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A tanév egyházmegyei mottója: „Péter hitével tekintsünk Jézusra!” 
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Az új tanév Dr. Ternyák Csaba egri érsek által, 2021. augusztus 26-án tartott 

tanévnyitón meghirdettet mottója: 

„Péter hitével tekintsünk Jézusra”  

Erre megkérdezte őket: ,,És ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a 

Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus azt felelte neki: ,,Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a 

test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van.  

   És mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az 

alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit 

megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a 

mennyekben is.” 

                                                                               Máté Evangéliuma 16,13-19 
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A munkaterv célja 

A munkaterv célja, hogy meghatározza a 2021/2022. tanév helyi rendjét a vonatkozó 

jogszabályok és a fenntartói elvárások szerint, a kiemelt nevelési- oktatási célokat, 

szabályozza és ütemezze az éves feladatokat. 

Érvényessége 

 Jelen dokumentum érvényes az iskola valamennyi dolgozójára és tanulójára 

Nyilvánossága 

A dokumentum az intézményvezetőnél, az iskola számítógépes hálózatán és (kivonatosan) az 

iskola honlapján is megtekinthető 

Módosítása 

Az munkaterv bármilyen módosulásáról az igazgató a helyben szokásos módon ad 

tájékoztatást az érintetteknek. 

Intézményünk adatai 

Az intézmény fenntartója: Egri Főegyházmegye 

3300 Eger, Széchenyi u. 1. 

Az intézmény neve: Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 

3800 Szikszó, Miskolci u. 9. 

Az intézmény típusa:  Többcélú intézmény, összetett iskola 

Intézményvezető: Nyitrainé Jurácsik Antónia 

Intézményvezető helyettesek: Fedorné Fekő Éva  

Pohubi József 

Gazdaságvezető: Majláthné Kléri Edina 

Az iskola lelkipásztora: Szarvas István 

Alapfeladataink: Általános iskolai nevelés-oktatás 

Gimnáziumi (hat- és négyosztályos) nevelés-oktatás 

Elérhetőségek: 06(46) 596-323 

szentmartonszikszo@gmail.com 

http://szentmartonszikszo.hu 

mailto:szentmartonszikszo@gmail.com
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I.  AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI  

 

A MŰKÖDÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK ÉS 
UTASÍTÁSOK  

● 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről 

● 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

● 5/2020 (I.31.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

végrehajtásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

● 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

● A fenntartó Egri Főegyházmegye által kiadott irányelvek, útmutatók, utasítások. 

● Belső szabályzók:  

Pedagógiai Program,  

SZMSZ,  

Házirend 
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK  

ALKALMAZOTTI FELTÉTELEK: 

Munkavállalók száma a tanévkezdő (2021.09.01) állapot szerint:  

 Pedagógus 

(fő)  

Nevelő-

oktató 

munkát 

segítő (fő)  

Funkcionális 

feladatot 

ellátó (fő)  

Össz. 

(fő)  

Teljes 

munkaidős 

57 4 12 73 

Ebből tartósan 

távol lévőt 

helyettesítő  

2 0 0  2 

Részmunkaidős 2 0 0 2 

Óraadó 4 0 0 4 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK  

 

A szakmai munkaközösségek- élve a törvény általi jogaikkal- szervezik a belső szakmai 

munkát, továbbképzéseket, tanulmányi versenyeket, közreműködnek a nevelő-oktató munka 

belső ellenőrzésében. A munkaközösségek vezetői részt vesznek az iskolai feladatok 

koordinálásában, az információk megfelelő áramoltatásában a munkaközösségen belül, segítik 

az iskolavezetés ellenőrző, szervező, értékelő munkáját, patronálják a pályakezdő, illetve új 

kollégák tevékenységét. Minden pedagógus tagja egy, vagy több szakmai munkaközösségnek, 

szakjának megfelelően. 

A munkaközösségek saját munkaterveik szerint dolgoznak és látják el az intézményi 

munkatervben számukra kijelölt feladatokat. 

Munkaközösség neve 

Alsó tagozatos 

Iskolaotthon, napközi 
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Felső tagozat osztályfőnöki 

Gimnáziumi tagozat osztályfőnöki 

Humán  

Idegen nyelvi  

Természettudományos 

Reál 

Művészeti 

Testnevelés 

 

II.  AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE  

 

A működés törvényes rendjét a vonatkozó jogszabályok mellett az iskola belső 

szabályzatai biztosítják, melyek megismerése és betartása minden intézményi dolgozó 

számára kötelező. A működés belső feltételeit biztosító szabályzataink a tanév során 

folyamatosan rendelkezésre álltak. Az intézményben dolgozók munkaköri feladatai külön 

munkaköri leírással szabályozottak, melyek összhangot képeznek a belső működés feltételeit 

szabályzó törvényekkel, jogszabályokkal.  

KIEMELT INTÉZMÉNYI FELADATOK A 2021/2022. TANÉVBEN:  

 A tanév mottója: „Péter hitével tekintsünk Jézusra!” Ennek szellemében szervezzük és 

bővítjük programjainkat.  

 Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeinek követése, megélése, a 

záró szentmisén való személyes részvétel.  

 Az EMMI VIII/4541/2021/KOAT sz. levelében foglaltak alkalmazása, érvényesítése a 

járványügyi megelőző intézkedések tekintetében  

 Az előző tanévben - járvány miatt elrendelt - online oktatás során tapasztalt 

lemaradások felmérése, pótlása.  

 Felkészülés egy esetleges újabb online oktatásra  
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 Intézményünk évfordulós rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása  

 Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésekre, és minősítési eljárásokra  

 A pedagógus önértékelések ütemezése 

 A tanév mottója: „Péter hitével tekintsünk Jézusra!” Ennek szellemében szervezzük és 

bővítjük programjainkat.  

 Az intézmény katolikus szellemiségének erősítése a nevelő-oktató munkában és az 

iskola arculatának megjelenítésében. Az osztálytermek és az új csoportszobák egyházi 

jellegének kialakítása, alkalmassá tétele hitéleti tevékenységek végzésére. 

FELADATOK A BELSŐ MŰKÖDÉS TERÜLETÉN  

● Dolgozói és tanulói tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás 

● Tantárgyfelosztás, órarend, terembeosztás elkészítése, illetve szükség esetén 

módosítása 

● A KIR személyi nyilvántartásának, továbbá a pedagógusok személyi anyagának 

aktualizálása, munkaszerződések, átsorolások, pótlékok aktualizálása. 

● A tanári és tanulói ügyeleti rend elkészítése épületenként 

● Az osztálytermek dekorációja, rendezése katolikus iskolai jelleg kiemelésével 

● Portaszolgálat működési rendjének aktualizálása  

● Az épületek használata közben bekövetkezett változások jelzése 

● Intézményi munkaterv elkészítése  

● Szakmai munkaközösségi munkatervek elkészítése 

● Egyéb, tanórán kívüli foglalkozások, napközi igénybevételének felmérése  

● Mérések adatszolgáltatása, lebonyolítása, adatrögzítés 

● Informatikai alapú nyilvántartás külföldi tanulmányutakról (Határtalanul pályázatok) 
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III.  NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA  

A 2021/2022. TANÉV KIEMELT NEVELÉSI FELADATAI  

A tanév mottója: „Péter hitével tekintsünk Jézusra!” 

● A gyermekek felkészítése a katolikus értékrend szerinti teljes és boldog életre  

● Az evangélium üzenetének, az eucharisztika lényegének a mai fiatalok nyelvén, 

számukra érthető módon történő közvetítése.  

● Az egymás iránti tisztelet és szeretet gondolkodásunkba és életvitelünkbe való 

beépítése, a helyes viselkedési normák kialakítása. 

● Segíteni, tenni akarás és felelősségvállalás egymásért, a közösségért 

● Önzetlenségre, áldozatvállalásra nevelés, gyermekeink jellemének pozitív formálása. 

● Segítsünk mindenkit a szentmisén és egyéb liturgikus alkalmakon való elmélyült, 

tudatos és tevékeny részvételre. 

● Teremtett világunk védelmének folyamatos megvalósítása 

● A tanulók, családok nemzeti identitástudatának erősítése 

● Családias légkör teremtése, esztétikus környezet kialakítása, ahol a gyerekek jól érzik 

magukat.  

● Testi-lelki egészség megőrzésére és a környezet védelmére, az értékek megóvására és 

takarékosságra nevelés.  

● Az iskolához, mint közösséghez tartozás érzetének erősítése diákban és dolgozóban 

egyaránt 

● A tudás értékének becsülésére nevelés 
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A 2021/ 2022. TANÉV KIEMELT OKTATÁSI FELADATAI  

● Az új NAT felmenő rendszerben történő bevezetése az 2.  6. és a gimnáziumi 8.A,  

10.B évfolyamokon.  

● Változások az országos mérésekben. (Bevezetésre kerül a természettudományi mérés, 

továbbá a kompetenciamérés online formában történik) 

● A tanulás-tanítás folyamatában az IKT eszközök változatos alkalmazása, az önálló  

ismeretszerzés, feladatmegoldás képességének kialakítása (életkor figyelembe 

vételével) 

● A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának további csökkentése 

● A gyengébb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása, korrepetálása esetenként 

a szakember (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus) segítségével. 

● Tehetséggondozás, versenyfelkészítés 

● Minden évfolyamon hatékony, egyénhez igazodó oktatási módszerek alkalmazása, 

módszertani kultúra folyamatos fejlesztése 

● A tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése, felkészítés egy esetleges digitális 

oktatásra való átállás esetére. 

● Tanulási önállóság fokozatos kialakítása, a hatékony tanulási módszerek alkalmazása.  

● A mérések eredményeinek, tapasztalatainak elemzése, az ebből fakadó feladatok 

beépítése az oktató munkába 

● A kulcskompetenciák, így elsősorban a szövegértés, szövegalkotás, logika fejlesztése 

● Az iskolában szervezett vizsgák biztonságos, sikeres lebonyolítása 

● A pályázati lehetőségek kihasználása, a korábbi pályázatok fenntartási 

kötelezettségének teljesítése 

● A törvényi változásokból adódó oktatási feladatok fokozott követése 

● A fenntarthatóság fontosságának felismertetése. 
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A 2021/ 2022. TANÉV KIEMELT SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELADATAI  

 

● A járványügyi helyzet folyamatos figyelemmel kísérése 

● A járványügyi protokoll betartása, betartatása, szükség esetén módosítása 

● A biztonságos működés feltételeinek megteremtése, védekezés megszervezése a 

járvány megelőzése érdekében 

● Hatékony munkamegosztás, feladat- és hatáskörök áttekintése, egyenletes, arányos 

leterhelés biztosítása  

● A tagozatok, illetve épületek közötti kapcsolattartás erősítése 

● Az új kollégák beilleszkedésének segítése, nyomon követése 

● Pontos munkakezdés, felelősségteljes, körültekintő munkavégzés megkövetelése 

minden munkavállalónktól 

● Az adatvédelmi szabályok betartása és betartatása minden dolgozóval 

● Fokozott figyelem az egyes intézményi adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek 

történő megfelelése terén. 

● Az elektronikus napló, törzslapok naprakész használata, vezetése 

● A diákönkormányzatok munkájának és a kapcsolattartásnak az erősítése 

● Az Szülői Munkaközösséggel való kapcsolattartás erősítése 

● Az iskola külső kapcsolatainak megerősítése, szélesítése 

● Intézményi önértékelés, és a tanfelügyeleti ellenőrzés, továbbá a minősítések 

megszervezése, lebonyolítása     

● Pedagógusaink továbbképzésre, továbbtanulásra ösztönzése a szakos ellátottság belső 

pótlása, továbbá a nevelő-oktató munka színvonalának növelése érdekében 

● A munkafegyelem és az iskolai fegyelem megszilárdítása a házirendben foglaltak szerint 
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FELADATOK A TÁRGYI FELTÉTELEK TERÜLETÉN 

● Tantermek és egyéb helyiségek használati rendjének betartása, tisztaságának 

megőrzése 

● Fertőtlenítő- és tisztítószerek, védőeszközök beszerzése, tárolása, biztonságos 

használata 

● Új eszközök bevételezése 

● Tankönyvrendelés 

● Tankönyvek könyvtári állományba vétele, kiosztása 

● Intézményi tanulói dokumentumok, nyomtatványok rendelése  

● Iskolai bútorok, berendezések javítása, balesetmentes használhatósága, szükség esetén 

cseréje 

● Irodai gépek működtetési, karbantartási munkáinak jelzése, intézkedések megtétele  

● Tanári és tanulói laptopok beszerzése, digitális oktatás céljára történő kiadása 

IV.  A 2021/2022. TANÉV RENDJE  

SZORGALMI IDŐ  

Első tanítási nap: 2021. szeptember 01. (szerda) 

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda) 

A középiskola végzős évfolyamán: 2022. április 29. 

Tanítási napok száma:  

Általános iskola: 181 nap, Gimnázium: 180 nap 

A szorgalmi idő első félév zárása: 2022. január 21. 

Értesítés az elért tanulmányi eredményről: 2022. január 28-ig 
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Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak 

nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát. A tanév végén az éves munka értékeléséről a fenntartó által 

megadott szempontok alapján beszámoló készül. A nevelőtestületi értekezletről készített 

jegyzőkönyveket, beszámolókat el kell küldeni a fenntartónak.  

A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az országos mérések (OKM, 

nyelvi mérés, NETFIT), továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos 

legutolsó adatok, eredmények elemzését, értékelését. Az értekezlet jegyzőkönyvét el kell 

küldeni a fenntartónak. 

TANÍTÁSI SZÜNETEK  

● Őszi szünet:  2021. október 25-tól 2021. október 29-ig (5 munkanap) 

Utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek) 

Első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd). 

● Téli szünet:  2021. december 22-től 2021.december 31-ig (7 munkanap) 

Utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd), 

Első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő)  

● Tavaszi szünet: 2022. április 14-töl 2022. április 19-ig (2 munkanap) 

Utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda) 

Első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda) 

TÉMAHETEK IDŐPONTJAI  

● Pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között, 

● Digitális témahét 2022. április 4-8. között, 

● Fenntarthatósági témahét 2022. április 25-29. között. 

● Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. 
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HITÉLETI  ESEMÉNYEK  

 

Időpont Esemény, érintettek 

2021. augusztus 26. Tanévnyitó Veni Sancte 
Mezőkövesd 

2021. szeptember 01. Tanévnyitó szentmise a római 

katolikus templomban 

2021. szeptember 12. Eucharisztikus konferencia záró 
szentmiséje Budapesten 

2021. szeptember 06-

december 17. 

folyamatosan 

Évfolyam- és osztálymisék 

2021. október hónap Részvétel az „Egymillió 

gyermek imádkozza a 

rózsafüzért” kezdeményezésben 

2021. október 24. Elsőáldozás 

2021. november 11. Szent Márton napi szentmise és 
ünnepség 

2021. november 12. Jubileumi műsor és találkozó 

2021. november 29. 

2021. december 06. 

2021. december 13. 

2021. december 21. 

Adventi gyertyagyújtások az 

iskolában és a templomban 

2021. december 06-10. Adventi lelki napok 

tagozatonként 
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2021. december 21. Szentmise és Karácsonyi koncert 

2022. március 25. A teremtés napja 

(környezetszépítés) 

2022. március 28-31. Nagyböjti lelki napok 

tagozatonként 

2022. április 22. A Föld napja 

2022. június 8. Főegyházmegyei Tanévzáró Te 
Deum  
Sárospatak 

2022. augusztus 24. Tanévnyitó Veni Sancte 
Jászberény 

 

NEMZETÜNK SZABADSÁGTÖREKVÉSEIT TÜKRÖZŐ, NEMZETI MÚLTUNK 
MÁRTÍRJAINAK EMLÉKÉT  ŐRZŐ MEGEMLÉKEZÉSEK:  

● Az aradi vértanúk napja (október 6.) - osztályonkénti megemlékezés 

● Nemzeti ünnepeink (október 23. március 15.) – városi-iskolai megemlékezés 

● A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) – 

középiskolában osztályfőnöki órán 

● A holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) – középiskolában osztályfőnöki 

órán  

● A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) - iskolai, tagozati megemlékezés 
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TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK  

A nevelőtestület meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás 

munkarendje szerint működő gimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként 

használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület 

véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli 

munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

(Az időpontok a járványügyi helyzetnek megfelelően változhatnak!) 

 

Időpontja Alsó tagozat Felső tagozat Gimnáziumi tagozat 

2021.november 12. Iskolai jubileumi 

rendezvény és 

diáktalálkozó 

Iskolai jubileumi 

rendezvény és 

diáktalálkozó 

Iskolai jubileumi 

rendezvény és 

diáktalálkozó 

2021. december 11. 

 

Pályaorientációs nap Pályaorientációs nap Pályaorientációs nap 

2022. március 26. Nevelési értekezlet: 

Az országos mérések 

értékelése 

Nevelési értekezlet: 

Az országos mérések 

értékelése 

Nevelési értekezlet: 

Az országos mérések 

értékelése 

2022.május 02-03. 2 nap érettségi 2 nap érettségi 2 nap érettségi 

2022. június 13. DÖK nap DÖK nap DÖK nap 

2022. június 15. - - Közösségi szolgálati 

nap 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, TÁJÉKOZTATÓK  TERVEZETT IDŐPONTJAI  

2021. szeptember hónapban (minden osztály) 

2021. október 20. (8. b osztály- középfokú felvételi eljárás rendje) 

2021. december- 2022. január (minden osztály) 

2022. április 30-31. (Óvodai szülői tájékoztatók) 

2022. április- május (minden osztály) 

Ezen kívül, szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet is összehívható szülői, osztályfőnöki, 

vagy intézményvezetői kezdeményezésre, előzetes egyeztetés és igazgatói engedélyezés 

esetén. 
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NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK  TERVEZETT IDŐPONTJAI  

 

Tagozat Időpont 

Hatosztályos gimnázium 2021. december 01. 

Négyosztályos gimnázium 2021. december 02. 

Első évfolyam 2022. január 18. 

2-4. évfolyam 2022. március 7-10. 

“Iskolanyitogató” leendő első osztályosoknak 2022. április 9. 

 

ORSZÁGOS ÉS HELYI MÉRÉSEK  

KOMPETENCIAMÉRÉS, IDEGEN NYELVI MÉRÉS 

 

● A tanév során iskolánkban az alábbi két országos mérési program 

lebonyolítására kerül sor: 

a)  a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés 

a 6., a 8. és a 10. évfolyamon,  

 b) az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében idegen nyelvi mérés 

6. és 8. évfolyamon.  

A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az 

egyik mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a 

természettudományi mérést és az idegen nyelvi mérést kell a Hivatal által meghatározott 

eljárásrend szerint lebonyolítani. 

A méréseket az iskoláknak az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

 

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31., 

b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17., 

c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3. 

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje 

nem kötött, azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza meg. 
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A mérések tervezett időpontjai: 

Évf. Osztály Mérés típusa Időpontja 

6. 6. a, 6.b Szövegértési, matematikai kompetenciák 2022.május 18. 

6. 6. a, 6.b Természettudományi kompetenciák 

Idegen nyelvi mérés 

2022.május 25. 

8. 8. b, 7. A Szövegértési, matematikai kompetenciák 2022.május 5. 

8. 8. b, 8. A Természettudományi kompetenciák 

Idegen nyelvi mérés 

2022.május 11. 

10. 9.A, 10. B Szövegértési, matematikai kompetenciák 2022.április 26. 

10. 9.A, 10. B Természettudományi kompetenciák 

 

2022.április 21. 

 

A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az 

iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 

A mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a 

Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK ÉS EDZETTSÉGÉNEK MÉRÉSE 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatot az intézménynek - az 1-4. évfolyamon tanulók 

kivételével kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig 

feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. Az egyes 

tanulócsoportok/osztályok mérésének ütemezését a testnevelés munkaközösség készíti el. 

ALAPKÉSZSÉGEK MÉRÉSE AZ 1. ÉVFOLYAMON 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 

az általános iskolában 2021. október 15-ig felmérjük azon első évfolyamos tanulóik körét, 

akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az 

osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.  

Az intézmények 2021. november 5-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a 

Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A meghatározott vizsgálatokat az iskolánknak a 

kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezni. 
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PÁLYAVÁLASZTÁSI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8. ÉVFOLYAMÁN 

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik 

évfolyamos tanulóik számára 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között 

megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének 

közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a 

Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával 

 

 

.NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK TERVEZETT IDŐPONTJAI  

sor Téma Időpont 

1. Tanévnyitó értekezlet 2021. augusztus 31. 

2. Félévi osztályozó értekezlet 2022. január 24. 

3. Félévzáró értekezlet 2022. január 28. 

4. Nevelési értekezlet: Az országos mérések 

intézményi eredményeinek értékelése 

2022. március 26. 

5. Év végi osztályozó értekezlet 

 

2022. június 13. 

6. Tanévzáró értekezlet 2022. június 28. 

ÉVES RENDES DIÁKKÖZGYŰLÉS  

2021. szeptember 29.  

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK  

2022. január 17-19. – Félévi osztályozóvizsgák 

2022. június 09-10. – Év végi osztályozóvizsgák 

2022. augusztus 22-24. – Javító- és különbözeti vizsgák 
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A 2022. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK  

 

A B C 

Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli 

érettségi vizsga 
Időpont 

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom,  2022. május 02. 09.00 

matematika matematika 2022. május 03. 09.00 

történelem történelem 2022. május 04. 09.00 

angol nyelv angol nyelv 2022. május 05. 09.00 

német nyelv német nyelv 2022. május 06. 09.00 

kémia kémia 2022. május 10. 08.00 

földrajz földrajz 2022. május 10. 14.00 

biológia biológia 2022. május 12. 08.00 

 informatika 2022. május 13. 08.00 

informatika  2022. május 16. 08.00 

fizika fizika 2022. május 17. 08.00 

 

A 2022. ÉVI JÚNIUSI SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK  

12. A osztály: 2022. június 16-17. 

12. B osztály: 2022. június 20-21. 

BEIRATKOZÁS 

● 1. évfolyamra: 2022. április 21-22. 

● Középiskola kezdő évfolyamára: 2022. június 22-24. 
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AKTÍV PÁLYÁZATAINK  A 2021/2022. TANÉVBEN  

KEHOP-5.2.13-19-2019-00014 

 

2021.07.01-2022.06.30. Energetikai felújítás 

ERASMUS-2020-1-HU01-

Ka229-078765-1 TEMPUS 

 

2020.09.01-2023.08.31. Iskolai, óvodai partnerségek 

NTP-ATP-20-0013 2020.09.01-2021.05.31. 

(meghosszabbításra került) 

Az anyanyelvi identitás 

megőrzését célzó 

tehetséggondozó program 

NTP-MŰV-20-0043 2020.09.01-2021.05.31. 

(meghosszabbításra került) 

Művészeti tehetséggondozó 

programok 

NTP-MTTD-20-0032 2020.09.01-2021.05.31. 

(meghosszabbításra került) 

Természettudományos 

tehetséggondozó program 

HAT-20-02-0031 2020.08.15-2021.08.31. 

(meghosszabbításra került) 

Együttműködés 

középiskolások között 

HAT-19-01-0338 2019.06.16 - 2020.06.15 

(meghosszabbításra került) 

Felvidéki épített örökség és 

természeti értékek 

nyomában 

HAT-19-03-0127 

 

2019.06.16 - 2020.06.15. 

(meghosszabbításra került) 

Négy-öt magyar összehajol 

Tanulmányi kirándulás 

HAT-19-02-0058 2019.06.16 - 2020.06.15. 

(meghosszabbításra került) 

Együttműködés 

középiskolások között 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Munkaterv Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 2021/2022 

21 

 

VERSENYEK  

Iskolánkban igény szerint felkészítjük tanulóinkat valamennyi meghirdetett országos, 

egyházmegyei és egyéb, térségi, helyi versenyre, amely a diákok tehetséggondozását, az 

iskola jó hírnevét és kapcsolatainak ápolását szolgálja, a fenntartó, SZM és a DÖK 

egyetértésével. 

OKTV Német nyelv I. kategória 

Német nyelv II. kategória 

Rajz és vizuális kultúra 

Történelem  

Angol nyelv I. kategória 

Angol nyelv II. kategória 

Biológia I. kategória 

Biológia II. kategória 

Filozófia 

Földrajz 

Informatika I. kategória 

Informatika II. kategória 

Kémia I. kategória 

Kémia II. kategória 

Magyar irodalom 

Magyar nyelv 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Művészettörténet 

 

ORSZÁGOS TANULMÁNYI 
VERSENYEK 

Böngész levelező verseny 

Tappancs Gyermekújság meghirdetett versenyei 

Mozaik Tankönyvkiadó által szervezett versenyek 

Pindur-Pandúr Közlekedési Verseny 

Komplex Országos Tanulmányi Verseny (csapat) 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

Bolyai Matematika Csapatverseny 

Bolyai Természettudományos Csapatverseny 
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Kenguru matematika verseny 

Zrínyi Ilona matematika verseny 

Orchidea Pangea matek verseny 

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

Iplom József helyesírási verseny  

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar „Határok 

és hidak”- kultúrtörténeti versenye 

Politikatörténeti Alapítvány levelező történelmi 

versenye 

Magyar verseny általános iskolásoknak, Rimaszombat 

Határtalanul program pályázati versenyei  

Internetes természetvédelmi verseny, melyet az E-

misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület 

hirdetett meg.  

Les Nándor Földrajz verseny 

Kalmár László Matematika Verseny 

Országos Angol Verseny 

Fox Angol Nyelvi Verseny 

Grimm szótárhasználati verseny  

On-Lion nyelvhasználati verseny 

Dürer verseny 

Varga Tamás Matematika Verseny  

Langwest nyelvi verseny 

Abacus levelezős verseny 

SPORTVERSENYEK Házi sportbajnokságok 

12 órás sport  

Házi úszóverseny 

Mezei futóverseny 

Labdarúgás (meghívásos) 

Diákolimpiai versenyek 

Duatlon versenyek 

Sakkversenyek 

Váci kupa 
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Márai Kupa Kassa 

Aba Kupa 

Szent Márton –hagyományőrző kupa 

EGYÉB VERSENYEK „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny  

Szónok verseny- „Szólalj meg! 

Szebenyi Mária kémia levelezős emlékverseny 

Teleki Pál földrajz versenyen 

Herman Ottó biológia verseny 

Angol nyelvű szavalóverseny 

Házi angol és német verseny  

TITOK levelező verseny (angol és német) 

Az év olvasója - házi verseny (alsó tagozat) 

Az év matekosa – házi verseny (alsó tagozat) 

Az év helyesírója verseny – házi verseny (alsó tagozat) 

Versmondó verseny az alsós évfolyamokon és a 

térségben rendezve  

Mesemondóverseny az alsós évfolyamokon és a 

térségben rendezve 

Természetvédelmi vetélkedő - Hermann Ottó TITOK 

levelezős verseny 

Iskolanapok meghirdetett versenyei a térségben 

Ongai Helyesíró verseny  

Aktuálisan meghirdetett rajzpályázatok, irodalmi 

pályázatok 

Majoros Imréné Palkovics Matild vers- és prózamondó 

verseny 

Szabóné Prokop Etelka matematika emlékverseny 

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, Kassa 

Hegyalja matematika verseny 

Szovátai és Kassai (partneriskolai) versenyek 

Kobaktörő matematika verseny 

Környezetvédelmi vetélkedő 
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INTÉZMÉNYÜNK HAGYOMÁNYOS ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEI  

● Adventi várakozás - témahét - lelki gyakorlat 

● Szent Márton ládája - jótékonysági akció  

● Szent Márton hét 

● Szent Márton bál 

● Családi témahét 

● A tiszta hegyek napja (kerékpártúra) 

● Vízkereszt, hagyományőrző programok  

● Húsvéti hagyományőrző programok 

● Húsvét ünnepe - témahét - lelki gyakorlat 

● Adventi közös gyertyagyújtás 

● Évfolyam- és osztály misék 

● Állatok világnapja 

● Madarak és fák napja 

● Környezetvédelmi világnap (papírgyűjtés) 

● Kémiai kísérleti nap  

● Diákönkormányzati nap 

● Bolhapiac 

● Szalagavató   

● Gólyabál  

● Mikulás 

● Magyar kultúra napja 

● Farsang 

● Költészet napja 

● Föld napja 

● 12 órás sport 

● Nemzeti ünnepek megemlékezései 

● Nyílt tanítási napok, iskolanyitogató 

● Nemzetközi kapcsolatok (horvátországi, német, kassai, szovátai, rimaszombati,) 

● Sítábor, kerékpártúra 

● Öveges kísérleti nap 

● Nemzeti Összetartozás Napja 

● Karácsonyi koncert 
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● DÖK-tábor 

● Szikszói Napok rendezvényeibe való bekapcsolódás  

● A munkaközösségi és DÖK tervekben szereplő egyéb rendezvények 

A felsorolt versenyek és hagyományos rendezvényeink a járványügyi helyzet 

változásainak függvényében kerülnek megrendezésre. 

V.  KÖZÉPISKOLAI BEISKOLÁZÁS 2021 /2022 .  TANÉVBEN  

A tanév rendjére vonatkozó rendelet melléklete alapján 

Határidők Feladatok 

2021. szeptember 30. 

A Hivatal a honlapján közlemény formájában 

nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

2021. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények 

felvételi információs rendszerében 

- a Hivatal által közzétett közleményben 

foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi 

területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 

rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

2021. október 20. 

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak 

nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a 

felvételi tájékoztatójukat. 

2021. október 31. 

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik 

évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről. 

2021. november 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 

évfolyamosok számára központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező intézmények 

jegyzékét. 

2021. december 3. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli 

felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező intézménybe. 

2022. január 22. Az általános felvételi eljárás kezdete. 
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2022. január 22. 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 

és 8 évfolyamos gimnáziumokban, és a 

kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az 

érintett intézményekben. 

2022. január 27. 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 

kilencedik évfolyamra jelentkezők számára 

azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt 

nem tudtak részt venni. 

2022. február 18. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói 

jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a 

tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő 

jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 

megküldheti a jelentkezési lapot a 

gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 

Hivatalnak.) 

2022. február 22 - március 11. 
Szóbeli meghallgatások az általános felvételi 

eljárás keretében. 

2022. március 16. 

A középfokú iskola eddig az időpontig 

nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

2022. március 21-22. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 

az általános iskolában. 

2022. március 23. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva 

őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói 

adatlap második példányát. A módosító tanulói 

adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

2022. március 28. 

A Hivatal elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek 

listáját ABC sorrendben. 

2022. április 7. 
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján 

kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

2022. április 12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes 

felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott 
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módon - megküldi a Hivatalnak. 

2022. április 22. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az 

igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú 

iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

2022. április 29. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik 

a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 

a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2022. május 9-20. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az 

általános felvételi eljárás keretében a felvehető 

létszám 90%-nál kevesebb tanulót vettek fel. 

2022. május 9 - augusztus 31. 
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli 

felvételi eljárást írhat ki. 

2022. május 20. 

A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli 

felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója 

dönt a felvételi kérelmekről. 

2022. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba 

 

A munkatervben rögzített események, programok előre nem látható okokból történő esetleges 

időpont- módosulásáról az intézményvezető helyben szokásos módon ad tájékoztatást. 

Szikszó, 2021. augusztus 31. 

                                                                              

                                                                                          ……………………………………… 

                                                                                                  Nyitrainé Jurácsik Antónia 

                                                                                                           intézményvezető 
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