„Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben!
Öltsétek magatokra az új embert,
aki az Istenhez hasonló,
igaz és valóban szent teremtmény”
(Ef 4,17. 23-24)

A tanév helyi rendje
Első tanítási nap: 2021.09.01.
Utolsó tanítási nap: 2022.06.15.
Tanítási napok száma: 181
Első félév vége: 2022.01.21.
Tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2021.10.25-11.01.
szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021.10.22.
szünet utáni első tanítási nap: 2021.11.02.
Téli szünet: 2021.12.22-2021.12.31.
szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021.12.21.
szünet utáni első tanítási nap: 2022.01.03.
Tavaszi szünet: 2022.04.14-04.19.
szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.04.08. (kiegészítve a nagyhét napjaival)
szünet utáni első tanítási nap: 2022.04.20.
További szünetek: 2022. márc. 15. - nemzeti ünnep (hosszú hétvége), jún. 6. - pünkösd hétfő
Munkanap áthelyezések: 2021. dec. 24. – dec. 11. (szo.), 2022. márc. 14. – márc. 26. (szo.)
Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása
1. 2021. október 15. péntek:
pályaorientációs nap
2. 2021. december 11. szombat: tanítás nélküli munkanap (adventi lelki nap)
3. 2022. márc. 26. szombat:
tanítás nélküli munkanap (nagyböjti lelki nap zarándoklat)
4. 2022. április 11. hétfő:
tanítás nélküli munkanap (nagyböjti lelki felkészülés)
5. 2022. április 12. kedd:
tanítás nélküli munkanap (nagyböjti lelki felkészülés)
6. 2022. április 13. szerda:
tanítás nélküli munkanap (nagyböjti lelki felkészülés)
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Nemzeti és egyházi ünnepek, iskolai emléknapok, hagyományos iskolai ünnepségek,
megemlékezések
Dátum
szept. 1.

Rendezvény
Veni Sancte

minden
hónap 3.
csütörtök
szept. 12.

havi szentmise / istentisztelet

Felelős
Dr. Csernai Balázs, Isó Zoltán és
Dorottya, Niederhoffer Zoltán
Dr. Csernai Balázs, Isó Zoltán és
Dorottya, Niederhoffer Zoltán

részvétel a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszuson
szept. 24.
Szent Gellért-nap
közösségépítő túranap
október 6.
megemlékezés az aradi vértanúkról
október 22. ünnepség az 1956-os forradalom
évfordulóján
nov. 29.,
adventi gyertyagyújtás, közös
dec. 6.,
imádság az 1. óra előtt
dec. 13.,
dec. 20.
dec. 6.
adventi szentmise / istentisztelet

dec. 7.
dec. 11.

karácsonyi néptánc fellépés
adventi lelki nap a nevelőknek

december
20-21.
jan. 21.
február 25.

karácsonyi műsor

magyar kultúra napja
megemlékezés a kommunista
diktatúrák áldozatairól
ünnepség az 1848-as forradalom
március
évfordulóján
11.
március 26. nagyböjti lelki nap – zarándoklat
Veszprémfajszra, keresztút a
kálvárián
április 8.
megemlékezés a holokauszt
áldozatairól
április 29.
anyák napja
máj. 27.
néptánc gála
június 8-10. erdei iskola
június 3.
a nemzeti összetartozás iskolai
emléknapja
június 15.
Te Deum
június 17.

ballagás, tanévzáró ünnepély
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hittan munkaközösség
osztályfőnökök
6.b osztály – Hetyési Judit
8.b osztály – dr. Szilágyiné Rezessy
Dorottya + ma., tö. tanár
hittan munkaközösség

Dr. Csernai Balázs, Isó Zoltán és
Dorottya, Niederhoffer Zoltán, hittan
munkaközösség
Nagy Marianna
Dr. Csernai Balázs, Isó Zoltán és
Dorottya, Niederhoffer Zoltán
magyar-történelem munkaközösség
5.b osztály – Kissné Cs. Judit
magyar-történelem munkaközösség
7.b osztály – Futtató Andrea + ma., tö.
tanár
Dr. Csernai Balázs, Isó Zoltán és
Dorottya, Niederhoffer Zoltán és a hittan
munkaközösség
magyar-történelem munkaközösség
alsós osztályfőnökök
Nagy Marianna
osztályfőnökök
magyar-történelem munkaközösség
Dr. Csernai Balázs, Isó Zoltán és
Dorottya, Niederhoffer Zoltán
magyar munkaközösség (7-8. évf.)

Értekezletek rendje
Vezetői értekezletek: hétfőnként 9:00 órától
Nevelőtestületi értekezletek: tanévnyitó, félévi, tanév záró;
Kibővített vezetői értekezlet: havonta a hónap első hétfőjén 14:00-tól
„Lelki töltés” Balázs atyával: havonta a hónap első hétfőjén 15:00-tól
Nevelőtestületi munkaértekezletek: feladattól függően adott hónap első hétfőjén 16:00-tól

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai









November 2.
Január 20.
Január 21.
Január 31.
Május 2.
Június 3.
Június 7.
Június 24.

Munkaértekezlet – aktuális ügyek
Alsós osztályozó értekezlet
Felsős osztályozó értekezlet
Félévi értékelő értekezlet
Munkaértekezlet – a tanév végének megtervezése, aktualitások
Alsós osztályozó értekezlet
Felsős osztályozó értekezlet
Tanévzáró értekezlet

Szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai
Szülői értekezletek:











Aug. 26. 17:00
Szeptember 6.
Szeptember 7.
Szeptember 15.
November 24.
Január 24.
Január 25.
Május 09.
Május 10.
Május 25.

az 1. osztályosoknak
Alsós:
házirend, követelmények, szokások, felszerelés, öltözet
Felsős:
házirend, követelmények, szokások, felszerelés, öltözet
SZM
munkaterv véleményezése
Pályaválasztási
Alsós:
első félév értékelése, farsang szervezése
Felsős:
első félév értékelése, farsang szervezése
Alsós:
az éves munka értékelése, felkészülés a tanév feladataira
Felsős:
az éves munka értékelése, felkészülés a tanév feladataira
Jövő évi elsősök előkészítő értekezlete

A néptáncos szülői értekezletek napja ugyanaz, mint az alsós szülői értekezleté, kezdete:
16:30
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Fogadóórák:
 nov. 15. 17:00
 márc. 28. 17:00
 máj. 09-10. (szülői után) 18:00

A felsős tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
Kezdő dátum: 2021. szeptember 1. szerda, befejező dátum: április 22.
Feltöltési határidő: 2022. június 15.

A nevelőtestület tisztségviselői:
Tisztség megnevezése
magyar-történelem munkaközösség vezetője
matematika munkaközösség vezetője
reál munkaközösség vezetője
idegen nyelvi munkaközösség vezetője
hittan munkaközösség vezetője
osztályfőnöki munkaközösség vezetője
alsós munkaközösség vezetője
napközis munkaközösség vezetője
DÖK támogató tanár
Gyermek- és ifjúságvédelem
balesetvédelmi felelős
hangosítás
könyvtáros / tankönyvfelelős
rendszergazda

Tisztségviselő neve
dr. Szilágyiné Rezessy Dorottya
Szijjártóné Hosoff Katalin
Hudra Nikoletta
Schoffhauzerné Bakonyi Ilona
Kissné Cservenyák Judit
Hetyési Judit
Molnárné Tóth Erzsébet
Endrészné Veiland Viktória
Vati Gergő
Hudra Nikoletta, Imréné Paál Virág
Varga Tünde, Csizmadia Andrea
Kolac Ádám
Ambrus Melinda
Kolac Ádám
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A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje
A magasabb vezetők heti ügyeleti rendjét úgy határozzuk meg, hogy egyikőjük mindaddig az
iskolában legyen, ameddig ott tanuló tartózkodik.

Hétfő

Eveli Péter

intézményvezető

730-1630

Kedd

Barabás Andrea

iv. helyettes

730-1630

Szerda

Varga Tünde

iv. helyettes

730-1630

Csütörtök

Nagy Marianna

intézményegységvezető

730-1630

Péntek

Varga Tünde

intézményegységvezető

730-1630

Illetve tovább, ha
tanuló az iskolában
tartózkodik
Illetve tovább, ha
tanuló az iskolában
tartózkodik
Illetve tovább, ha
tanuló az iskolában
tartózkodik
Illetve tovább, ha
tanuló az iskolában
tartózkodik
Illetve tovább, ha
tanuló az iskolában
tartózkodik

Az intézményi munka ellenőrzése:
Az iskolában folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban
(pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) meghatározott
előírásoknak való megfelelést vizsgálja.
A pedagógiai munka értékelése iskolánkban a kialakult rend szerint folyamatosan történik.
Kiterjed a dokumentumok ellenőrzésére, digitális napló, anyakönyvek, stb. A tanórák, tanórán
kívüli foglalkozások látogatását a Látogatási terv alapján végezzük, a tanórák megbeszélése
közösen kidolgozott és elfogadott szempontsor alapján történik.
Az új kollégák látogatása, illetve a pályakezdő pedagógusok segítése is kiemelt feladatunk. A
látogatást a vezetők végzik. Folyamatosan történik a tanári ügyelet ellenőrzése.
Kiemelt figyelmet kap az egyházi és nemzeti ünnepekre való felkészülés is. Az ellenőrzés
fontos területe a beiskolázás és a továbbtanulás előkészítése, melynek eredményességét a
beiskolázási és a továbbtanulási adatok is bizonyítják.
Vizsgáljuk a munkaközösségi munkatervekben szereplő feladatok megvalósulását. A tanórán
kívüli nevelőmunka eredményességét.
A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése folyamatoson történik. A diákok
viselkedésének, magatartásának, fegyelmezettségének az állandó javítása is odafigyelést
igényel.
Folyamatosan figyelni kell a Kréta adminisztráció naprakészségére.
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A vezetői ellenőrzés területei, formái és az ellenőrzést lefolytató felelősök megnevezése

Terület

Módszer
óralátogatás, óramegbeszélés,
az új belépő oktatók, és óraadók
tanári reflexió, önértékelés,
munkájának ellenőrzése
vezetői értékelés

Felelős
Eveli Péter – iv.

pedagógiai folyamatok – felső
tagozat

óralátogatás, óramegbeszélés,
tanári reflexió, önértékelés,
vezetői értékelés eKréta
adminisztráció ellenőrzése

Varga Tünde – ivh.

pedagógiai folyamatok – alsó
tagozat

óralátogatás, óramegbeszélés,
tanári reflexió, önértékelés,
vezetői értékelés eKréta
adminisztráció ellenőrzése

Barabás Andrea – ivh.

adminisztrációs feladatok

Kréta rendszer ellenőrzése

vezetők

pedagógiai folyamatok
ellenőrzése

óralátogatás, óramegbeszélés,
tanári reflexió, önértékelés,
vezetői értékelés eKréta
adminisztráció ellenőrzése

mkv-k

Ütemterv:
Ki

Mikor

Kit

Eveli Péter iv.

a tanév folyamán

az új belépő
pedagógusokat

Varga Tünde ivh.

havonta min. egy alkalommal

a felsős tanárokat

Barabás Andrea ivh.

havonta min. egy alkalommal

az alsós tanítókat

Nagy Marianna iev.

félévente min. egy alkalommal

a néptáncot tanítókat

a munkaközösségvezetők

félévente egy alkalommal

a munkaközösség tagjait

Részletes beosztás a munkaközösségek munkaterveiben.
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A 2021/22. tanév célkitűzései
Általános célok:
 A tanulók hitéleti, erkölcsi, szellemi nevelése.
 Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás az Érsekséggel.
 A rendszeres, min. heti személyes kapcsolattartás iskolánk lelki igazgatójával.
 Az új NAT felmenőben történő bevezetése a 2. és a 6. évfolyamokon.
 Az iskolai keresztény lelkiség mélyítése.
 Jó kapcsolat ápolása a szülőkkel. Folyamatos tájékoztatás, és probléma esetén azonnali
jelzés. Telefonos, személyes megbeszélések kezdeményezése.
 Az SZM bevonása iskolánk marketing tevékenységébe. Segít a farsang, a néptánc
gálák, az iskolai rendezvények lebonyolításában.
 Szakmai segítségnyújtásban a KAPI dolgozóira támaszkodunk. Részt veszünk az
általuk szervezett továbbképzéseken, rendezvényeken.
 Fontos sajátos nevelési programot hajtanak végre a cserkészek, de szükség van a
rendszeres kapcsolattartásra a csapat vezetősége és az iskolai nevelők között.
 Jó kapcsolatot
ápolása a
Főegyházmegye intézményeivel,
Veszprém
önkormányzatával, a város többi iskolájával, közöttük a zeneiskolával, valamint az
óvodákkal is.
 Hagyományos kapcsolatokat ápolunk a környékbeli kulturális intézményekkel:
könyvtár, színház, múzeum.
 Lehetőség szerint tartjuk a testvériskolai kapcsolatot a lengyelországi Tarnów
városából a Bem Józsefről elnevezett és a 20. számú sportiskolával.
 A fenntartó útmutatásai szerint elkészítjük iskolánk középtávú fejlesztési tervét:
küldetés, célok, társadalmi kapcsolatok, keresztény nevelés, infrastruktúra fejlesztése.
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Konkrét célok:
Cél, feladat
„Heti jó hír - mondó”
tájékoztató és lelki útravaló
Az Istenkapcsolat erősítése (heti
hálaadás)

Felelősök
Intézményvezető,
osztályfőnökök

Határidő
minden hétfő 8:45 hangos

osztályfőnökök

minden osztályfőnöki órán

Havi lelki töltés Balázs atyával

dr. Csernai Balázs

minden hónap első hétfőjén
15 órai kezdettel

Hittan munkaközösség

2021. szeptember 12.

Tanítók, napközis
nevelők, fejlesztő
pedagógusok a
tantárgyfelosztás szerint

Folyamatos

Nevelők a
tantárgyfelosztás szerint

Folyamatos

Részvétel a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
programjain
Gyengébb tanulmányi
eredményeket elérők
felzárkóztatása, korrepetálása;
SNI, BTM tanulók fejlesztése
Tehetséges tanulók felkészítése
a tanulmányi, művészeti és
sportversenyekre
A 4. osztályos tanulók
felkészítése az 5. évfolyamra
7. 8. osztályosok felkészítése a
középiskolai felvételire
Demokráciára, közéleti
szerepvállalásra nevelés
Beiskolázási programok az
óvodások részére
Méltó megemlékezés és
részvétel a nemzeti és egyházi
ünnepeken

Intézményvezetőhelyettesek, érintett
osztályfőnökök, tanárok
7. 8. osztályfőnökök,
felvételi előkészítő
szakkört vezető nevelők
DÖK segítő tanár,
osztályfőnökök
Alsó tagozatos nevelők,
testnevelők, magyar, reál,
osztályfőnöki
munkaközösség
osztályfőnökök
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Folyamatos
8. o: szeptember – január
7. o: február – június
Folyamatos
Október - április

Folyamatos

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, tanórán kívüli tevékenységek
Alsóban osztályonként heti 2 korrepetálás, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, felsőben
további fejlesztések, csoportbontásban tanított tantárgyak, tanórákon a differenciálás segíti a
lassabban haladók fejlődését.
Művészeti képzésünket jól szolgálja a művészetoktatás és a harang-együttes és a rajz szakkör.
A mozgáskultúrát fejlesztik a röplabda és labdarúgás sportszakkörök.
A felsőbb évfolyamra érkezőknek hittan felzárkóztató szakkört szervezünk.
Egyéb, az iskolánkban megszervezett szakkörök:
2. idegen nyelv: német
2. idegen nyelv: francia
2. idegen nyelv: angol
Tehetséggondozó magyar
Tehetséggondozó német
Tehetséggondozó angol
Felvételi előkészítő
Énekkar
Természetjáró
Robotika
Rajz
Hittan
Harang-együttes
Röplabda
Labdarúgás

5. 6. 7.
5. 6. 7. 8.
5. 6. 8.
5. 6. 7. 8.
7. 8.
7.
7. 8. (magyar, matematika)
2-5.
5. 6. 7. 8.
5. 6. 7. 8.
5. 6. 7. 8.
5. 6. 7. 8.
4. 5. 6. 7. 8.
5. 6. 7. 8.
1-8.

Az iskolába belépő első osztályos tanulók beiskolázása
Ovis néptánc foglalkozás, ovis foci-foglalkozás, focikupa az óvodáknak, természetismereti
vetélkedő valamennyi óvodának, tanodai foglalkozások, játszóház.
Ezek mellett igyekszünk kapcsolatot ápolni a Szent Margit katolikus és az Örömhír
evangélikus óvodákkal, valamint a Hársfa Óvodával. Műsorokkal látogatjuk őket, meghívjuk
a gyerekeket és az óvó néniket, akik tanórákat, foglalkozásokat látogatnak. Interaktív
mesejátékot tartunk az óvodásoknak.
Beiskolázási tájékoztatót és nyílt órákat tartunk, ahol a szülők megnézhetik a leendő elsősök
tanóráját.
Az iskoláról készült videofilmet felújítjuk, ill. virtuális bejárást publikálunk honlapunkon.
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Versenyek:
A különböző versenyeken való részvétel nem önmagában a győzelem eléréséért fontos,
hanem felkészít a későbbi vizsgákra, versenyhelyzetekre. Ezért támogatjuk, hogy minél
nagyobb számban induljanak tanulóink a különböző tanulmányi, és sportversenyeken,
kulturális fellépéseken.
Hagyományainknak megfelelően részt veszünk a:
 Katolikus szervezetek, iskolák
 Városi szervezetek, iskolák
 Megyei és országos szervezetek
 Egyéb szervezetek, iskolák
 Magyar Diáksport Szövetség
 Magyar Labdarúgó Szövetség
által szervezett versenyeken
 Mi magunk is szervezünk tanulmányi és kulturális versenyeket, rendezvényeket
 Részt veszünk kulturális rendezvényeken, bemutatókon, zenei rendezvényeken,
kiemelten a néptánc és a harang-együttes fellépéseit.
A tervezhető versenyeket, fellépéseket beépítjük a munkatervünkbe. A versenykiírások,
felhívások még nem értek az iskolákhoz, azok ismeretében alakítjuk ki a versenynaptárat,
külön kiemelt figyelmet fordítunk a pedagógiai szempontokra, a túlterhelés elkerülésére.
Külső és belső tantárgyi mérések rendje
Az országos mérések időpontjai:
- DIFER felmérés (érintett elsősök) 2021. okt. 15-ig
- szövegértés, matematika
- idegen nyelvi és term.tud. mérés

6. évf.: 2022. máj. 18-31.,
6. évf.: 2022. máj. 18-31.,

8. évf. máj. 4-17.
8. évf. máj. 4-17.

A 7. és 8. év végén idegen nyelvből szóbeli vizsgát tesznek a tanulóink kidolgozott
témakörökből.
Az 5. évfolyamon szintfelmérést végzünk a tantárgyi tanulói csoportok kialakításához.
Az újonnan érkező tanulóknál szintfelmérést végzünk, hogy képességeiknek, tudásuknak
megfelelő csoportba kerüljenek.
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Pályaválasztás, középfokú intézményekbe történő továbbtanulás
A tanév rendje lehetőséget biztosít arra, hogy egy tanítás nélküli munkanapot a
pályaorientációra használjunk fel. Ezt a tanulók érettségének megfelelő módon fogjuk
megszervezni. A felső tagozatban témanapként, az alsó tagozatban pedig a népmese
napjaként.
Első félévben a nyolcadikosoknak, majd a második félévben a hetedikeseknek tartunk
magyarból, matematikából felvételi előkészítő szakköröket.
Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, osztályfőnöki órákra meghívjuk egykori
diákjainkat, hogy közvetlen élményeik alapján mutassák be jelenlegi középiskolájukat.
Külön kiemelt hangsúllyal kezeljük a város katolikus középiskoláját.
Pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
Az előírt határidőig 3 pedagógus jelentkezett minősítésre a 2021/22-es tanévre:
Pedagógus I.:

Szerencsi Noémi

Mesterpedagógus:

Nagy Marianna

Pedagógus II.:

Vati Gergő

Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv aktualizálása
A tanévre szóló beiskolázási tervet aktualizáljuk.
Előnybe részesítjük az Veszprémi Érseki Főiskola képzéseit.
Az elkészült továbbképzési és beiskolázási programot jóváhagyásra megküldjük a
fenntartónak.

Pályázatok
1. Folyamatban lévő projektek





Határtalanul (a külföldi kirándulások jelen állás szerint nem javasoltak)
EFOP
MDSZ – Mozgásban az iskola projekt
TIOP – 1.1.1 – 12/1 – 2012 – 0001 (fenntartási időszak)

2. Fenntartási szakaszban lévő projektek
 A Szilágyi Keresztény Iskola felújítása és részleges átépítése
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Benyújtásra tervezett pályázatok
Veszprém minden évben kiír pályázatot a civil szervezeteknek, ezeken az iskolai
alapítvánnyal és az egyesületeinken keresztül tervezünk pályázni.
A fenntartóval egyeztetve szeretnénk, ha mielőbb megvalósulna a kis épület felújítása és
nyílászáróinak cseréje.

„Erre Krisztus szeretete sürget minket, abban a meggyőződésben, hogy ha egy meghalt
mindenkiért, akkor valamennyien meghaltak. Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne
maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt.”
(2Kor 5, 14-15)
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