, 2018. 08. 27.

Poóczáné Kecskeméty Szilvia
mkv.
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK
MUNKATERVE A 2018-19-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:

The English Hub 1A&1B – The English Hub

2A&2B
Channel Pre-Intermediate – Channel
Intermediate


nyelvi előkészítő 1. nyelv:

Traveller Elementary - Traveller Pre-

Intermediate
Traveller B1 - Traveller B2 – Matura Leader
Plus /
Traveller C1


nyelvi előkészítő 2. nyelv:

Traveller Elementary – Traveller Pre-

Intermediate –
Traveller B1 – Traveller B2
 A tanév során tervezzük más tankönyvcsaládok alapos átnézését, és egyes
tankönyvek lecserélését újabb, korszerűbb szemléletet tükröző, és modernebb
szókincset nyújtó könyvekre.
2. Közös követelmény- és értékelési rendszer:


Elvárásaink ismertetése szeptemberben az 1. órán



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



Év végi vizsgák írásbeli és szóbeli anyagának összeállításában és a felkészítés
ütemében egyeztetnek egymással az érintett szaktanárok



A tanmenetek elkészítésekor ugyancsak egyeztetnek az azonos képzési rendben
tanuló csoportok szaktanárai a haladási ütemet illetően



Értékelési rendszerében – számonkérések gyakorisága, az értékelés módjai és
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tartalmi elemei – egységes a munkaközösség


A tanév során tervezzük, hogy Google Drive felületen megosztjuk egymással az
általunk készített teszteket és egyéb, a tanításhoz hasznos anyagokat

3. Érettségi, év végi vizsgák, valamint nyelvvizsgák:


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




Felelős szaktanárok:


12. A: Micheller Barbara



12. B: Dr. Tancsicsné Horváth Julianna és Hajmásiné Pap Mária



12. C: Söptei Veronika és Micheller Barbara



12. E: Böröczky Éva és Dr. Tancsicsné Horváth Julianna

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


Felelős szaktanár:




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




7. B: Horváth Hajnal

Felelős szaktanárok: Micheller Barbara és Máté Éva

Hatékony felkészítés a nyelvvizsgákra:


8 évfolyamos képzés 1. nyelv esetén: 9-10. 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: 12. évfolyamtól várható

4. Versenyek:


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


Megyei Angol Verseny



OÁTV



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



Országos Fox verseny



Országos On-Lion verseny



Drama Games verseny (Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola)



Gárdonyi Fordítási Verseny

5. Közösségfejlesztési tervek:


Tanórákon belül:
Az idegen nyelv különösen alkalmas arra, hogy tanítása során közösséget

fejlesszünk,
mivel a nyelvgyakorlás során a tanulók többnyire közösen oldanak meg
feladatokat.
Ennek elemei a következők:
o páros és csoportmunkák
o közös feladatmegoldás, illetve feladatok létrehozása
o csoportos tesztkészítés vagy gyakorlóteszt készítése más csoportok számára
o élménypedagógiai és drámapedagógiai módszerek használata a tanulás,
illetve gyakorlás során
o páros, illetve csoportos prezentációk készítése, azok együttes értékelése a
csoportban


Tanórán kívül és belül:
Az angol hét programjai – az elmúlt évekhez hasonlóan – nagyon jó lehetőséget
kínálnak a közösségfejlesztésre mind délelőtti tanórák alatt, mind délutáni
alkalmak
során.


Időpont: november 12-15.



Terveink:


Nagyobb diákok intenzívebb bevonása a szervező munkába



Tanulószobás tanulók intenzívebb bevonása a délutáni részvételbe



Különböző tanulócsoportok közötti együttműködés kialakítása a
délelőtti tanórák folyamán



Programjaink: terveink szerint a különböző korosztályok számára kihívást
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jelentő,
érdekes, és közösséget fejlesztő vetélkedőket, programokat
szervezünk, amelyek – a diákok igényei szerint – az alábbiak
lehetnek
-

vetélkedő előre kiadott könnyített olvasmány alapján

-

könyvbemutató és vásár

-

plakátkészítő verseny

-

daltanulás

-

a filmklubbal közösen filmvetítés feladatokkal

-

civilizációs vetélkedő

-

prezentációk készítése

-

Halloween parti élményeket nyújtó közös játékokkal,
feladatokkal

-

QR kódos Scavenger Hunt (“kincsvadászat”) játék

-

Spelling Bee competition (“betűző verseny”)

-

diákcsoportok által készített kvízek más csoportok

számára (pl.
Kahoot program felhasználásával))
-

escape room / escape game (szabaduló szoba)

6. Minősítések:


A tanév során két kolléga, Hajmásiné Pap Mária és Máté Éva készíti el és tölti fel
portfólióját az Oktatási Hivatal honlapjára és kezdi meg a minősítő eljárást

7. Továbbképzések:


Továbbra is részt veszünk a szakmai és módszertani képzéseken és tájékoztatjuk
egymást az elhangzottakról munkaközösségi megbeszéléseken, körlevél formájában,
illetve Google Drive felületen

8. Könyvtárfejlesztés a kiadó jóvoltából:
 Továbbra is tervezzük a nyelvtanítást, vizsgára készítést elősegítő nyelvkönyvek
bővítését a könyvtárban a kiadóval kötött szerződés alapján, főleg az egyszerűsített
regények választékát színesítjük
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9.

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 táblás 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) Az internet és mobileszközök használata:


A jövőben szeretnénk az internet és a mobileszközök kínálta lehetőségeket
egyre inkább kihasználni a nyelvtanításban és a jól használható honlapokat
és mobilalkalmazásokat egymással megismertetni

10.

Egyéb tervek:


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



Az angolos termek (17-es, 23-as és 25-ös) további karbantartása és díszítése



Ír gyakorlótanár mentorálása az elmúlt évekhez hasonlóan



A diákság ösztönzése olvasásra angol nyelven a könyvtári egyszerűsített
olvasmányok felhasználásával



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

Lőrincz Andrea
munkaközösség vezető
2018. augusztus 29.
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK
MUNKATERVE A 2018-19-ES TANÉVRE
1. Középfokú érettségi adatbankunkat az új érettségi elvárásoknak megfelelően átalakítjuk.
Felelősök: munkaközösség tagjai
2. A 11. 12. évfolyam tanulóival részt veszünk az OKTV-n
Jelentkezési határidő: szeptember 15.
Felelősök:

a 11. 12. 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 az iskolai könyvtárral
együttműködve.
(próbavizsgák, vetélkedők, előadások, prezentációk)
Határidő:
Felelősök:

február 25-március 1.
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, az interaktív anyagokat 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
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9. Részt veszünk a Krúdy Gimnázium vers- és prózamondó versenyein.
Felelősök: munkaközösség tagjai
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
13. A Czuczor Gergely Gimnázium francia nyelvi táborában részt veszünk.
Felelős: Mayerné Lantos Rita
14. Részt veszünk a Szabari Krisztina Országos Fordító Versenyen.
Felelősök: a résztvevő tanulók szaktanárai

Győr, 2018. augusztus 29.

Károlyi Ilona
munkaközösség-vezető
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS
MUNKAKÖZÖSSÉGÉENEK MUNKATERVE A 2018-19-ES TANÉVRE
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 Szalay Ferenc
Kosárlabda, röplabda, atlétika, lövészet, úszás, asztalitenisz, vívás,
petangue, tenisz, ergométer, kerékpár,(kézilabda?)
Iskolai sportrendezvények:
Labdarúgó házibajnokság (ősz, tavasz) felelős tanár kijelölése
Asztalitenisz házibajnokság (ősz, tavasz) felelő tanár kijelölése
Kosárra dobó verseny (korosztályonként)
Sportnap a somorjai iskolával Somorján (ősszel)
Sportnap és egészségnap (tavasz)
Sítáborok igény szerint
Sportnap a somorjai testvériskolával iskolánkban (tavasszal)
Bemutató órák
Amerikai foci, karate, kaszkadőr bemutatók.
Felmérések
NETFIT, ergométer.
Délutáni sportfoglalkozások
Hétfő-szerda: röplabda 15- 16.30-ig 7. évf.-12. évf., 8. órában 5.-6. évfolyam (teremfüggő
melyik nap) Csendes Katalin
Heti egy alkalommal: kosárlabda 15-16.30-ig 8. évf.-12. évf. Albert Tóth Zita
Tömegsport órák igény szerint szervezése folyamatban.
A felsoroltakat a diáksportkör keretein belül működnek.
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Heti egy óra tömegsport (Albert Tóth Zita)
A testnevelés órákon kiemelt szerepe van az egészséges életmódra nevelésnek, a személyiség
fejlesztésének és a közösségi szellem kialakításának.
Az egészségre nevelés és a tanulók személyiségének fejlesztése minden órán jelen van
(gyakorláskor, játék közben, stb.) Gyakorlatvégzés alatt többször felhívjuk a gyerekek
figyelmét a mozgás fontosságára és élettani hatásaira. A felszerelés tisztántartása és az órák
utáni tisztálkodás fontosságára.
A közösségi nevelésre is számos lehetőség nyílik a csapatsportágakban váltó és sorversenyek
alatt, páros gyakorlatok végzésekor, gyakorlás közben, illetve a gyakorlatok bemutatásakor,
ahol a tanulók egymásnak segítséget nyújtanak.

Győr, 2018. augusztus 30.

Csendes Katalin
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM INFORMATIKA
MUNKAKÖZÖSSÉGÉENEK MUNKATERVE A 2018-19-ES TANÉVRE
Tantárgyfelosztás:
Osztály

Heti
óraszám

6. A

1

6. B

1

7. A

1

7. B

1

8. A

1

8. B

1

9. NY

4

9. A

2

9. B

2

Szaktanár
Mike Dezső
Szőcei Zoltán
Mike Dezső
Ritzinger Lajos
Mike Dezső
Szőcei Zoltán
Mike Dezső
Szőcei Zoltán
Ritzinger Lajos
Ritzinger Lajos
Szőcei Zoltán
Gémesi Tamás
Gémesi Tamás
Ritzinger Lajos
Gémesi Tamás
Dömötörné Horváth Erzsébet

Osztály

Heti
óraszám

9. C

1

9. E

1

10. A

1

10. B

1

10. C

2

10. E

1

11. F

2

12. F

2

Szaktanár
Ritzinger Lajos
Gémesi Tamás
Gémesi Tamás
Ritzinger Lajos
Gémesi Tamás
Ritzinger Lajos
Ritzinger Lajos
Szőcei Zoltán
Gémesi Tamás
Dömötörné Horváth Erzsébet

Gémesi Tamás
Ritzinger Lajos
Dömötörné Horváth Erzsébet

Ritzinger Lajos
Dömötörné Horváth Erzsébet

Ritzinger Lajos

Gémesi Tamás
Szőcei Zoltán

Dömötörné Horváth Erzsébet: 9A 2 ó, 10C 2 ó, 11F 1 ó, 12F 1 ó, összesen 6 óra
Gémesi Tamás: 8B 1ó, 9NY 4 ó, 9A 2 ó, 9B 2 ó, 9C 1 ó, 9E 1 ó, 10A 1 ó, 10C 2 ó, 10E 1 ó,
összesen 15 óra
Mike Dezső: 6 A 1 ó, 6 B 1 ó, 7A 1 ó, 7B 1 ó, összesen: 4 óra
Szőcei Zoltán: 6 A 1 ó, 7 A 1 ó, 7B 1 ó, 8B 1 ó, 9B 2 ó, 10B 1 ó, összesen: 7 óra
Ritzinger Lajos: 6 B 1 ó, 8A 1+1 ó, 9NY 4 ó, 9C 1 ó, 9E 1 ó, 10A 1 ó, 10B1 ó, 10E 1 ó, 11F 1
ó, 12F 1 ó összesen: 14 ó
Nagy Éva (könyvtáros tanár): könyvtárhasználati ismeretek órák tartása
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.
Október hónapban van az OKTV-k (alkalmazói és programozói kategória) és a Nemes
Tihamér versenyek, valamint a KÖMAL informatika pontversenyeinek jelentkezési határideje.
Az alkalmazói kategóriát és előversenyét (Nemes Tihamér Alkalmazói verseny) a középszintű
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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 6-a és 21-e között (http://codeweek.eu)
November hónapban kell jelentkezni az alkalmazói versenyekre felvezető Kozma versenyre és
ekkor tartják a programozói és alkalmazói OKTV illetve Nemes Tihamér versenyek első
fordulóit.
December hónapban kell az iskolánkban népszerű Logo versenyre jelentkezni, ekkor van a
Kozma verseny első fordulója
Január: félévzárás, Logo verseny első fordulója, programozói OKTV, Nemes Tihamér
versenyek második fordulója
Február: alkalmazói OKTV és Nemes Tihamér verseny második forduló
Március: programozói és alkalmazói OKTV és Nemes Tihamér verseny döntő fordulója, Logo
verseny második forduló, ahol ismét házigazdák leszünk, Kozma verseny második forduló
Április: Logo- verseny döntő fordulója
Részvétel a Digitális témahét rendezvényen április 3 - 7 között (http://digitalistemahet.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 elmúlt tanév jó tapasztalatai után az idei évben is lesz fakultációs csoport a 11. és 12.
évfolyamon is. Cél a tanulók felkészítése az emeltszintű érettségi vizsgára illetve
segítségnyújtás a felsőfokú tanulmányokhoz, a pályaválasztás segítése.
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. Az
erre a plusz témakörre (algoritmusok és programozás) való felkészítés megoldhatatlan a normál
tanórákon, de biztonsággal megoldható a fakultációs órákon.
Tanulóink eddig is sikeresen szerepeltek a különböző versenyeken, hogy ezeket az
eredményeket tartani tudjuk, illetve előbbre lépjünk, valamint hogy az utánpótlást biztosítsuk,
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tervezzük, hogy szakköröket tartunk az érdeklődő tanulóknak, a legjobbaknak pedig
lehetőséget biztosítunk a budapesti központi (ingyenes) szakkörökön történő részvételre.
A tantervekben szereplő

könyvtárhasználati

ismeretek órákat Nagy Éva könyvtáros tanár

fogja tartani minden évfolyamon.
Szeptemberben az igények felmérése után véglegesítjük a szakkörök, felkészítők
szaktanárát és 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.
A munkaközösség minden tagja aktívan részt vesz az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet
a köznevelésben” pályázat megvalósításában illetve segíti ebben a többi kollégát.

Győr, 2018. augusztus 30.
Dömötörné Horváth Erzsébet
mkv.
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM BIOLÓGIA-FÖLDRAJZ
MUNKAKÖZÖSSÉGÉENEK MUNKATERVE A 2018-19-ES TANÉVRE
A munkaközösség tagjai átnézik és az előző évi tapasztalatokat felhasználva elkészítik a
tanmeneteket. Az év elején tartott munkaközösségi értekezleten újragondolták és
egységesítették a tanórákon elvárt kompetenciákat.
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 tanár: Rebákné
Német Erzsébet. Gémesi Tamás
Bolyai János Természettudományos Verseny
Felkészítő tanárok: Angyalné Kiss Eleonóra, Rebákné Német Erzsébet, Horváth Katalin,
Semmelweis Egészséges Életmód verseny.
Felkészítő tanár dr Hercselné Pallag Zsuzsanna
Állategészségügyi Verseny - Állatorvostudományi Egyetem
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
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.
2018 November 10 -én az iskola Sport és egészségnapot tart, amelyen a munkaközösség
tagjai szervező feladatokat látnak el.
Az 5.-6. Osztályosok egészséges ételeket készítenek.
7-8-9. évfolyam diákjai az elsösegélynyújtás szabályaival ismerkednek.
10.-11.-12. évfolyam diákjai a dohányzás káros hatásai és a drogprevenció témakörrel
kapcsolatos előadást hallgatnak meg. ( meghívott orvos előadó?)
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Meghívott dietetikus beszélne a fiatalkori elhízásról és az egészséges táplálkozásról,
összekapcsolva a rendszeres mozgás fontosságával.
Ennek a napnak a pontos programja a későbbiek során alakul ki pontosan és válik ismertté
részleteiben.
November és december hónapokban Környezet- és egészségtudatos napokat tartunk hat
héten keresztül, hetente egy alkalommal. Ideje kedd délután 14.30.
A hat témakör, amelyeket szeretnénk egy kicsit jobban megismertetni a diákokkal:
1. Gondolatébresztő: Németh Tibor a KFG igazgatója: A globális felmelegedés és a
klímaváltozás, ezek várható következményei
2. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan - diákjaink (a 11. évfolyam biológia
fakultációsai)
mutatják be a klímamentő plakát alapján hogyan tudnánk mi is tenni a klímaváltozás ellen.
3. Megújuló energiafajták, energiagazdaság- a 12. évfolyam biológia fakultáció diákjainak a
bemutatásában
4. Energiatakarékos otthon, passzív ház - meghívott előadó
5. Hulladékkezelés, hulladékból használati tárgyak- meghívott előadó
6. Vizes élőhelyek védelme Fűzfa Zoltán előadása
Kapcsolódó programok:
A folyosói kivetítőn: film a hulladék felhasználásáról- használati tárgyak előállítása.
Madáretető kihelyezése és gondozása 7.-8. évfolyam diákjai
Faültetés az iskola kivágott fáinak a helyére: 9.-10. évfolyam diákjai
Klimamentő plakátokból kiállítás a klubban vagy az iskola folyosóin. A plakátok értékelése
díjazása
2-3 db klimamentő plakát A/3 méretű színes tartósabb változat elkészítése és elhelyezése úgy,
hogy a diákok tanulmányozhassák.
Decemberben az utolsó hét után osztályfőnöki órán egy teszt kitöltése ês kiértékelése még az
órán. A kisebbek keresztrejtvényt töltenek ki.
A környezettudatos hetek programjait a munkaközösség tagjai szervezik és a lebonyolításában
is aktívan közreműködnek.
Győr, 2018. augusztus 28.
Összeállította:
Dr. Hercselné Pallag Zsuzsanna
munkaközösség vezető
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM FIZIKA-KÉMIA MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK
MUNKATERVE A 2018-19-ES TANÉVRE

Fizika tantárgyfelosztás
Baloghné Bodó Genovéva

7.B
2

8.A
2

10.A
2
11.F 12.F
2
2

Nikházy Lászlóné
10.E
2

Öllős Éva
Poócza József
Poóczáné Kecskeméty
Szilvia
Sulyokné Jancsó Judit

7.A
2

Takács Éva
Kémia tantárgyfelosztás

9.A
2
9.C
2
8.B
2
9.B
1

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

7.B
2
8.B
1

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

Berta Erika
Horváth Katalin
Krupits Mária

7.A
2
8.A
1

11.E
2
11.B
2,5

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

11.F
2
9. C 9.E
2
2
12.F
2

A 7. és 8. évfolyamon is a kerettanterv szerint tanítunk, ezért a fizika 7. osztályban heti 2 óra,
a kémia heti 1 óra, 8. osztályban a fizika heti 1 óra, a kémia heti 2 óra.
A nyolc évfolyamos gimnáziumban 9. 10. évfolyamon már áttértünk a kerettantervre, a 11.
évfolyamon még nem, de a fizika és a kémia érettségi pedig már nekik is az új kerettanterv
szerint lesz, s a kerettantervhez illeszkedő tankönyvből átmeneti tanmenet alapján tanítunk,
11.A és 11.B osztályokban. A fizika tantárgyat és a kémia tantárgyat is a B kerettanterv
követelményei szerint 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)
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
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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.
Az őszi munkaközösségi értekezleten megbeszéltük az egységes követelmény- és
értékelési tervünket, s szeptemberben egyeztetjük az önellenőrzési és az óralátogatási tervet is.
A közép- illetve emeltszintű érettségire való felkészítést folytatjuk, emelt szintű 2 óra
kémiából: 12. évfolyam Krupits Mária, 11. évfolyam Berta Erika, fizikából: 11. és 12. évfolyam
Nikházy Lászlóné. Az egyetemi előkészítőt meghirdetjük, kémiából kétféle előkészítőt
hirdetünk: feladatmegoldót a 11. évfolyam számára (Berta Erika), és emelt szintű felkészítést a
12. évfolyam számára (Krupits Mária), fizikából az emelt szintű felkészítést a 12. évfolyam
számára (Poócza József).
Az év végi munkaközösségi értekezleten már tervezzük a jövő tanév tehetséggondozó
feladatait.
FIZIKA
7-8. évfolyamon az Öveges fizika versenyre való felkészítéshez szükséges szakkör: Sulyokné
Jancsó Judit, Baloghné Bodó Genovéva
9-10. évfolyamon szakkör: Takács Éva, Baloghné Bodó Genovéva, Poócza József
KÉMIA
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.
A Hevesy György országos általános iskolai kémia versenyre (7-8. évf. felelős:
Krupits Mária, Horváth Katalin) és az Irinyi János Középiskolai kémia versenyre benevezünk
(9-10. évf. felelős: Berta Erika, Horváth Katalin, Krupits Mária).
FIZIKA
Az Öveges József országos fizikaverseny döntőjének szervezésében és a zsűrizésben
részt veszünk (Nikházy Lászlóné, Baloghné Bodó Genovéva, Poócza József).
Megrendezzük a Bolyai Természettudományos Csapatverseny regionális fordulóját ( felügyelő
és javító tanárok a munkaközösség tagjai).
A Kutatók éjszakáján a 7-8. évfolyamos csapatokkal versenyezünk (Bodó
Genovéva, Sulyokné Jancsó Judit, Berta Erika, Krupits Mária),
Június hónapban az 5-6. évfolyam számára fizika-kísérleti bemutatót tartunk a fizika
szakkörösök közreműködésével. (Takács Éva)
A diáknapon fizika-kémia kísérleti bemutatót tartunk a 11. osztályos tanulókkal
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Mikola Sándor fizikaversenyre készítjük a tanulókat. A verseny megyei fordulójának
szervezésében segítünk (felelős: Öllős Éva, Baloghné Bodó Genovéva, Nikházy Lászlóné,
Poócza József).
A munkaközösség versenytervét ősszel folyamatosan tudjuk a versenyek meghirdetése
után elkészíteni, melyre az igazgatósági egyeztetés után nevezzük be a tanulókat.
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).
Tanórán kívüli közösségfejlesztés
A MOBILIS-szel kötött partnerkapcsolatot idén is ápoljuk, a feltételeket teljesítjük, a
programokon való részvételt megszervezzük (felelős: Nikházy Lászlóné, Krupits Mária,
Poócza József).
A MOBILIS EFOP 3.3.6.17.pályázati programjában részt veszünk(Poócza József)
Program a mellékletben
Június elején az 5-6. évfolyam számára Takács Éva a fizika-kísérleti bemutatót
tartjuk meg a fizika szakkörösök közreműködésével. (Takács Éva)
Takács Éva és a 10. osztályos szakkörösök szervezték és május végén rendezték az
első kazinczys hajítóversenyt. A verseny kiírása, a szervezés és a rendezés kiválóan sikerült.
Ezt a verseny az idei évben is tervezzük.
Techtogether, kísérleti bazár programokon kísérletekkel, prezentációkkal
szerepelünk(Poócza József, Takács Éva)
A digitális héten fizika kísérleteket kiértékelő programokat mutattak be a 11. fizika
faktosok Poócza József vezetésével az alsóbb évfolyamosoknak.
Tanórán belüli közösségfejlesztés
A multimédiás eszközöket használjuk az óráinkon, s a jó módszereket, anyagokat
munkaközösségi értekezleten bemutatjuk egymásnak. Fizika és kémia tanulókísérleti órákat,
feladatlapokat, kísérletek elemzését dolgozzuk fel csoportmunkában a tanórákon. Ezen órák
anyagát megosztjuk egymással.
Példa a mellékletben.
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A 39.terem átalakítása az új pedagógiai módszerekhez feltétlenül szükséges!
Győr, 2018. augusztus. 28.
Nikházy Lászlóné
mkv.
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A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM OSZTÁLYFŐNÖKI
MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKATERVE A 2018-19-ES TANÉVRE
I.

Személyi feltételek
A munkaközösség 25 fővel végzi munkáját, ebben a tanévben két olyan taggal bővül
a közösség, akik eddig még nem végeztek osztályfőnöki munkát (Érsek Evelin és
Nyőgér Andrásné Luksa Zsuzsanna), az ő munkájuk segítését kiemelt feladatnak
tekintem. Miután Horváth Péterné Zsuzsa egy 10.-es osztályt vesz át, amennyiben
szükségét érzi, több személyes megbeszélésre is sort kerítünk. Horváth Krisztina
visszatérőként színesíti ötleteivel munkánkat.

II.

Az osztályfőnöki munka területei
A munkaközösség tagjai az alábbi területeken tevékenykednek és terveznek.
o Az iskola és a pedagógusok közötti folyamatos kapcsolattartás csatornái a már
működő telefonos, email-es lehetőségek, illetve a tradicionálisnak számító évi
kettő szülői értekezlet, a délelőtti egyéni, illetve négy délutáni fogadóóra.
A Kréta felülete is ad lehetőséget az üzenetváltásra. Az ellenőrző könyv
megszűnésével ez jelentheti az alternatívát.
o Az adminisztratív teendők ellátása, reményeink szerint zökkenőmentes lesz,
miután a Kréta rendszert folyamatosan javították a felhasználók visszajelzései
alapján. Azonban még mindig kell fejlődnünk a feszesebb vezetés terén. Ennek
tárgyi feltételeit jelentősen javították a tavalyi tanévben kiosztott laptopok.
o Valamennyi osztályfőnök megszervezi osztálya számára a tanulmányi
kirándulást, amelyre a végzős diákok esetében ősszel, a többi osztály esetében
pedig a tanév vége fele, az írásbeli érettségi idején kerül sor. Az év végi
beszámoló keretét adó Google űrlap mindenki számára elérhető, így könnyen
lehet ötleteket szerezni és az adott osztályfőnöktől hasznos információkhoz
jutni, mely nagyban megkönnyítheti a szervezést. (Fejlesztési terv 2.
Személyiség és közösségfejlesztés)
o Az iskolánkban dolgozó védőnő beszámolójából is kiderült, hogy egyre
nagyobb szükség van munkájára, akár a fizikai sérüléseket, akár a lelki
problémákat nézzük. Kidolgozott programjait igénybe vesszük az osztályfőnöki
órákon, illetve szükség esetén, krízishelyzetekben diákjainkat a védőnőhöz
irányítjuk. Munkáját nélkülözhetetlennek tartjuk.
o A tanév során valamennyi osztály eljut iskolafogászatra osztályfőnökük
kíséretében.
o Az osztályfőnökök a tanév során korosztálytól függően számos tanórán kívüli
iskolai, illetve osztályprogram lebonyolításában vesznek részt.
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Gólyatábor, Focikupa, Diáknap, Cinkeavatás, Farsang, szalagavató, közös moziés/vagy színházlátogatás, korcsolyázás, nyári táboroztatás, melyek mind-mind
különböző szervezési feladatokat és nem kevés időt igényelnek.
Ezek a rendezvények kivétel nélkül alkalmasak arra, hogy elősegítsék a
közösségek formálódását mind osztály, mind iskolai szinten. A felsőbb éves
diákok és természetesen a DÖK bevonása a szervezésbe, illetve a lebonyolításba
jó és működő ötletnek bizonyult. Pédaként a nyári tábort említem. (Fejlesztési
terv 2. Személyiség és közösségfejlesztés)
o A 7.a és 7.b osztályok részt vesznek a Határtalanul pályázatban és a tanév
során Erdélybe utazik 80 diák kísérőtanáraikkal. További egy pályázat ven
elbírálás alatt. (Fejlesztési terv 2. Személyiség és közösségfejlesztés)
o Az elmúlt tanévhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítunk a pályaorientáció
támogatására, mely területen számítunk Szűrné Pápay Ágnes igazgatóhelyettes kolléganő mesterpedagógusi munkájára. A projekt keretében diákjaink
valamennyi évfolyamon több alkalommal önismereti foglalkozásokon vesznek
részt, első sorban osztályfőnökük vezetésével. Az osztályfőnöki órákra
belátogató volt diákjaink a továbbtanulással, illetve a különböző egyetemekkel
és szakokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókkal, míg a meghívott szülői előadók
egy–egy pálya ismertetésével igyekeznek megkönnyíteni a döntést.
o Figyelemmel tartjuk a továbbképzési lehetőségeket – egyre több az online is
elvégezhető akkreditált tanfolyam – és törekszünk arra, hogy ki-ki az
igényeinek, szükségleteinek és nem utolsó sorban anyagi lehetőségeinek
leginkább megfelelő képzésen vegyen részt. Ezen kívül redkívül nagy számban
veszünk részt azokon a különböző továbbképzéseken, melyek az iskolánkban
zajló projektekhez kapcsolódóan indulnak.
o A tanév során adódó, a tanórákra bevihető és iskolánk szellemiségének
megfelelő programokhoz igyekszünk rugalmasan alkalmazkodni és azokon
részt venni, amennyiben azok alkalmasak diákjaink érzékenyítésére, különböző
kompetenciáik fejlesztésére.
o Szívesen vesszük a Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezését újabb osztályok
bevonásával, illetve a Mobilis által szervezett számos különböző rendezvényre
is látogatnak el osztályok. (Fejlesztési terv 2. Személyiség és közösségfejlesztés)
o Az idei tanévben a minősítési folyamatban több kolléga vesz részt Pedagógus 2
és Mester szinten.
o Ami a kapcsolattartást és tudásmegosztást illeti, a munkaközösség számára
létrehozott email cím, (kazinczyferenc@gmail.com Jelszó: osztalyfonok), a
hozzá tartozó Drive-val, melyen hasznos anyagokat szerettem volna
összegyűjteni, egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A kollégák
viszont szívesen élnek a Facebook csoport adta lehetőséggel, akár
információszerzésre, akár hasznos cikkek, továbbképzések, kiadványok, egyéb
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lehetőségek megosztására, bár ennek a csoportnak nem mindenki kíván tagja
lenni. (Fejlesztési terv 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció)
Győr, 2018. augusztus 30.
Horváth Hajnalka
mkv.
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