
 

 

 
SZILÁGYI ERZSÉBET KERESZTÉNY ÁLTALÁNOS 

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 

 

MUNKATERVE 

a 2022/23. tanévre 

 
Összeállította: Eveli Péter 

 intézményvezető 

 

Veszprém, 2022. augusztus 30. 

 

 

Jóváhagyta: Dékány Árpád Sixtus O.Cist. 

 EKIF vezető 



 

 2 

„Tégy jót, s a jót jól tedd!” 

(Ward Mária) 

 

A tanév helyi rendje 

 

Első tanítási nap: 2022.09.01. 

Utolsó tanítási nap: 2023.06.16. 

Tanítási napok száma: 183 

Első félév vége: 2023.01.20. 

Tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2022.10.31-11.04. 

szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.10.28. 

szünet utáni első tanítási nap: 2022.11.07. 

Téli szünet: 2022.12.22-2023.01.02. 

 szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.12.21. 

szünet utáni első tanítási nap: 2023.01.03. 

Tavaszi szünet: 2023.04.06-04.11. 

 szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023.03.31. (kiegészítve a nagyhét napjaival) 

szünet utáni első tanítási nap: 2023.04.12. 

 

További szünetek: 2023. márc. 15. - nemzeti ünnep, máj. 1., máj. 29. - pünkösd hétfő 

 

Munkanap áthelyezés: 2022. okt. 31. – okt. 15. (szo.) 

    

 

 

Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

1. 2022. október 15. szombat: pályaorientációs nap 

2. 2023. április 3. hétfő: tanítás nélküli munkanap (nagyböjti lelki felkészülés) 

3. 2023. április 4. kedd: tanítás nélküli munkanap (nagyböjti lelki felkészülés) 

4. 2023. április 5. szerda: tanítás nélküli munkanap (nagyböjti lelki felkészülés) 

 

 

 



 

 3 

Nemzeti és egyházi ünnepek, iskolai emléknapok, hagyományos iskolai ünnepségek, 

megemlékezések 

Dátum Rendezvény Felelős 

szept. 1. Veni Sancte Dr. Csernai Balázs, Isó Zoltán és 

Dorottya, Niederhoffer Zoltán 

minden 

hónap 3. 

csütörtök 

(kivételekkel) 

havi szentmise / istentisztelet Dr. Csernai Balázs, Isó Zoltán és 

Dorottya, Niederhoffer Zoltán 

szept. 17. részvétel a Regina Mundi 

templombúcsún 

hittan munkaközösség, néptánc- és 

harangegyüttes 

szept. 25 – 

okt. 3. 

a teremtésvédelem hete Hetyési Judit és a hittan munkaközösség 

október 6. megemlékezés az aradi 

vértanúkról 

6.b Kissné Cservenyák Judit, Nyőgér 

József, Albertné Balogh Márta 

október 21. ünnepség az 1956-os forradalom 

évfordulóján 

8.a Nagy Andrea, Dr. Szilágyiné 

Rezessy Dorottya 

nov. 19. 50 éves jubileumi néptáncgála Nagy Marianna 

nov. 28., dec. 

5., 

dec. 12., dec. 

19. 

adventi gyertyagyújtás, közös 

imádság az 1. óra előtt 

hittan munkaközösség 

dec. 6. Mikulás,  

adventi lelki nap:  

de. tanulói, du. nevelői 

Dr. Csernai Balázs és a hittan 

munkaközösség 

december 20-

21. 

karácsonyi műsor magyar munkaközösség 

jan. 22. magyar kultúra napja 6.a Vati Gergő, Dr. Szilágyiné Rezessy 

Dorottya 

február 25. megemlékezés a kommunista 

diktatúrák áldozatairól 

Imréné Paál Virág 

március 14. ünnepség az 1848-as forradalom 

évfordulóján 

7.a Szijjártóné Hosoff Katalin, 

Endrészné Veiland Viktória, Nagy 

Marianna 

március 17. nagyböjti lelki nap: 

de. tanulói, du. nevelői 

Dr. Csernai Balázs és a hittan 

munkaközösség 

április 16. megemlékezés a holokauszt 

áldozatairól 

Szijjártóné Hosoff Katalin 

április 23. elsőáldozás hittan munkaközösség 

április 28. anyák napja alsós osztálytanítók 

május 6. v. 7. bérmálkozás hittan munkaközösség 

május 26. néptánc gála Nagy Marianna 

június 7-9. erdei iskola, Határtalanul program osztályfőnökök 

június 2. a nemzeti összetartozás iskolai 

emléknapja 

Hetyési Judit 

június 15. Te Deum Dr. Csernai Balázs, Isó Zoltán és 

Dorottya, Niederhoffer Zoltán 

június 16. ballagás, tanévzáró ünnepély magyar munkaközösség (7-8. évf.) 
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Értekezletek rendje 

Vezetői értekezletek: hétfőnként 9:00 órától 

Nevelőtestületi értekezletek: tanévnyitó, félévi, tanév záró; továbbá szükség szerint 

Nevelőtestületi munkaértekezletek: feladattól függően adott hónap első hétfőjén 14:00-tól 

 

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai 

 

 Augusztus 22. Alakuló értekezlet, tűz- és munkavédelmi oktatás 

 Augusztus 30. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

 November 7. Munkaértekezlet – aktuális ügyek 

 Január 20. Osztályozó értekezlet 

 Január 30. Félévi értékelő értekezlet 

 Május 8. Munkaértekezlet – a tanév végének megtervezése, aktualitások 

 Június 12. Osztályozó értekezlet 

 Június 23. Tanévzáró értekezlet 

 

 

Szülői értekezletek és fogadóórák időpontjai 

 

Szülői értekezletek: 

 

 Szeptember 5. Alsós: házirend, követelmények, felszerelés, öltözet 

 Szeptember 6. Felsős: házirend, követelmények, felszerelés, öltözet 

 A két szülői előtt néptáncos szülői értekezletek lesznek. 

 Szeptember 13. SZM munkaterv, házirend, ped. program véleményezése 

 November 22. Pályaválasztási 

 Január 23. Alsós: első félév értékelése, farsang szervezése 

 Január 24. Felsős: első félév értékelése, farsang szervezése 

 A két szülői előtt néptáncos szülői értekezletek lesznek. 

 Május 8. Alsós: az éves munka értékelése, felkészülés a tanév feladataira 

 Május 9. Felsős: az éves munka értékelése, felkészülés a tanév feladataira 

 A két szülői előtt néptáncos szülői értekezletek lesznek. 

 Május 23. Jövő évi elsősök előkészítő értekezlete 

 

 

Fogadóórák: 

 

 nov. 14. 17:00 

 márc. 27. 17:00 

 

 

A felsős tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 

Kezdő dátum: 2023. január 9., befejező dátum: május 12.  

Feltöltési határidő: 2023. június 15. 
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A tanév hitéleti programjai 

 

A szentségek vételére készülő 3. és 8. osztályos tanulók szüleit már szeptemberben 

tájékoztatjuk az elsőáldozás, bérmálás feltételeiről, elvégzendő feladatokról, szervezési 

teendőkről. 

 

Szeptember 25. és október 3. között, megszervezzük a Teremtés hete programot. Az idei 

téma: „Szent ez a hely, ahol állsz.” Halld meg a teremtmények hangját! A hét programjainak 

kialakításában és lebonyolításában Dr Szalai Tímea, az érsekség teremtésvédelmi felelőse lesz 

segítségünkre. 

 

Októberben, a rózsafűzér havában az „Egymillió gyerek imádkozza a rózsafűzért” 

imaláncba kapcsolódunk be. Ennek a világméretű kezdeményezésnek az alapgondolata Szent 

Pió atyától származik: „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ meg fog 

változni.” 

 

Advent elején meghirdetjük az „Angyalbatyu” programot. Az összegyűjtött 

ajándékcsomagokat a Veszprém- Főegyházmegyei Karitász juttatja el a rászoruló gyerekek 

részére. 

 

Advent hétfőin gyertyagyújtást tartunk, segítve az ünnepre való ráhangolódást. 

 

Nagyböjtben megszervezzük a családok keresztútját a Regina Mundi templomban.  

 

Bódi Mária Magdolna ünnepére kerékpáros zarándoklatot hirdetünk Litérre a gyerekek és 

családjaik részére. 

 

A tanév során Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei rend két tagja, Erzsébet és Teréz nővérek a 

8. a, b és a 3. b, c osztályokban „Keresztény Önismeret és „Az én mesém” című 

programjukkal fognak lelki támogatást nyújtani a tanulóknak és családjaiknak. 

 

Az iskolai tennivalók mellet, aktívan bekapcsolódunk az Egyházmegye által szervezett 

programokba is.  

 

Így idén is részt veszünk: 

 

- az oltárszolgálatos gyerekek találkozóján,  

- hittanos találkozón, 

- hittan versenyen, 

- Boldog Gizella ünnepén. 
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A nevelőtestület tisztségviselői:  

Tisztség megnevezése Tisztségviselő neve 

magyar-történelem munkaközösség vezetője dr. Szilágyiné Rezessy Dorottya 

matematika munkaközösség vezetője Szijjártóné Hosoff Katalin 

reál munkaközösség vezetője Hudra Nikoletta 

idegen nyelvi munkaközösség vezetője Nagy Andrea 

hittan munkaközösség vezetője Kissné Cservenyák Judit 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője Hetyési Judit 

alsós munkaközösség vezetője Molnárné Tóth Erzsébet 

napközis munkaközösség vezetője Endrészné Veiland Viktória 

DÖK támogató tanár Vati Gergő 

Gyermek- és ifjúságvédelem Hudra Nikolett, Imréné Paál Virág 

balesetvédelmi felelős Varga Tünde, Csizmadia Andrea 

könyvtáros / tankönyvfelelős Krámli Zsuzsanna/ Pintér Dorina 

rendszergazda, hangosítás Kolac Ádám 

 

 

 

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 
Illetve tovább, ha 

tanuló az iskolában 

tartózkodik 

Kedd Barabás Andrea iv. helyettes 730-1630 
Illetve tovább, ha 

tanuló az iskolában 

tartózkodik 

Szerda Varga Tünde iv. helyettes 730-1630 
Illetve tovább, ha 

tanuló az iskolában 

tartózkodik 

Csütörtök Nagy Marianna 
intézményegység-

vezető 
730-1630 

Illetve tovább, ha 

tanuló az iskolában 

tartózkodik 

Péntek Varga Tünde iv. helyettes 730-1630 
Illetve tovább, ha 

tanuló az iskolában 

tartózkodik 
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Az intézményi munka ellenőrzése: 

 

Az iskolában folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. 

 

A pedagógiai munka értékelése iskolánkban a kialakult rend szerint folyamatosan történik.  

 

Folyamatba építetten kerül ellenőrzésre a tanügyi dokumentumok vetetése. Ellenőrizzük az 

iskolai alapdokumentumoknak (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, helyi tanterv, 

tanmenet) megfelelő működést.  

 

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. 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 folyamatosan történik. A diákok 

viselkedésének, magatartásának állandó javítása, a fegyelmezetlenségek kiküszöbölése is 

odafigyelést igényel. 

A vezetői ellenőrzés területei, formái és az ellenőrzést lefolytató felelősök megnevezése 

Terület Módszer Felelős 

az új belépő oktatók 

munkájának ellenőrzése 

óralátogatás, óramegbeszélés, 

tanári reflexió, önértékelés, 

vezetői értékelés 

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 
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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 évente egy alkalommal a munkaközösség tagjait 

 

Részletes beosztás a munkaközösségek munkaterveiben található. 
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A 2022/23. tanév célkitűzései 

 

Általános célok: 

 

 A tanulók hitéleti, erkölcsi, szellemi nevelése. 

 

 Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás az Érsekséggel. Kapcsolódás a 

Főegyházmegye pasztorális és teremtésvédelmi programjaihoz. 

 

 A rendszeres, min. heti személyes kapcsolattartás iskolánk lelki igazgatójával. 

 

 Az új NAT felmenőben történő bevezetése a 3. és a 7. 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. A farsang, a néptánc gálák, az 

iskolai rendezvények segítése. 

 

 Szakmai segítségnyújtásban a KAPI dolgozóira támaszkodunk. Részt veszünk az 

általuk szervezett továbbképzéseken, rendezvényeken.  

 

 A be- és kimeneti mérésekre történő felkészítés és a sikeres lebonyolítás: a 4-8. 

évfolyamokon szövegértésből, matematikából, idegen nyelvből és 

természettudományból. 

 

 Fontos nevelési programot hajtanak végre a cserkészek, támogatjuk munkájukat. 

 

 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.  

 

 Méltó módon megünnepeljük a Szilágyi Néptáncegyüttes fennállásának 50. 

évfordulóját. 

 

 Vetélkedő sorozattal emlékezünk a Petőfi emlékév kapcsán. 

 

 Folytatjuk a testvériskolai kapcsolatot a lengyelországi Tarnów városából a Bem 

Józsefről elnevezett és a 20. számú sportiskolával. 

 

 A fenntartó útmutatásai szerint valósítjuk meg iskolánk középtávú fejlesztési tervét: 

küldetés, társadalmi kapcsolatok, keresztény nevelés, infrastruktúra fejlesztése. 
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 Együttműködés a Futsal Club Veszprém, valamint a Szilágyi DSE-vel és a VESC 

röplabda szakosztályával, az egészséges életmódra nevelés és az utánpótlás nevelés 

céljából. 
 

 

Konkrét célok: 

 

Cél, feladat Felelősök Határidő 

„Heti jó hír - mondó” 

tájékoztató és lelki útravaló 

intézményvezető, 

osztályfőnökök 

minden hétfő 8:45 hangos 

 

Az Istenkapcsolat erősítése (heti 

hálaadás) 
osztályfőnökök minden osztályfőnöki órán 

 

Balázs atya heti lelki 

fogadóórája 

 

Dr. Csernai Balázs 

hetente egy megadott órában 

(de. és du. felváltva) a 

könyvtárban 

A kenesei nővérek foglalkozásai 

az osztályfőnöki órákon 
Teréz és Erzsébet nővér 

havonta egy osztályfőnöki 

órán két osztályban 

Részvétel a Regina Mundi 

plébánia templombúcsúján 
hittan munkaközösség 2022. szeptember 17. 

Gyengébb tanulmányi 

eredményeket elérők 

felzárkóztatása, korrepetálása; 

SNI, BTM tanulók fejlesztése 

tanítók, napközis nevelők, 

gyógypedagógusok, 

fejlesztő pedagógusok a 

tantárgyfelosztás szerint 

folyamatos 

Tehetséges tanulók felkészítése 

a tanulmányi, művészeti és 

sportversenyekre 

nevelők a 

tantárgyfelosztás szerint 
folyamatos 

A 4. osztályos tanulók 

felkészítése az 5. évfolyamra 

intézményvezető-

helyettesek, érintett 

osztályfőnökök, tanárok 

folyamatos 

7. 8. osztályosok felkészítése a 

középiskolai felvételire 

7. 8. osztályfőnökök, 

felvételi előkészítő 

szakkört vezető nevelők 

8. o: szeptember – január 

7. o: február – június 

Demokráciára, közéleti 

szerepvállalásra nevelés 

DÖK segítő tanár, 

osztályfőnökök 
folyamatos 

Beiskolázási programok az 

óvodások részére 

alsó tagozatos nevelők, 

testnevelők, magyar, reál, 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

október - április 

Méltó megemlékezés és 

részvétel a nemzeti és egyházi 

ünnepeken 

osztályfőnökök folyamatos 
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Tehetséggondozás, felzárkóztatás, tanórán kívüli tevékenységek 

 

Alsóban osztályonként heti 2 korrepetálás, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás, felsőben 

további fejlesztések, csoportbontásban tanított tantárgyak, tanórákon a differenciálás segíti a 

lassabban haladók fejlődését. 

 

Jól szervezett napközi, az önálló tanulás támogatása, szabadidős programok, színházlátogatás, 

könyvtárhasználat, mint tanórán kívüli tevékenységek. 

 

Művészeti képzésünket jól szolgálja a művészetoktatás, a harangegyüttes és a rajz szakkör.  

 

A mozgáskultúrát fejlesztik a röplabda és labdarúgás sportszakkörök. Szept. 30-án 

közösségépítő túranapot tartunk, jún. 14-én pedig iskolai sportnapot. 

 

Az iskolánkban megszervezett szakkörök: 

 

2. idegen nyelv: német 5. 6. 7. 

2. idegen nyelv: francia 5. 7. 8. 

2. idegen nyelv: angol 5. 6. 8. 

Tehetséggondozó magyar 5. 6. 7. 8. 

Tehetséggondozó német 7. 8. 

Tehetséggondozó angol 7. 

Felvételi előkészítő 7. 8. (magyar, matematika) 

Természetjáró 5. 6. 7. 8. 

Robotika 5. 6. 7. 8. 

Rajz 5. 6. 7. 8. 

Hittan 5. 6. 7. 8. 

Harangegyüttes 4. 5. 6. 7. 8.  

Röplabda 5. 6. 7. 8.  

Labdarúgás 1-8. 

 

 

Az iskolába belépő első osztályos tanulók beiskolázása 

 

Ovis néptánc foglalkozás, ovis foci foglalkozás, focikupa az óvodáknak, természetismereti 

vetélkedő valamennyi óvodának, tanodai foglalkozások.  

 

Ezek mellett igyekszünk tovább ápolni a jó kapcsolatot a környékbeli óvodákkal, különösen a 

Szent Margit katolikus és az Örömhír evangélikus óvodákkal. Műsorokkal látogatjuk őket, 

meghívjuk a gyerekeket és az óvó néniket, akik tanórákat, foglalkozásokat látogatnak. 

Interaktív mesejátékot tartunk az óvodásoknak. 

 

Egy alkalommal tartunk beiskolázási tájékoztatót (2023. febr. 6. 17.00), két alkalommal pedig 

nyílt órákat (2023. febr. 7., 14. 8-10.00), ahol a szülők megnézhetik a leendő elsősök  

tanóráját. 

 

Beiskolázási tájékoztatót és nyílt órákat tartunk, ahol a szülők megnézhetik a leendő elsősök 

tanóráját. 
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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; 

 a városi szervezetek, iskolák; 

 a megyei és országos szervezetek; 

 egyéb szervezetek, iskolák; 

 a Magyar Diáksport Szövetség; 

 a 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 harangegyüttes fellépéseit. 

 

A tervezhető versenyeket, fellépéseket beépítjük a munkatervünkbe. A versenykiírások, 

felhívások még nem értek az iskolákhoz, azok ismeretében alakítjuk ki a versenynaptárat, 

kiemelt figyelmet fordítunk a pedagógiai szempontokra, a túlterhelés elkerülésére. 

 

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

 

Az országos mérések időpontjai: 

 

- DIFER felmérés (érintett elsősök) 2022. dec. 9-ig 

 

- bemeneti mérések (6., 8. évf.) 2022. szept. 26 – nov. 30., továbbá a 4-5. évfolyamon kísérleti 

jelleggel; 

- kimeneti mérések (6., 8. évf.) 2023. márc. 6 – jún. 9., továbbá a 4-5. évfolyamon kísérleti 

jelleggel. 

 

 

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, meghívjuk egykori diákjainkat, hogy közvetlen 

élményeik alapján mutassák be jelenlegi középiskolájukat. 

 

Külön kiemelt hangsúllyal kezeljük a város katolikus középiskoláját. 
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Pedagógusminősítés, tanfelügyelet, önértékelés 

 

Az előírt határidőig két pedagógus jelentkezett minősítésre a 2022/23-as tanévre: 

 

Imréné Paál Virág és Kohnné Ambrusz Éva (Pedagógus II.) 

 

A 2022/23. tanévre Eveli Péter igazgató vezetői tanfelügyeletét, és az Alapfokú Művészeti 

Iskola intézményi tanfelügyeletét tűzte ki az Oktatási Hivatal. 

 

A tanévre 8 pedagógus önértékelését terveztük be az intézményi éves önértékelési tervbe. 

 

 

Pályázatok 

 

Folyamatban lévő projektek 

 

 Határtalanul programra pályáztunk a 7. évfolyam részvételével. 

 MDSZ – Aktív iskola program. 

 

 

Benyújtásra tervezett pályázatok 

 

Veszprém minden évben kiír pályázatot a civil szervezeteknek, ezeken az iskolai 

alapítvánnyal és az egyesületeinken keresztül tervezünk pályázni. 

 

 

 

„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint 

hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost 

nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, 

hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az 

embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt 5,13-16) 
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Az alapfokú művészetoktatás 2022/2023. tanévi munkaterv 

 

A 2022/2023. tanévet 256 beíratott gyermekkel kezdjük meg, ami 12 évfolyamon 15 

csoportot jelent. 

 

Személyi feltételek a művészeti intézményegységben: 

 

 Nagy Marianna intézményegység-vezető 

 Vetzl-Szerencsi Noémi néptánc pedagógus teljes óraszámban 

 Vastag Richárd néptánc pedagógus teljes óraszámban 

 Hajdu Viktória néptánc pedagógus (részmunkaidőben) 

 Kissné Cservenyák Judit ének tanár (részmunkaidőben) 

 Nagy Kinga jelmez- és viselettáros (fél állásban) 

  

A tanév kiemelt feladatai: 

 

 A művészeti iskola szervezése 

 Feladat: Havonta egy megbeszélés egyeztetett időpontban mindenki részvételével: 

aktualitások, tervezések, feladatok megosztása, értékelések, ötletbörze, jó gyakorlatok 

megosztása, tapasztalatok megbeszélése, adminisztráció ellenőrzése. Iskolán kívüli 

helyen is lehetséges, összekötve csapatépítő programmal. 

Felelős: Nagy Marianna 

 

 Az év eleji adminisztráció elvégzése, az e-napló elindítása. A pár éve bevezetett 

levelezőrendszer működtetése, a szülőknek naprakész információkkal szolgálunk, 

valamint mindig tájékoztatjuk őket a közelgő programokról. Ezúton szervezzük a 

fellépéseket, táborokat is. Emellé párosul a digitális napló, ami jelentősen megkönnyíti 

az adminisztrációs feladatokat.  

 Feladat: A szülőkkel való kapcsolattartás hatékonyságának megtartása (levelezés e-

mailben és az E-napló segítségével).  

Felelősök: Nagy Marianna, Vastag Richárd, Vetzl-Szerencsi Noémi 

 

 A tanévben intézményi tanfelügyeleti eljárásban lesz részünk, amihez el kell 

végeznünk az intézményi önértékelést is. 

Feladat: az önértékelés és a tanfelügyeleti látogatás előkészítése, megszervezése 

Felelős: Nagy Marianna 

 

 Jelmeztárunk jelentősen bővült az előző tanévekben pályázati összegekből, így 

idén remélhetőleg megfelelő mennyiségben áll majd rendelkezésünkre minden 

felszerelés. Ami még hiányzik, azt folyamatosan felmérjük, és igyekszünk pótolni. 

Újabb raktárhelyiséggel bővült a viselettár, nyáron elkészült a leltár.  

Feladat: A jelmeztár rendszerezése, a ruhák ésszerű elhelyezése a használatba vett új 

helyiségben. A ruhakiadás szigorúan pontosabbá, gördülékenyebbé tétele. Néptánc 

jelmez csak pontos regisztráció alapján kerülhet a tanulókhoz.  

Felelősök: Nagy Marianna, Nagy Kinga, Vetzl-Szerencsi Noémi 

 

 Nagy sikere volt a Szent Margit Óvodában elkezdett népi játék-néptánc 

oktatásának, amit Szerencsi Noémi táncoktató tartott az elmúlt tanévekben. 

Sajnos, a járványhelyzet miatt ez az előző évben nem működött. 
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Feladat: Az óvodás néptánc elindítása: heti 1-2 alkalommal, alkalmazkodva a 

beiskolázási programokhoz.  

Felelős: Vetzl-Szerencsi Noémi 

 

 Minden évben segítjük a beiskolázási programot. 

 Feladat: A művészeti iskola is kiveszi a részét a beiskolázási programból, így a 

tanodákon, egyéb ovisoknak szóló rendezvényeket fellépünk, illetve interaktív 

mesejátékkal, táncházzal készülünk. 

 Felelősök: minden néptánc pedagógus 

 

 Az előző tanév során igyekeztünk minden csoportnak több fellépési lehetőséget 

biztosítani, hogy ne csak a gálákon lássák őket a szülők. Műsorainkkal és a 

fesztiválokon való eredményeinkkel pedig hozzájárulunk iskolánk és 

táncegyütteseink jó híréhez. Idén is ez a cél. 

Feladat: A felsős évfolyamok csoportjainak minél több fellépési lehetőség szerzése. 

Felelős: minden néptánc pedagógus 

 

 Hatalmas feladat a Szilágyi Táncegyüttes 50. jubileumának megszervezése, 

tervezett dátum: 2022. november 19. Sok programmal, valamint a régi táncosok 
produkcióival is készülünk. 

Feladat: Külön ütemterv alapján a jubileum megszervezése, lebonyolítása. 

Felelős: minden néptánc pedagógus 

 

 Nagy sikerrel, rengeteg család részvételével zajlottak karácsony előtt a nyílt órák, 

valamint a karácsonyi közösségépítő programok. Idén ismét személyesen 

szeretnénk találkozni a szülőkkel, és bepillantást akarunk nyújtani a 

munkánkba. 

Feladat: Nyílt órák szervezése minden évfolyam részére, melyen előző tanévekben is 

rengeteg szülő volt kíváncsi a néptánc órai munkára. 

Felelős: Nagy Marianna, Vastag Richárd, Hajdu Viktória, Szerencsi Noémi 

 

 Az előző években is sikeresen vettünk részt városi, megyei és regionális 

bemutatókon, még az antológián is. 

Feladat: Felkészülés a megyei fesztiválokra, továbbjutás a regionális, majd az országos 

fesztiválokra. Idén is szeretnénk szervezői, támogatói lenni az Örökség Gyermek 

Népművészeti Egyesület programjainak is. 

Felelős: Vastag Richárd, Vetzl-Szerencsi Noémi, Hajdu Viktória, Nagy Marianna 

 

 Hatalmas sikere volt a tanévvégi gálaműsoroknak.  
Feladat: Év végi vizsga minden tanulónak gálaműsor keretében a VMK-ban. Tervezett 

időpont: május utolsó hetében hétfő, péntek vagy szombat. 

Felelős: minden néptánc pedagógus 

 

 Ebben a tanévben kisebb létszámú csoportunk végzi el az alapfok 6. évfolyamot, 

ami azt jelenti, hogy a művészeti alapvizsga után folytathatják a művészeti 

oktatást. Továbbképzőben is vannak végzőseink, akik művészeti záróvizsgát 

tesznek. 

Feladat: A művészeti alapvizsga és záróvizsga megszervezése az alapfok 6. évfolyam 

tanulóinak  

Felelős: Nagy Marianna, Vastag Richárd, Vetzl-Szerencsi Noémi 
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 Szintén hatalmas sikere volt mind a dégi, mind a napközis néptánc tábornak. 

Igen tartalmas, élményekben dús napokat töltöttünk együtt. 

Feladat: Nyári néptánc táborok szervezése (bentlakásos Dégen és napközis az 

iskolában) 

Felelős: Nagy Marianna, Vetzl-Szerencsi Noémi, Vastag Richárd 

 

hónap tevékenység felelős(ök) 

augusztus Kiemelt feladat a tanévkezdés előkészítése: 

 tantárgyfelosztás készítése 

 órarend készítése  

 adategyeztetés (beiratkozási lapok), 

térítési díjak, tandíjak tisztázása, 

néptánc jelmez kötelezvény aláíratása 

 tanmenetek elkészítése 

 munkaterv megbeszélése  

minden néptánc pedagógus 

 

szeptember A tanév beindítása: 

 a tanórák órarend szerinti indítása  

 az új tanulók felvételi vizsgája 

 különbözeti és felvételi vizsgák az új 

jelentkezőknek 

 év eleji adminisztráció, az E-napló 

elindítása 

 szülői értekezlet 

 az óvodás foglalkozások 

megtervezése, elindítása 

 szülői értekezlet: házirend, 

pedagógiai program, a tanév rendje, 

programok stb. ismertetése 

 a ruhatár és a ruhakiadás 

rendszerének pontosítása 

 a ruhatár átnézése a gyermeklétszám 

és a munkaterv tükrében 

 néptánc jelmezek kiadása, cseréje, 

hiányzó darabok felmérése 

 fellépés a Regina Mundi-búcsún 

Nagy Marianna 

Vetzl-Szerencsi Noémi 

Vastag Richárd 

Nagy Kinga 

 

 

 

 

október  a hiányzó cipők, csizmák, ruhák 

megrendelése 

 jubileumi programok 

 interaktív mesejáték a magyar 

népmese napján (ok. 15. szombat) 

 részvétel a beiskolázási programban: 

Aprók tánca 

Nagy Marianna 

Vetzl-Szerencsi Noémi 

Vastag Richárd 

Nagy Kinga 

november  részvétel a beiskolázási programban: 

Aprók tánca 

 Jubileumi gálaműsorok és programok 

minden néptánc pedagógus 

 

december  karácsonyi nyílt órák és 

közösségépítő programok 

minden néptánc pedagógus 

 

január  félévi megbeszélés 

 bizonyítványok  az E-naplóban 

 szülői értekezlet: a félévi 

minden néptánc pedagógus 
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tapasztalatok, a következő 

programok megbeszélése 

 a nyári táborhelyek lefoglalása, a 

táborok meghirdetése 

február  készülés a városi, megyei 

fesztiválokra, versenyekre, 

fellépésekre 

 részvétel a beiskolázási programban: 

Aprók tánca 

Nagy Marianna 

Vetzl-Szerencsi Noémi 

Vastag Richárd 

Nagy Kinga 

március  megyei/regionális fesztiválokon 

részvétel 

 Gergely-napi Művészeti Fesztivál, 

Gyenesdiás 

Nagy Marianna 

Vetzl-Szerencsi Noémi 

Vastag Richárd 

Nagy Kinga 

április  készülés a versenyekre, fesztiválokra, 

fellépésekre 

 edzőtábor (versenyző csoportnak) 

Nagy Marianna 

Vetzl-Szerencsi Noémi 

Vastag Richárd 

Nagy Kinga 

május  fellépések szervezése, lebonyolítása 

 szülői értekezlet 

 az év végi gála megszervezése, 

lebonyolítása (tervezett időpont: 

május 26.) 

 a művészeti alap- és záróvizsga 

megszervezése, lebonyolítása 

(tervezett időpont: május 29.) 

 szülői értekezlet: a programok 

megbeszélése, az éves munka 

értékelése 

 a néptánc táborok szervezése 

 

minden néptánc pedagógus 

 

 

 

június-

július 

 munkaközösségi megbeszélés 

 évzáró közösségépítő programok 

 a bizonyítványok megírása, 

kiosztása, jutalmak megszervezése 

 a néptánc ruhák leadása, néptánc 

leltár 

 néptánc táborok 

Dég: június 19 - 22. 

Napközis: június 26 – 30. 

 nyári fellépések szervezése 

Nagy Marianna 

Vetzl-Szerencsi Noémi 

Vastag Richárd 

Nagy Kinga 
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Legitimációs záradék 

 

A nevelőtestület a Szilágyi Keresztény Iskola 2022/23. tanévi munkatervét a 2022. augusztus 

30-i értekezletén megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta. 

 

 

 …………………………. …………………………. 

 hitelesítő hitelesítő 

 

Nyilatkozat: 

 

Az intézményvezető 2022. szeptember 13-én kikérte az iskolai szülői szervezet véleményét. 

 

 

 …………………………. 

 SzM elnök 

Nyilatkozat: 

 

Az intézményvezető 2022. szeptember 6-án kikérte a diákönkormányzat véleményét. 

 

 …………………………. 

 DÖK elnök, DÖK segítő tanár 

 

Mellékletek: 

 

Tantárgyfelosztás 

Órarend 

 

A munkaterv jogszabályi háttere: 

 

2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet, 20/2020. (VIII. 

31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról, 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/23. tanév rendjéről. 

 


