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1. Bevezető 

Munkatervünk – ahogy minden évben – a hagyományok és az aktualitások 

figyelembevételével, az előző tanév tapasztalatai, a következő tanév elvárásai 

ötvözeteként születik meg. 

Az általános célok mellett a kiemelt céljaink egy részét továbbra is szorgalmazzuk 

(családi jelenlét erősítése, élménypedagógia, stb.). Kiemelt cél a lemorzsolódás 

csökkentésére tett erőfeszítések folytatása, finomítása. Ennek fontos eleme az EFOP-

3.1.5-16-2016-00001 kódszámú, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása” című pályázatban elsősorban a Magyar utcai feladatellátási 

hely nevelőtestületének tagjai által gyűjtött tapasztalatok megosztása. 

 

Az új tanévben is hangsúlyos feladat marad a munkaközösségek és egyes pedagógusok 

részére is a fenti területeken végzett munka. A feladatokat, célokat, tennivalókat a 

Szakmai célok, feladatok fejezetben részletezzük.  

 

A Nemzeti alaptanterv módosítása következtében – felmenő rendszerben – módosulnak 

egyes tantárgyak óraszámai. Ezeket felmenő rendszerben bevezetjük (idén 1-2-3. és 5-6-

7. évfolyamon). Ezzel összefügésben a tavaly kidolgozott helyi tanterveket – ha arra 

szükség van - módosítjuk. 

 

Hatással lehet a tanév rendjére, eredményességére sokféle szempontból az orosz-

ukrán háború miatti energiaválság, illetve az azt kísérő esetleges rendkívüli 

takarékossági kényszer. 

 

Munkatervünk az intézmény belső közösségeinek (diákönkormányzat, a 

munkaközösségek, a szülői közösségek javaslatai, véleményei), az előző tanév év végi 

beszámolójának megállapításai, tapasztalatai, a hagyományok, az országos és városi 

rendezvények, a szűkebb és tágabb társadalmi elvárások, hatályos jogszabályváltozások 

figyelembe vételével készült el. Figyelembe vettük, hogy a járványhelyzettől függően 

egyes hagyományos feladataink elmaradhatnak vagy más formában kell megrendezni 

őket. 

 

A munkaterv felépítését és tartalmát meghatározó fontosabb jogszabályok: 

● 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

● 2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

● 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet, 

● 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet: a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról, 

● a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 
59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet 

● 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 
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Tanulmányoztuk a fenntartó Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Tankerületi 

Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elemzéseit, tanácsait, feladatait. 

 

A munkaterv összeállításakor tekintettel voltunk az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozókra is, így különösen: 

● az intézmény pedagógiai programjára, 

● az intézmény szervezeti és működési szabályzatára, 

● az intézmény házirendjére, 

● az intézményben működő szervezetek működési dokumentumaira 

● EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú, „A tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények támogatása” projekt során készült dokumentumok 

● a tankerületi fejlesztési tervre.
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2. Helyzetelemzés 

Az intézményi infrastruktúránk változatlan. A tantárgyi szerkezetben a művészeti képzés 
grafika-festészet művészeti ágában történt változás a népművészet műfaj bevezetésével. 
 
„Intézményünk közös igazgatású köznevelési intézmény. 2011 óta működik a jelenlegihez 
hasonló összetételben. Az általános iskolai képzés mellett alapfokú művészeti nevelést és 
kollégiumi, externátusi szolgáltatást végzünk.” 
 
Bocskai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium összetett feladatait öt 
telephelyen végzi, kiegészülve a görbeházi hegedű tanszakkal. 
A nevelőtestület a tavalyi tanévben és a nyár során több új, fiatal nevelővel gazdagodott, 
akiknél lendületes munkát, nagy motivációt tapasztalunk. 
 
A Bocskai Általános Iskola Makláry Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézménye közel egy 
évtizede végzi az alapfokú művészetoktatást három művészeti ágon. A tanszakokon 
szakszerű munka folyik, élményeket, értékeket kapnak a növendékek, a 
legtehetségesebbek részére egy szakmai életút elkezdésére is lehetőség nyílik művészeti 
szakirányú továbbtanulási irányt választva. Örvendetes módon, erre egyre több szándék 
mutatkozik. 
 
A Bocskai Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Kollégiuma 2017. szeptember 1-től 
tagintézményünk.  
A város egyetlen kollégiuma, elsősorban a városban működő Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrum Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola és a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium oktató-nevelő munkáját segíti. 
 A középiskolákban tanuló, vidéken élő, 12-23 éves korosztályba tartozó fiúk és lányok 
számára biztosít kulturált elhelyezést. Az intézmény tárgyi és személyi feltételei – az 
alapító okiratban meghatározottak alapján - maximum 52 középiskolás felvételét teszik 
lehetővé.” 
 
Jelentős változás az idei tanévben, hogy az eltérő tanterv szerint tanuló sajátos nevelési 
igényű tanulóinkat immár az eddigi egy helyett három gyógypedagógus neveli, oktatja, 
gyógyítja – köszönhetően a továbbképzésen gyógypedagógusi végzettséget szerzett két 
pedagógusunknak. A fenntartónk támogatásával lehetőségünk nyílik új gyógypedagógus 
alkalmazására, aki a hajdúböszörményi EGYMI dolgozóival közösen hatékonyabban 
gondozhatja az együttneveléssel foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyerekeket.  
Lehetőségünk nyílott továbbá a fejlesztő pedagógusi óraszámok növelésére is tapasztalt, 
sokrétű végzettségű fejlesztőpedagógus alkalmazásával. 
 
A tanév szakmai munkájára egyelőre pontosan előre nem látható módon, de biztosan 
hatással lesz a közelben folyó orosz-ukrán háború, annak gazdasági, inflációs, 
energetikai hatásai, következménye. 
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2.1. Tanulói létszám 

Az általános iskolai tanulók száma a 2022-2023. tanévben, a helyzetelemzés időpontjában 
899 fő (előző években 883, 921 fő), az előző évvégi létszámhoz növekedés mutatkozik. 
Az elsős tanulók létszáma hároméves emelkedés után a tavalyihoz képest 3 fővel 
csökkent. Ez a kedvező demográfiai tényező pozitív hatással van az iskolai létszámra. 
 

 
1. grafikon: A beiskolázási adatok 2008-tól 

A hatodik évfolyam utáni, hatosztályos gimnáziumi beiratkozás létszámát nem tudjuk 
meghatározni, ez jelentős ingadozás mutat (6-22 fő között változik évről évre). A hetedik 
évfolyamot a gimnáziumban kezdő tanulók szándékaira jelentős hatást gyakorol a 
fegyelmezetlen, motiválatlan és motiválhatatlan állami gondozott (elsősorban 
lakásotthonos) tanulók száma, hatása. Azokból az osztályokból, ahol sok ilyen tanuló van, 
mindig nagyobb az „elvágyódás” a szülők és a diákok részéről is. 
 
Próbájuk erősíteni az iskola jelenletét a családokban (ez lassan fél évtizedes 
programunk), így szándékunk szerint csökkenteni a szülők és tanulók körében kialakuló 
távozási szándékot, ennek hatása azonban mindg bizonytalan. 
 
Az eltérő tanterv szerint haladó enyhén értelmi fogyatékos diákok létszáma idén 19 fő, 
az előző években 16, illetve 13 volt. Jelenleg 5 fő alsós, 14 fő felsős tanulónk van. 
 
Az eltérő tanterv szerint haladó enyhén értelmi fogyatékos diákok összevont 
csoportjainak évfolyamonkénti megoszlása: 
 

SNI 1-4.o. 1. osztály 2 tanuló SNI 5-8.o. 5.osztály 2 tanuló 

5 2. osztály 0 tanuló 14 6. osztály 7 tanuló 
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 3. osztály 2 tanuló  7. osztály 2 tanuló 

 4. osztály 1 tanuló  8. osztály 3 tanuló 

 
Az előző tanévhez képes az osztályaink száma változatlanul 41. A négy végzős osztály 
helyett (100 fő) hat elsős osztály indult (123 tanulóval). Két alacsony létszámú osztályt 
összevontunk az ötödik évfolyamon (Polgári utcai telephelyen).   
A 41 osztályunkból két eltérő tanterv szerint működő csoport alakult (alsó és felső 
tagozat).  
Az általános iskolai osztályok és tanulói létszámok a mellékletben részletesen 
tanulmányozhatók: 8.1. Osztályok, csoportok száma, létszáma, 42. oldal 
A művészeti iskola növendékeinek száma: 559 fő. 
A három művészeti ág változatlan kínálatban gazdag, sokrétű lehetőséget kínál az 
iskolahasználóknak három művészeti ágban: 

− zeneművészet (hangszeres képzés, szolfézs, kamarazene) 
− képzőművészet (grafika-festészet és népművészet) 
− táncművészet (néptánc) 

 
A művészeti képzés továbbra is népszerű a tanulók és szüleik körében. A létszám 
jelentősen emelkedett (részben a népművészet műfaj bevezetésének köszönhetően), a 
művészeti képzést választók aránya pedig a tanulólétszámhoz viszonyítva tovább 
emelkedett, sosem volt még ilyen magas (62,2 %, tavaly 57,42 % volt).  
 
A csoportok száma a mellékletben található (Művészeti képzés csoportjai című fejezet). 
Egy hegedű tanszakunk továbbra is tartós érdeklődés mellett működik Görbeházán. 
 
A kollégiumi diákokból érdeklődés alapján két csoportot szervezünk. Kollégiumunk 
tanulószobai ellátást is végez azok számára, akik a helyi középiskolába járnak, ők 
lakhatási ellátás nélkül a tanulásban kapnak segítséget. Ez a szolgáltatás is népszerű a 
fiatalok körében, sokan választják a tanulás és a szabadidő értékes eltöltésének 
helyszínéül a jól felszerelt kollégiumot. 
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A kollégiumi tanulók száma 2022 szeptemberében: 25 fő (tavaly ilyenkor 27 fő volt), 
externátusi ellátásban 8 fő vesz részt (tavaly 10). 
 
A számított osztálylétszám (SNI) tanulók figyelembe vétele: 37 fő 
A tanulói létszámok a kollégiumi és a tanulószobai ellátásban részesülő diákokat is 
tartalmazzák.  
 
A tanulószobai ellátás nagyon jól működik évek óta a városban. Az általános iskolák az 
utolsó évben már toborozzák azokat a gyerekeket, akik a középiskolai tanulásuk során is 
segítségre szorulnak. Közös célunk, végzettséghez segíteni a gyerekeket. 
 
Tanulói összetétel: 

 Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium: 12 fő 
 Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola:     
 13+8 fő 

 
Tanulói létszámok alakulása 2011-2020 között: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tanulói 
létszám 

1290 1245 1207 1164 1105 1099 1024 990 949 921 883 899 

Osztályok 
száma  

49 48 48 47 45 45 44 44 43 43 41 41 

Művészeti 
tanulók 
száma 

2551 585 540 558 558 563 555 555 530 511 507 559 

Kollégium
ot 
használók 
száma 

40 37 36 53 54 50 42 35 33 27 25 25 

 

                                                 
1
 Ebben a tanévben csak egy néptánc csoportja volt a művészeti iskolánknak, a többi tanszakot a Világ-Virága 

Alapfokú Művészeti Iskola működtette. 



 

Munkaterv 2022-2023. - 11 - Bocskai Általános Iskola 

 

 
3. grafikon: Tanulói létszámok 2011-től 

2.2. Személyi feltételek 

A távozók, nyugállományba vonulók helyett részben sikerült megfelelő végzettségű 

pedagógust teljes munkaidőben alkalmazni, részben óradókkal, megbízási jogviszonnyal 

pótoltuk őket. A beszámoló időpontjában két betöltetlen álláshelyünk van:  

- a művészeti képzés tagintézményvezetői állása 

- egy fél álláshely a görbeházi hegedű tanszakon. 

A tagintézmény-vezetői feladatokat jelenleg Szabó Sándor igazgató-helyettes látja el. 

 

E tanévben is minden tantárgyat megfelelő végzettségű pedagógus tanít. Vannak olyan 

pedagógusaink, akik több telephelyen is dolgoznak (belső áttanítás). A tankerületi 

munkamegosztás keretében pedagógusaink a Hajdúnánási Járás intézményeiben is 

végeznek munkát. 

Belső munkatársaink segítségével meg tudjuk oldani a tanulók iskolapszichológusi, 
gyógypedagógai, fejlesztőpedagógiai ellátását. 

2.2.1. Általános iskola 

Iskolánk általános iskolai feladatellátása öt telephelyen történik.  

Örvendetes, hogy egyre több fiatal pedagógus áll munkába. 

Teljes körű a szakos ellátottság, minden tantárgyat megfelelő végzettségű pedagógus 

tanít. A feladatellátást a belső és a tankerületi áttanítás nehezíti. 

Pedagógusaink által tanított tantárgyakat a tantárgyfelosztás tartalmazza (KRÉTA). 

Egy fő pedagógus végzettségű munkatársunk van, aki nevelési-oktatási feladatot segítő 

munkakörben dolgozik. 

A tagintézményeinkben a teljes szakos ellátást belső áttanítással oldjuk meg. Ez a 

tantárgyfelosztásban, órarendkészítésben sok kötöttséget jelent, viszont hatékonyan és 

gazdaságosan lehet biztosítani a megfelelő szakos nevelő jelenlétét. 
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Pedagógiai munkát minden tagintézményünkben segítik munkatársak: 

- 3 fő iskolatitkár,  

- 1 fő kollégiumi titkár, 

- 4 fő pedagógiai asszisztens,  

- 2 fő rendszergazda, 

- 1 fő gondnok. 

 

A pedagógiai munka hátterének biztosítói a technikai alkalmazottak: takarítók és 

karbantartó dolgozók. 

2.2.2. Művészeti nevelés 

A művészeti képzés szerkezete a tavalyihoz képest változott, bővült a képző- és 
iparművészeti ág népművészet műfajával, lehetőség nyílik ezáltal a település 
népművészeti hagyományainak általános iskolai megalapozására, a hagyományőrzésre. 
 
Iskolánkban alapfokú művészeti képzés folyik 1-12. évfolyamon.  
A tagintézmény adminisztratív székhelye: Iskolai u. 3. sz. alatti telephelyünk. 
 
Művészeti nevelésben dolgozó pedagógusaink öt hajdúnánási és egy görbeházi 

telephelyen végeznek művészeti nevelést. 

 

Telephelyeinken működő tanszakok: 
● Óvoda u. 2-10. (hangszeres és grafikai képzések) 
● Polgári u. 71. (néptánc) 
● Iskola u. 3. (néptánc) 
● Magyar u. 104. (néptánc) 
● Baross utca 11/A (ütő) 
● Görbeháza (hegedű) 

 
Művészeti ágak és tanszakok:  

● zeneművészet: hangszeres tanszakok (hegedű, zongora, gitár, ütő, citera, fuvola, 
fúvós, gordonka) 

● képzőművészet: grafika-festészet tanszak, népművészet műfaj. 
● táncművészeti: néptánc tanszak.  

 
A művészeti képzésben résztvevők személye idén is változott, bővült. Új gitártanár, 
citeratanár kapcsolódott be a zenei oktatásba, az új népművészet műfaj pedagógusa az 
iskolai nevelőtestületből érkezik a művészeti nevelésbe. 

2.2.3. Kollégium 

A kollégiumban jelenleg hat nevelő lát el nevelőtanári feladatokat, közülük három más 

feladatellátási helyen is dolgozik. A tagintézmény-vezető mellett két pedagógus 

csoportvezetői feladatot is végez a kollégiumi csoportokban, két kollégiumi nevelőtanár 
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látja el az éjszakai felügyeletet. Intézményen belüli áttanításban három kollégiumi 

nevelőnk érintett. 

Az oktató-nevelő munkát 1 kollégiumi titkár és 1 ápoló segíti. 

A kollégiumban a jogszabályok által meghatározott végzettséggel rendelkező 
pedagógusok látják el a kollégiumi feladatokat. 

2.2.4. A nevelőtestület 

Magasabb vezetők 

A vezetői szerkezet és összetétel változatlan a tavalyi évhez képest. 
A művészeti tagintézményünkben jelenleg nincs kinevezett tagintézmény-vezető, a 
művészeti vezetés Szabó Sándor igazgató-helyettes  feladata. 
 
Igazgató: Tóth Imre 
 
Általános iskola: 

● Általános igazgató-helyettes : Szabó Sándor 
● Igazgató-helyettes  I.: Mónusné Ruszin Anna Mária  
● Igazgató-helyettes  II.: Fekete Andrea Gizella 

 
Művészeti képzés: 

● Tagintézményvezető: jelenleg a tagintézményvezetői feladatokat Szabó Sándor 
igazgató-helyettes  látja el. 

● Tagintézményvezető-helyettes: Horváthné Bózsár Irén 
 
Kollégium: 

● Tagintézményvezető: Kovácsné Helmeczi Gizella 
 
A vezető beosztású dolgozóink - az intézményi kettős vezetői szerepnek 
megfelelően - szakmai és egységvezetői feladatot látnak el. 
A feladatmegosztást az SZMSZ, a teljes iskolai szervezeti struktúrát a 
Teljesítményértékelési kézikönyv (TÉR) tartalmazza. 

Munkaközösségek és munkacsoportok 

A tanévkezdéskor az előző tanévhez képest változatlan a munkaközösségeink száma és 
vezetői. 

Alsós nevelési munkaközösség 

Vezetője: Ádámné Balog Erika 
Szakmai vezető: Fekete Andrea Gizella 
Tagjai: 1-4. osztályok osztályfőnökei, alsós tanítók. 
Létszám: 19 fő 
A munkaközösség tagja: 
 

 Név Szak 
Osztály, ha  

osztályfőnök 
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1.  Deméné Czeglédi Éva tanító (könyvtár szakkollégium) 

történelem szakos bölcsész és tanár 

ped. 2. 

1.a 

2.  Nábrádiné Bagdi Ildikó tanító (term.ism. szakkollégium), biológia 

tanár, 

ped. 1. 

1.b 

3.  Boros Erika tanító 

ped.1. 

1.c 

4.  Papp Anita tanító, számítástechnika szakos tanár, 

pedagógus szakvizsga szakirányú 

továbbképzési szak - mentor, vezetőtanári 

feladatokra való felkészítés ismeretkör, 

ped.2. 

1.d 

5.  Nagyné Deli Tünde tanító (testnevelés szakkollégium), ped. 1.  1.e 

6.  Kaprinyákné Ádám Edit tanító (rajz szakkollégium) 

tehetségfejlesztő és tehetséggondozó 

szakvizsga, ped. 2. 

2.a 

7.  Nagyné Sallai Judit tanító, testnevelés tanár, 

 ped. 1. 

2.b 

8.  Bródi Csilla tanító, (magyar nyelv és irodalom 

műveltségi terület) ped. 1.  

2.c 

9.  Erdei Erzsébet tanító (technika szakkollégium) 2.d 

10.  Ötvösné Tóth Ágnes tanító (testnevelés szakkollégium), ped. 2. 2.e 

11.  Konyári Dávid tanító (testnevelés műveltségterület), ped. 

1. 

3.a 

12.  Ádámné Balog Erika tanító (rajz szakkollégium) 

mérés – értékelés szakvizsga, ped. 2. 

3.b 

13.  Kissné Nyári Márta tanító, ped. 1. 3. c 

14.  Husztiné Dézsi Irén tanító (könyvtár szakkollégium), ped. 2. 3.d 
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15.  Agárdiné Papp Marianna tanító (ének-zene szakkollégium), 

szakvizsgázott pedagógus, ped. 2. 

3.e 

16.  Varga Miklósné tanító (rajz szakkollégium), ped. 1. 4.a 

17.  Péter Hajnalka 
tanító (gyógypedagógiai szakkollégium), 
Gyermek-, ifjúság- és családvédelem 
pedagógiája - szakvizsgázott pedagógus, 
ped.2. 
 

4.b 

18.  Jeles Éva tanító-magyar szak, tehetségfejlesztő tanár  

tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 

pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak, közoktatás 

vezető, mesterpedagógus 

4.c 

19.  Makóné Csorvási Csilla tanító (testnevelés és sport 

műveltségterület), ped. 1.  

4.d 

 
További pedagógusok, akik segítik a munkaközösség munkáját: 
 

 Név Szak  

1. Szabó Albertné tanító, ped. 2. 1.a osztály 

napközis nvelő 

2. Kaprinyák Sándor tanító, média szak 1.b osztály  

3. Pappné Koroknai Éva tanító (technika 

szakkollégium), ped. 1. 

1.c osztály 

napközis nevelő 

4. Nagyné Dér Magdolna tanító (testnevelés és sport 

műveltségterület),  

gyógytestnevelés pedagógus 
szakvizsga, 
ped.1. 

1.d osztály 

napközis nevelő 

5. Juracskóné Szabó Andrea tanító 1.e osztály 

napközis nevelő 

6. Dulavics Dóra tanító 2.a napközis 

nevelő 
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7. Pálóczi Anikó tanító (magyar 

műveltségterület) 

2.b napközis 

nevelő 

8. Ötvös Zoltánné óraadó pedagógus 2.c napközis 

nevelő 

9. Kosdiné Jeles Éva tanító, fejlesztőpedagógus 2.d napközis 

nevelő 

10.  Illésné Puskás Evelin tanító 2.e napközis 

nevelő 

11. Kreiter Anna tanító, média szak 3.a napközis 

nevelő 

12. Szincsákné Sebestyén Enikő tanító 3.b napközis 

nevelő 

13. Ötvösné Orosz Oktávia történelem szakos tanár 3.c napközis 

nevelő 

14. Pusztai Eszter tanító (magyar 

műveltségterület) 

3.d napközis 

nevelő 

15. Dombiné Fésűs Éva tanító 3.e napközis 

nevelő 

16. Karcza Erzsébet tanító (ének szakkollégium)  4.a napközis 

nevelő 

17. Lévai Péter tanító (testnevelés 

szakkollégium) 

4.b napközis 

nevelő 

18. Budaváriné Girus Andrea tanító  4.c napközis 

nevelő 

19. Mirkó László Péterné tanító 4.d napközis 

nevelő 

20. Nagy – Tóth Annamária tanító (ember-, erkölcs-és 
vallásismeret szakos  
szakvizsgázott pedagógus) 

 

 
Az Alsós nevelési munkaközösség az intézmény alsótagozatán nevelő-oktató munkát 
végző osztályfőnököket fogja össze. A munkaközösség feladata: olyan szakmai munka 
nyújtása, melynek során lehetővé váljon minden alsós kisdiák számára a  biztos, szilárd 
alapismeretek elsajátítása, az általános műveltség megalapozása, a kompetenciák 
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komplex fejlesztése. Ennek biztosítása érdekében a pedagógusok folyamatos 
önfejlesztése és továbbképzése történik.   
A munkaközösséghez 19 alsós osztály tartozik 3 telephelyen. Az Iskola utcai 
intézményegységben 11 osztály, a Magyar utcán 4 osztály, a Polgári utcán 4 osztály 
tanul. Mindegyik osztály élén jól képzett, kiváló pedagógusok végzik nevelő-oktató 
munkájukat.  

Felsős nevelési munkaközösség 

Vezetője: Löfcsikné Rékasi Ilona  
Szakmai vezető: Mónusné Ruszin Anna Mária 
Tagjai: felsős osztályfőnökök 
Létszám: 20 fő 
A  munkaközösség tagjai: 
 

 Név Szak 
Osztály, ha  

osztályfőnök 

1.  Szenka Dóra magyar- hon- és népismeret 5.a 

2.  Daróczi Ildikó magyar- történelem, német nyelv 
és irodalom tanár 

5.b 

3.  Ötvösné Varga Erika tanító, német, testnevelés 
műveltségterület 

5.c 

4.  Gazdácska Judit matematika-informatika- kémia 5.d 

5.  Molnár Judit történelem- földrajz 5.e 

6.  Kiss Brigitta magyar-történelem 6.a 

7.  Petrus Tamás fizika-számítástechnika 6.b 

8.  Szücs Mihály matematika-számítástechnika 6.c 

9.  Székely Barnabás történelem-orosz 6.d 

10.  Gálné Krizsán Melinda magyar- történelem 6.e 

11.  Labancz Mihály földrajz- testnevelés 6.f 

12.  Urbánné Dobos Erzsébet matematika- német 7.a 

13.  Fábián Andrea magyar- ének-zene 7.b 

14.  Székelyné Nádas Zsuzsanna történelem-orosz, angol 
műveltségterület, 
tehetségfejlesztő 

7.c 

15.  Czinegéné Daróczi Julianna magyar-orosz, német nyelvtanár 7.d 

16.  Tarné Kovács Andrea magyar- történelem 7.e 

17.  Szabó Albert történelem- latin 8.a 

18.  Szabó Éva magyar-történelem, erkölcstan 8.c 

19.  Löfcsikné Rékasi Ilona magyar-orosz, angol 
műveltségterület, tánc és dráma 

8.d 

20.  Bimba Mónika matematika-informatika 8.e 

 
További pedagógusok, akik segítik a munkaközösség munkáját: helyett Egyéb feladatok 
ellátása 

 

 Név Szak 
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1.  Szabó Albert Ünnepségszervező csoport témavezető, IPR 
intézményegységi koordinátor 

2.  Petrus Tamás Sándor Hangtechnikai felelős (Óvoda utca) 
Ökoiskolai intézményi koordinátor, matematika- 
informatika munkaközösség-vezető 

3.  Bimba Mónika KOD mérés koordinátor, 

4.  Hádáné Kéki Mária Kulturális összekötő 

5.  Löfcsikné Rékasi Ilona Munkaközösség-vezető, Pályaválasztási csoport 
témavezető 

6. Urbánné Dobos Erzsébet 
 

Ifjúságvédelmi felelős, órarendkészítés, KOD mérés  
koordinátor 

6.  Gazdácska Judit Órarendkészítés, KOD mérés koordinátor 

7.  Czinegéné Daróczi Julianna Órarendkészítés 

8.  Szabó Albert Ünnepségszervező csoport témavezető, IPR 
intézményegységi koordinátor 

 
A Felsős nevelési munkaközösségben működik a Gyógypedagógiai team, azon nevelők 
közössége, akik az enyhén értelmi fogyatékos tanulók két csoportjában végeznek 
fejlesztő feladatokat. 

Humán munkaközösség 

Vezetője: Bodnárné Varga Márta  
Szakmai vezető: Tóth Imre 
Tagjai: a felső tagozaton magyar nyelv és irodalmat, történelmet, hon-és népismeretet, 
ének-zenét, vizuális kultúrát, idegen nyelvet tanító pedagógusok 
Létszám: 23 fő 
A munkaközösség tagjai:  
 

 Név Szak 
Osztály, ha 

osztályfőnök 

1.  Bodnárné Varga Márta 
Erzsébet 

tanító, tehetségfejlesztési szakértő, 
pedagógia szakos középiskolai tanár, 
tehetség és fejlesztése szakvizsga, 
könyvtár pedagógia tanár 
mesterfokozat, etika tanár 
(Mesterpedagógus) 

 

2.  Czinegéné Daróczi 
Julianna 

magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, 
német nyelvtanár (ped.1.) 

7.d 

3.  Daróczi Ildikó    

4.   magyar-történelem, német nyelv és 
irodalom tanár, ped. szakvizsga 
tehetségfejl. ped. (ped.2.) 

5.b 

5.  Fábián Andrea ének-magyar, etika szakos ált. isk. tanár 
(ped.1.) 

7.b 

6.  Gálné Krizsán Melinda magyar-történelem szakos ált. isk. tanár 
(ped.2.) 

6.e 
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7.  Gyúróné Szenka Dóra magyar, hon-és népismeret szakos tanár 
(ped.1.) 

 

8.  Hádáné Kéki Mária tanító, rajz szakkollégium, magyar, etika 
szakos ált. isk. tanár (ped.2.) 

 

9.  Józsi-Tóth Sándorné orosz-történelem szakos tanár, angol 
nyelvtanár (ped.2.) 

 

10.  Kiss Brigitta magyar, történelem, etika szakos tanár 
(ped.1.) 

6.a 

11.  Kós-Nyakas Andrea angol nyelvtanár (ped.1.)  

12.  Kricsfalussy Boglárka  német nyelvtanár, informatika, etika 
tanár 

 

13.  Labanczné Fekete 
Marianna 

magyar-könyvtár szakos ált. isk. tanár 
(ped.1.) 

 

14.  Löfcsikné Rékasi Ilona magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, angol 
és tánc-dráma műveltségterület (ped.2.) 

8. d 

15.  Ötvösné Varga Erika tanító, német nyelvtanár (ped.2.) 5.c 

16.  Reznek Kornélia angol nyelvtanár (ped.2.)  

17.  Sáfrány Amália angol nyelvtanár (ped.2.)  

18.  Szabó Albert orosz-történelem szakos ált. isk. tanár, 
történelem-latin szakos középisk. tanár, 
közokt. szakvizsga, tanfelügyeleti és 
pedagógus minősítési szakértő 
(Mesterpedagógus)  

8.a 

19.  Szabó Éva magyar-történelem szakos ált. iskolai és 
magyar középiskolai tanár (ped.1.) 

8.c 

20.  Szabó Sándorné ének-zene-történelem, etika szakos ált. 
isk. tanár (ped.2.) 

 

21.  Székely Barnabás orosz, történelem, etika tanár, 
közoktatásvezetői szakvizsga 
(Mesterpedagógus) 

6.d 

22.  Székelyné Nádas 
Zsuzsanna 

  

23.  Tóth Franciska  tanító, angol műveltségterület, technika 
szakkollégium, fejlesztőpedagógus, 
szakvizsgázott pedagógus 
pályaorientáció szakterületen, 
tanfelügyeleti és pedagógus minősítési 
szakértő (Mesterpedagógus) 

 

 
További pedagógusok, akik segítik a munkaközösség munkáját: 
 

 Név Szak 

1.  Boros Gergely földrajz, rajz szakos tanár 

2.  Deméné Czeglédi Éva tanító, tört. szakos középisk. tanár 

3.  Molnár Judit történelem, földrajz szakos tanár 
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4.  Nábrádi Mihályné  matematika, rajz szakos tanár, 
szakvizsgázott ped. 

5.  Nagy-Tóth Annamária  tanító, ének, történelem tanár 

6.  Papp Zoltán történelem, földrajz szakos tanár  

7.  Szabóné Varga Éva tanító, rajz műv. terület, 
közoktatásvezetői szakvizsga 
(Mesterpedagógus) 

8.  Zágonyiné Ormós Judit tanító, ének-zene műveltségi terület 

9.  Zubor-Tóth Viktória magyar szakos tanár  

10.  Boros Gergely földrajz, rajz szakos tanár 

11.  Deméné Czeglédi Éva tanító, tört. szakos középisk. tanár 

 
Egyéb feladatok ellátása: 
 

 Név Munkaközösségi vagy iskolai feladat 

1.  Bodnárné Varga Márta projektvezető, tehetséggondozó mk. tag, Tehetségpont 
kapcsolattartó, pályázatkoordinálás (NTP, 
Határtalanul, Erzsébet), Szitakötő Oktatási Program 
vezetője, a mentorháló tagja, iskolai ünnepségeket 
szervező team tagja, tankönyvfelelős, közalkalmazotti 
tanács tagja 

2. Czinegéné Daróczi Julianna osztályfőnök, a nevelési mk. tagja, órarendkészítő team 
tagja 

3. Daróczi Ildikó  osztályfőnök, a nevelési mk. tagja 

4. Fábián Andrea osztályfőnök, a nevelési mk. tagja, áttanítás a 
tankerület iskoláiban  

5. Gálné Krizsán Melinda osztályfőnök, a nevelési mk. tagja, 
diákönkormányzatot segítő pedagógus 

6. Hádáné Kéki Mária projektvezető, kulturális kapcsolattartó a művelődési 
házzal 

7. Józsi-Tóth Sándorné projektvezető, ERASMUS pályázati tag 

8. 
 

Labanczné Fekete Marianna órarend készítő team tagja, iskolai szervezésű 
versenyek team-vezetője, részvétel a tanulói 
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 
támogatása (EFOP-3.1.5) pályázatban, iskolai 
ünnepségeket szervező team tagja, projektvezető, 
iskolai könyvtár vezető 

9. Löfcsikné Rékasi Ilona osztályfőnök, munkaközösség-vezető (felsős nevelési), 
projektvezető 

10. Sáfrány Amália projektvezető, szakkörvezető 

11. Szabó Albert osztályfőnök, felsős nevelési munkaközösség tagja, 
iskolai ünnepségeket szervező team vezető, 
történelem szakos szaktanácsadó, tanfelügyeleti és 
pedagógus minősítési szakértő, pedagógusjelölt 
gyakorlati vezetője 
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12. Szabó Éva osztályfőnök, felsős nevelési munkaközösség tagja, 
projektvezető, versenyeredmények dokumentálásának 
intézményegységi (Óvoda u.) felelőse, 
színházlátogatások szervezése pedagógusok részére 

13. Szabó Sándorné osztályfőnök, felsős nevelési munkaközösség tagja, 
furulyaszakkörvezető  

14. Székelyné Nádas Zsuzsanna osztályfőnök, felsős nevelési munkaközösség tagja, 
pályázati megvalósító (NTP, Útravaló, Erzsébet) iskolai 
alapítvány elnöke 

15. Tarné Kovács Andrea osztályfőnök, felsős nevelési munkaközösség tagja, 
részvétel a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása (EFOP-3.1.5), Határtalanul, 
ERASMUS pályázatban, iskolai ünnepségeket szervező 
team tagja 

16. Tóth Franciska  részvétel a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása (EFOP-3.1.5), ERASMUS 
pályázatban 

 

Természettudományi munkaközösség 

Vezetője: Józsi-Tóth Magdolna 
Szakmai vezető: Tóth Imre 
Tagjai: természettudományos tantárgyakat tanító nevelők 
Létszám: 10 fő 
A  munkaközösség tagjai: 
 

 Név Szak 
Osztály, ha  

osztályfőnök 

1.  Boros Gergely földrajz-rajz  

2.  Hadas Sándor tanító-testnevelés  

3.  Józsi-Tóth Magdolna matematika-földrajz  

4.  Labancz Mihály földrajz-testnevelés 6 .f 

5.  Borosné Kolocsán Tümde biológia-környezettan  

6.  Papp Zoltán történelem-földrajz  

7.  Seres Tímea biológia-technika  

8.  Szabóné Berencsi Irén földrajz-rajz  

9.  Szabó Sándor biológia-földrajz  

10.  Zsíros Irén testnevelés-orosz-német  

11.  Molnár Judit történelem-földrajz 5.f 

 
További pedagógusok, akik segítik a munkaközösség munkáját: 
 

1.  Gazdácska Judit matematika-kémia  

2.  Jámborné Murvai Mária matematika-orosz-fizika  

3.  Horváth Zoltán matematika-technika  

4.  Lakatos Attila technika  
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5.  Petrus Tamás Sándor fizika-informatika 6.b 

6.  Nábrádiné Bagdi Ildikó biológia  

 
Egyéb feladatok ellátása: 
 

 Név Munkaközösségi vagy iskolai feladat 

1.  Boros Gergely Természettudományi hét: projekttag 

2.  Hadas Sándor sportedző, kézilabda, tűzvédelmi felelős 

3.  Józsi-Tóth Magdolna munkaközösség-vezető, facilitátor, 
Természettudományi hét: projekttag 

4.  Labancz Mihály sportedző, kézilabda, Természettudományi hét: 
projekttag 

5.  Madainé Nótin Mónika Pályaválasztási feladatok koordinátora, 
Természettudományi hét: projekttag 

6.  Papp Zoltán Gyakornok, Természettudományi hét: projekttag 

7.  Seres Tímea Közlekedési- és bűnmegelőzési koordinátor, 
facilitátor, KRESZ szakkör vezetője, 
Természettudományi hét projektvezetője 

8.  Szabóné Berencsi Irén Szivárvány szakkör vezetője, Természettudományi 
hét: projekttag 

9.  Szabó Sándor tagintézmény-vezető, Természettudományi hét: 
projekttag 

10.  Zsíros Irén  

11.  Molnár Judit Természettudományi hét: projekttag 

 

Napközis munkaközösség 

Vezetője: Nagy-Tóth Annamária 
Szakmai vezető: Fekete Andrea Gizella 
Tagjai: napközis, tanulószobás nevelők 
Létszám: 22 fő 
A munkaközösség tagjai:  
 

 Név Szak Csoportvezető 

1.  Szabó Albertné Tanító – pedagógia műveltség terület Napközi I/1 

2.  Pappné Koroknai Éva Tanító – technika szakkollégium Napközi I/3 

3.  Dulavics Dóra Tanító – angol műveltség terület Napközi I/4 

4.  Pálóczi Anikó Tanító – magyar nyelv és irodalom 
műveltség terület 

Napközi I/5 

5.  Ötvös Zoltánné Tanító  Napközi I/6 

6.     

7.  Kreiter Anna Tanító – rajz szakkollégium 
Gyermek – és ifjúságvédelmi felügyelő 
Tanár – etika szak 

Napközi I/7 
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8.  Szincsákné Sebestyén 
Enikő 

Tanító – magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület 

Napközi I/8 

9.  Ötvösné Orosz Oktávia Tanár – történelem szak 
Tanár – hittan szak  

Napközi I/9 

10.  Karcza Erzsébet Tanító – ének-zene műveltségterület  Napközi I/10 

11.  Juracskóné Szabó 
Andrea Ilona 

Tanító – magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület 

Napközi M/1 

12.  Illésné Puskás Evelin Tanító - Tanító – magyar nyelv és 
irodalom műveltségterület 

Napközi M/2 

13.  Dombiné Fésűs Éva Tanító – testnevelés és sport műveltség 
terület 

Napközi M/3 

14. Mirkó László Péterné Tanító – magyar nyelv és irodalom 
műveltségi terület 

Napközi M/4 

15. 
Zágonyiné Ormós Judit Tanító – ének szakkollégium 

Tanulószoba M/5 

16. Szabóné Varga Éva Tanító – rajz szakkollégium 
Közoktatás vezető  

Tanulószoba Ó/5 

17.  
Nagyné Dér Magdolna 

Tanító - Óvodapedagógus 
Tanító – testnevelés műveltségterület 
Gyógytestnevelés – szakvizsgázott 
pedagógus 

 
Napközi P/1 

18.  Pusztai Eszter Tanító – magyar nyelv és irodalom 
műveltség terület 

Napközi P/2 

19. Kosdiné Jeles Éva Tanító - testnevelés szakkollégium 
Fejlesztő pedagógus 

Napközi P/3 

20. Budaváriné Girus 
Andrea 

Tanító – vizuális nevelés 
műveltségterület  

Napközi P/4 

21. Szabó Sándorné Tanár – történelem – ének-zene szak Tanulószoba P/5 

22. Zubor – Tóth Viktória Tanár – magyar és etika szak 
Magyar szakos bölcsész 

Tanulószoba P/7 

 
További pedagógusok, akik segítik a munkaközösség munkáját: 
 

 Név Csoportvezető 

1.  Kaprinyák Sándor Napközi I/2 

2.  Molnár Judit / Józsi-Tóth Sándorné 
/ Bimba Mónika / Jámborné 
Murvai Mária 

Tanulószoba M/6 

3.  Papp Zoltán Tanulószoba Ó/1 

4.  Kós-Nyakas Andrea Tanulószoba Ó/2 

5.  Hádáné Kéki Mária Tanulószoba Ó/3 

6.  Reznek Kornélia Tanulószoba Ó/4 

7.  Sáfrány Amália Tanulószoba Ó/6 

8.  Szabó Albert Tanulószoba Ó/7 

9.  Boros – Kolocsán Tünde Tanulószoba P/6 

10.  Boros Gergely Tanulószoba P/8 
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Egyéb feladatok ellátása: 
 

 Név Egyéb iskolai megbízatás  

1.  Szincsákné Sebestyén Enikő Óvoda – iskola átmenet összekötő 
Aktív Iskola Program intézményegységi 
koordinátor 

2.  Lévai Péter Aktív Iskola Program intézményegységi 
koordinátor 

3.  Kreiter Anna Gyermek – és ifjúságvédelmi felelős 

4.  Illésné Puskás Evelin Aktív Iskola Program intézményegységi 
koordinátor 

5.  
Nagyné Dér Magdolna  

Aktív Iskola Program intézményegységi 
koordinátor 
Alsós levelezős versenyekért felelős 
Alsós mérési felelős 

6.  Pusztai Eszter Aktív Iskola Program intézményegységi 
koordinátor 

7.  Zágonyiné Ormós Judit Művelődési Ház összekötő 

 

Testnevelés munkaközösség 

Vezetője:  Konyári Dávid 
Szakmai vezető:  Fekete Andrea Gizella 
Tagjai:  az iskola testnevelést tanító tanárai, tanítói 
Létszám: 7 fő 
A munkaközösség tagjai: 
 

 Név Szak 
Osztály, ha 

osztályfőnök 

1.  Lévai Péter tanító testnevelés műv.ter.  

2.  Hadas Sándor testnevelés  

3.  Jeles Éva tanító-magyar 4.d 

4.  Kiss-Dobos Magdolna Testnevelés-Földrajz  

5.  Konyári Dávid tanító, testnevelés műv. ter. 3. a 

6.  Labancz Mihály földrajz-testnevelés  

7.  Nagyné Zsíros Irén orosz-német-testnevelés  

 
További pedagógusok, akik segítik a munkaközösség munkáját: 
 

 Név Szak 
Osztály, ha 

osztályfőnök 

1.  Nábrádiné Bagdi Ildikó tanító-biológia 1.b 

2.  Bródi Csilla tanító 2.c 

3.  Pusztai Eszter tanító  

4.  Ötvösné Tóth Ágnes tanító 2.e 
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5.  Székely Barnabás Levente orosz-történelem  

6.  Kosdiné Jeles Éva tanító  

7.  Nagyné Dér Magdolna   

 
Egyéb feladatok ellátása: 
 

 Név Munkaközösségi vagy iskolai feladat 

1.  Lévai Péter Diákolimpia versenyek szervezése 

2.  Hadas Sándor Diákolimpia versenyek szervezése, szánkótúra szervezés 

3.  Jeles Éva Diákolimpia versenyek szervezése, kajakos versenyek 
szervezése 

4.  Konyári Dávid Diákolimpia versenyek szervezése, kajakos versenyek 
szervezése, kerékpártúra, szánkótúra, korcsolyázás 
szervezése, Iskolai Bozsik Program 

5.  Labancz Mihály Diákolimpia versenyek szervezése, kerékpártúra, szánkótúra, 
korcsolyázás szervezése 

6.  Nagyné Zsíros Irén Diákolimpia versenyek szervezése, kajakos versenyek 
szervezése, DÖK segítője 

7.  Székely Barnabás 
Levente 

Asztalitenisz Diákolimpia szervezése 

 

Tehetséggondozó munkaközösség 

Vezetője:  Jeles Éva 
Szakmai vezető:  Tóth Imre 
Tagjai:  a tehetséggondozással kiemelten foglalkozó nevelők 
Létszám:  9 fő 
A  munkaközösség tagjai: 
 

 Név Szak 

1.  Bodnárné Varga Márta humán munkaközösség vezető tehetségfejlesztési 
szakértő 

2.  Nábrádi Mihályné mérés-értékelés munkaközösség vezető, a művészeti 
iskola képzőművészeti ág tanára 

3.  Józsi-Tóth Magdolna természettudományi munkaközösség vezető 

4.  Ádámné Balogh Erika Alsós munkaközösség vezető 

5.  Konyári Dávid testnevelési munkaközösség vezető 

6.  Löfcsikné Rékasi Ilona nevelési munkaközösség vezetője 

7.  Petrus Tamás Informatika munkaközösség vezető 

8.  Horváthné Bózsár Irén Művészeti iskola- zeneművészet 

9.  Márton Attila Művészeti Iskola, néptánc tagozat 

 
További pedagógusok, akik segítik a munkaközösség munkáját: 
 

 Név Szak 
Osztályfőnök esetén 

az osztály azonosítója 
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1.  Szabóné Varga Éva tanító, rajz, vizuális kultúra  
2.  Papp Anita, Fekete 

Andrea 
tanítók, népi kismesterek  

3.  Székelyné Nádas 
Zsuzsanna 

történelem, angol szakos 
tanár tehetséggondozó 

7.c 

4.  Kaprinyákné Ádám Edit  tanító, tehetséggondozó 2.a 
5.  Székely Barnabás történelem, asztalitenisz  

 
A tehetséggondozó munkaközösség az iskolában működő többi munkaközösséggel tart 
szoros kapcsolatot. A fő feladata a szaktantárgyakat tanító pedagógusok 
tehetséggondozó munkájának segítése, azok eredményeinek összegyűjtése, a kiváló 
TehetségPont működéséhez szükséges dokumentáció rendszerezése. 
A munkaközösség egész tanévben kapcsolatot tart a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat tehetséggondozó munkatársaival, az országos 
Tehetséggondozó  szervezetekkel. 
A tehetséggondozó végzettséggel rendelkező pedagógusok támogatása révén szinte 
minden tantárgyból lehetőséget kapnak a tanulók arra, hogy részt vegyenek 
tehetséggondozó foglalkozásokon. 
 

Matematika-informatika munkaközösség 

Vezetője:  Petrus Tamás Sándor 

Szakmai vezető:  Tóth Imre 

Tagjai:  matematika, informatika tanításával megbízott nevelők 

Létszám:  8 fő 

A  munkaközösség tagjai: 
 

 Név Szak 
Osztály, ha 

osztályfőnök 

1.  Bimba Mónika matematika-informatika szakos középiskolai tanár 8.e 

2.  Gazdácska Judit matematika-kémia-informatika szakos tanár  

3.  Jámborné Murvai 
Mária 

matematika-fizika-orosz szakos tanár (Ped. II.)  

4.  Lenténé Varga 
Viktória 

matematika-informatika szakos tanár  

5.  Szücs Mihály matematika-informatika szakos tanár (Ped. II.) 6.c 

6.  Tóth Imre tanító, informatika szakos középiskolai tanár, 
szakvizsgázott pedagógus (Mesterpedagógus), 
intézményvezető 

 

7.  Urbánné Dobos 
Erzsébet 

matematika-német nyelv szakos tanár, 
mentálhigiénés szakember (Ped. II.) 

7.a 

8.  Petrus Tamás 

Sándor 

 

fizika-számítástechnika szakos tanár, fizika szakos 
középiskolai tanár (Ped. II.) 

6.b 

 
További pedagógusok, akik segítik a munkaközösség munkáját: 
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 Név Szak 
Osztály, ha 

osztályfőnök 

1.  Józsi-Tóth Magdolna 

(természettudományi 
munkaközösség) 

matematika-földrajz szakos tanár (Ped. 
II) 

 

2.  Nábrádi Mihály Zoltánné 

(mérés-értékelés 
munkaközösség) 

matematika-rajz szakos tanár 
pedagógiai értékelés és mérés okleveles 
tanára, szakvizsgázott pedagógus mérés-
értékelés szakterületen 
(Ped. II) 

 

3.  Horváth Zoltán 

(mérés-értékelés 
munkaközösség) 

matematika-technika szakos tanár  

4.  Kaprinyák Sándor Tanító, digitális kultúra 3. o.  

5.  Nagyné Dér Magdolna Matematika   

 
Egyéb feladatok ellátása: 
 

 Név Munkaközösségi vagy iskolai feladat 

1.  Petrus Tamás Sándor természettudományi és a felsős nevelési munkaközösség 
tagja, honlapkezelő team tag, hangtechnikai felelős, 
ökoiskolai koordinátor  

2.  Gazdácska Judit mérés-értékelés és a felsős nevelési munkaközösség 
tagja, KOD mérési rendszergazda 

3.  Jámborné Murvai Mária mérés-értékelés és a felsős nevelési munkaközösség 
tagja, KOD mérési rendszergazda, tankönyvfelelős 

4.  Tóth Imre igazgató 

5.  Urbánné Dobos Erzsébet mérés-értékelés és a felsős nevelési munkaközösség 
tagja, KOD mérési rendszergazda 

 
Áttanítások tekintetében Gazdácska Judit iskolánk három egységében tanít kémiát 
(Polgári utca, Magyar utca, Óvoda utca). Horváth Zoltán, bár nem a munkaközösség tagja, 
de matematikát is tanít, Görbeházára és a Polgári utcai egységünkbe is áttanít, technika 
tantárgyat. 
Petrus Tamás Tiszagyulaházán lát el rendszergazdai feladatokat. 

Mérés-értékelés munkaközösség 

Vezetője:  Nábrádi Mihályné 

Szakmai vezető:  Tóth Imre 

Tagjai:  mérés-értékelés feladattal megbízott nevelők 

Létszám:  11 fő 

A  munkaközösség tagjai: 
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 Név Szak Osztály, ha 
osztályfőnök 

1.  Urbánné Dobos Erzsébet matematika-német 7.a 

2.  Szincsákné Sebestyén Enikő tanító  

3.  Gazdácska Judit matematika-kémia-informatika 5.d 

4.  Lenténé Varga Viktória matematika  

5.  Szücs Mihály matematika-informatika 6.c 

6.  Nagyné Dér Magdolna tanító  

7.  Kaprinyák Sándor tanító  

8.  Horváth Zoltán matematika-technika  

9.  Bimba Mónika matematika-informatika 8.e 

10.  Jeles Éva tanító-magyar tehetségfejlesztő 4.c 

11.  Molnár Judit  történelem-földrajz 5.f 

12.  Nábrádi Mihály Zoltánné matematika-rajz  

 
A munkacsoport által szervezett és koordinált mérésekben szinte az egész nevelőtestület 
részt vesz valamilyen formában. 
 

Iskolatitkárok 

Iskolatitkáraink és tevékenységi területük: 
 

Oláh Júlia Az Óvoda és a Magyar utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, 
iskola szintű feladatok ellátása 

Oláh Edit Az Iskola utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, 
alkalmanként iskola szintű feladatok ellátása 

Dobrosi-Cserép 
Noémi 

A Polgári utcai egység adminisztrációs ügyeinek intézése, 
alkalmanként iskola szintű feladatok ellátása 

Molnár Ildikó Művészeti iskola iskolatitkára 

Takácsné 
Sebestyén Judit 

Kollégiumi titkár 

Pedagógiai asszisztensek és rendszergazdák 

Barnáné Máró Erzsébet Az Óvoda utcai egység pedagógiai munkájának segítése, 
adminisztrációs feladatok ellátása. 

Csuka Viktor Iskolai szintű rendszergazdai feladatok ellátása, 
adminisztrációs feladatok végzése 

Kovácsné Takács Anikó Az Magyar utcai egység pedagógiai munkájának segítése, 
adminisztrációs feladatok ellátása. 

Csillikné Szólláth Juliánna Prevenciós, gyermekvédelmi feladatok ellátása, karitatív 
programok szervezése, adminisztrációs feladatok ellátása 

Csuka Zsolt Iskolai szintű rendszergazdai feladatok ellátása. 

Kiss-Kakócz Klaudia gyógypedagógiai asszisztens 

Simai Jánosné Gondnok 
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2.2.5. Művészeti nevelés vezetője: tagintézmény-vezető, segítője a 
tagintézményvezető-helyettes 

A művészeti nevelést - átmenetileg - Szabó Sándor igazgató-helyettes  irányítja. Munkája 
során az iskolai és a városi művészeti élet összhangjának megteremtésére, fejlesztésére 
is figyel. 
A tagintézményvezető-helyettes a művészeti nevelés szakmai, adminisztrációs, 
szervezési feladatait koordinálja és felügyeli.
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3. Tárgyi feltételek 

3.1. Általános iskola 

Az intézményünkben az általános iskolai oktatási-nevelési feladatokat a következő 
épületekben látjuk el: 

- az öt feladatellátási hely címe: Óvoda utca 2-10., Iskola utca 3., Magyar utca 104., 
Polgári utca 71., Baross utca 11/A 

- tornateremmel rendelkezik: Iskola utca 3., Magyar utca 104., Polgári utca 71., 
Baross utca 11/A 

- táncteremmel rendelkezik: Iskola utca 3., Polgári u. 71. 
- tornaszobával rendelkezik: Magyar utca 104. 
- sportudvar minden egységünkben van. 
- ebédlő és melegítő konyha: az Óvoda utca 2-10. kivételével minden egységben van. 
- a kollégiumban tálaló konyha van 

 
A Polgári utcai épületben a konyha és ebédlő állapota továbbra sem megfelelő, felújításra 
szorul. Ezt rendszeresen jelezzük az üzemeltető Közétkeztetési Kft.-nek.  
 
A természettudományok és a technika oktatásához szükséges alapvető tárgyi feltételekkel 
rendelkezik iskolánk minden intézményegysége. A modellek, térképek, földgömbök, 
kísérleti, mérési eszközök folyamatos pótlásra szorulnak. Ezt a pótlást a folyamatos 
beszerzéssel megoldjuk. 
 
A testnevelés foglalkozások feltételei minden feladatellátási biztosítottak. Az Óvoda utcai 
intézményegység tornaterem hiányában a Hódos Imre sportcsarnokban végzi a 
testnevelés óráit. A munkához elengedhetetlen szakmai feltételek adottak.  
Az Iskola utca tornaterem padlója több helyen repedt, törött, felülete kopott emiatt 
csúszós.  
 
A matematika-informatika tárgyak oktatásához szükséges alap tárgyi és matematika-
informatika infrastruktúrával rendelkezünk. Az új NAT robotika témaköréhez igen kevés 
eszközünk áll rendelkezésre, itt tanórákon használható robotok beszerzésére szükség, 
intézményegységenként legalább 6-6 darabra. A robotok egy részét az informatikai 
beszerzési és fejlesztési tervben igényeltük.  
A hiányzó robotokai micro:bit eszközökkel illetve virtuális környezettel váltjuk ki. 
Iskolánk rendelkezik néhány interaktív panellel, ezek jobban használhatóak a 
projektoroknál és a régi tábláknál. 
 
IKT eszközök helyzete  
Pedagógusaink többsége számára rendelkezésre áll egy laptop, melyet főleg a régebbi 
EFOP- 3.2.4 és a tavalyi RRF pályázatokkal sikerült beszerezni. Ez az eszköz ma már 
nélkülözhetetlen munkánk során. 
Az interaktív táblák, a projektorok folyamatos cserére, karbantartásra szorulnak, ezeket 
tervezni kell az aktuális év költségvetésében. 
Nagy segítséget jelentett a tanév kezdeti projektor szállítás, melyekkel a hibásan működő 
projektoraink cserélhetők lettek, illetve még tartalékot is sikerült képezni. 
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IKT eszközök a testnevelés tanításában a NETFIT méréseknél, mozgásos, zenés 
rendhagyó óráknál elengedhetetlenek.  
 
Az eszközpark fejlesztésre fontosak a pályázati lehetőségek, ezek kihasználása minden 
nevelő feladata. 

3.2. Művészeti képzés 

A fenntartói támogatás és a Hangszercsere programoknak köszönhetően a művészeti 
képzésünk rendelkezik minden szükséges hangszerrel, a tanszakok működéséhez 
szükséges feltétellel. Hangszereink egyre kisebb hányada régi, de azért a karbantartási 
igény, illetve a rendszeres hangolás igénye folyamatos feladat. A gitár tanszak bővülésével 
néhány gitárra lesz szükségünk, melyet kölcsönkapunk tankerületi művészeti iskoláktól, 
illetve a szülők is vásárolnak néhányat a gyermekeiknek. 
A néptánc oktatásához három telephelyen biztosítottak a feltételek, azaz van néptánc 
terem, vagy arra használható tornaterem: Polgári, Iskola és Magyar utca. A Magyar utcai 
telephelyen a tornatermet használjuk a néptánc oktatására. 
A néptánc képzéshez szükség van a tananyaghoz illeszkedő, néptáji népviseletre. Ezek 
egyre nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre, de a ruhatár további bővítése 
tájegységek jellegzetes viseletének, kiegészítőinek beszerzése folyamatos feladat. 
 

3.3. Kollégium 

Kollégiumunk kétszintes, koedukált, mely a várostól 10 perc sétával közelíthető meg. A 
földszinten vannak a hálótermek, az ebédlő, a számítástechnikaterem, a konditerem, a 
tornaterem, az ügyeletes tanári szoba és a mosókonyha. Az emeleten vannak a 
szilenciumtermek, a nevelői szoba, a klubszoba és a könyvtárszoba. 
A kollégium 7 darab 6-8 fős hálóteremmel rendelkezik, mindegyik szobához külön 
fürdőszoba tartozik. Három hálóban helyeztük el a fiúkat, 3 hálóban pedig a lányokat. 
A kollégium a szabadidő hasznos eltöltéséhez mindenféle eszközzel rendelkezik. A 
kollégium egész területe le van Wifi-vel fedve. A klubszobában megtalálható a csocsó, 
billiárd és az Xbox is. A konditermünk jól felszerelt, modern testedző gépekkel felszerelt.  
A kollégiumban számos digitális eszköz megtalálható. A kollégák mindegyike rendelkezik 
laptoppal is. A szilencium termünkben digitális tábla segíti a gyerekekkel való tanulást.  
A kollégium megyei viszonylatban egy nagyon jól felszerelt, modern intézmény, amely a 
belső megújulást követően külsőleg is megszépült.  
A kollégium homlokzati felújítása 2020 nyarán kezdődött, a külső rész felújítása idén 
nyáron fejeződött be a tankerületi fenntartó támogatásával. 
A vagyonvédelem miatt szeretnénk a kollégiumba kamerákat felszereltetni. A felújítás 
miatt a rácsok lekerültek az ablakokról, így a vagyonvédelem nem megoldott. A régi 
rácsokat nem lehet visszatenni, ezért megoldásként kamerarendszer kiépítése jöhet 
szóba. 
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4. Szakmai célok, feladatok 

Az aktuális tanév céljainak kijelöléséhez az előző tanév tapasztalatait, a mérések 
eredményeit, a munkaközösségek visszajelzéseit vesszük alapul. 
 
A meghatározott célok között természetesen vannak állandóan megjelenő célok. Ezek 
azok, melyeket folyamatosan szem előtt kell tartanunk. Mivel folyamatosan megjelennek 
a munkatervekben, ezért fennáll a veszélye annak, hogy elsiklunk fölöttük – épp ezért 
minden belső szakmai fórumon hangsúlyozottan szerepeltetni kell ezeket. 
 
Általános iskola 
Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyenge képességű tanulók fejlesztése, felzárkóztatása, a 

a tanulói lemorzsolódás csökkentésére, a motiváció erősítésére, a pedagógus attitűdök 

fejlesztésére, az élménypedagógia alkalmazására, 

Az iskolai célok megvalósítása tapasztalataink alapján hatékonyabban valósítható meg a 

családok aktív bevonásával, így ez továbbra is fontos cél. 

A szövegértési, a matematikai kompetenciák fejlesztése minden foglalkozás feladata. 

Az IKT eszközök pedagógusok és tanulók általi megismerése, helyes, céloknak megfelelő 

alkalmazása önmagában is fontos, hiszen hasznosan, eredményesen használható a nevelő-

oktató munka szinte minden területén, de ezen túl egy rendelkezésre álló lehetőség egy 

esetleges online oktatás bevezetése esetén. 

Hangsúlyos feladatként kezeljük továbbra is a természettudományok népszerűsítését, a 
természettudomány képzést, hiszen a jövő gazdasági életének mozgatórugója a 
természettudományok ismerete, a majdani szakma motivált, hozzáértő művelése. 
Mivel a kötelező óraszám minimális, ezért különböző programok, rendezvények 
szervezésével, látogatásával próbáljuk a gyerekek érdeklődését felkelteni, fenntartani. 
 
Feladataink között megterveztük a munkaközösségekre és a nevelőtestület egészére 
nézve egységes mérési és értékelési rendszert. Célunk, hogy a Pedagógiai Programunkban 
szereplő iskolai méréseket egységes formába öntsük, a párhuzamos méréseket és a 
nevelési-oktatási munkánk során nem releváns méréseket megszüntessük.  
Tapasztalataink szerint egyre több mérési feladatot kap a Mérés-értékelés 
munkaközösségünk, ebből kiindulva, amennyire lehet, igyekszünk előre megtervezni az 
ismert méréseinket. 
 
 
Kollégium 
A szakmai célok sokszor ismétlődnek az egymást követő években, mert nagyobb 
változások ritkán történnek a kollégium életében. Az apróbb igazításokat minden évben 
elvégezzük a tanulói összetétel változásához. A nemek és az iskolatípusok aránya 
felcserélődött az elmúlt években, a tanulásirányításban ez szükségszerű változást, 
alkalmazkodást jelent a nevelők részéről, hiszen ha más jellegű problémák vannak, akkor 
más célokat is kell kitűzni, eltérő megoldásokat kell keresni. 
 
Művészeti képzés 
Hitünk szerint a művészeti nevelés minden ága hatékonyan fejleszti a tanulók 
személyiségét, motivációját, a figyelem tartósságát. Az adatok alapján a gyerekek körében 
népszerű a művészeti nevelés, hiszen a az abban résztvevő gyerekek aránya évről évre 
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növekszik. Bár a délutáni idősáv és a délutáni művészeti foglalkozások sokszor ütköznek, 
ezt a problémát bőven ellensúlyozza a rengeteg területen tetten érhető pozitív hatás. 
 
Szakszolgálat 
Az elmúlt tanévben is tovább erősödik az együttműködés a Hajdú-Bihar Megyei 
Szakszolgálat Hajdúnánási Tagintézményével. Az együttműködés három oszlopba: 

- a tehetségígéretek szűrése, az erre épülő foglalkozások vezetése, 
- Csengőszó program 
- tanulói fejlesztések. 

 
Óvoda-iskola átmenet 
Az elmúlt években nem sikerült megvalósítani a néhány éve kidolgozott, de csak egyszer 
kipróbált „Aranyhíd programot”.  
A program megvalósításával cél az óvoda-iskola közötti átmenet megsegítése, a tanulók 
beilleszkedésének, az iskolaérettség eléréséhez szükséges készségek, képességek 
fejlesztésének támogatása, az óvodákkal, óvónőkkel történő hatékony együttműködés 
kiépítése a cél az egész éves programsorozat segítségével. 
 
Témahetek 
Egyre több nevelőnk, tanulónk csatlakozik valamely országos és iskolai témahét 
programjához:  

- Pénz7,  
- Digitális Témahét,  
- Fenntarthatósági Témahét,  
- Pályaorientációs hét,  
- Saját munkaközösségeink által szervezett témahetek, témanapok,  
- Lázár Ervin Program,  
- Petőfi 200 programok,  
- Nemzeti Összetartozás Napja 
- Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30. 
- 2022. október 8-23. Kódolás Hete – a programozás és a digitális jártasság 

fejlesztése 
- 2023. február 14. – Biztonságos Internet Nap – Egy nap a médiatudatosságról, 

melynek célja a digitális írástudás fejlesztése 
- Saját témahetek, témanapok 

o Kockák Hete 
o Mini Kockák Hete 
o Humán hét 
o Egészéghét 
o Zöld napok 

 
A saját és témahetek ebben a tanévben talán az eddigieknél lényegesen fontosabbak 
lehetnek, a bevezetőben említett esetleges rendkívüli takarékosság miatt meghiúsuló 
versenyeztetés miatt. 

4.1.1. Kiemelt célok és feladatok 

A kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében: 
● a tanulók helyes tanulási szokásainak kialakítása, 
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● a koncentrációs készség fejlesztése,  
● az olvasás sebességének és minőségének javítása,  
● a számolási készség fejlesztése,  
● a logikai gondolkodás fejlesztése,  
● mindenki által elérhető kompetenciafejlesztő feladatbankok létrehozása a  

matematika, szövegértés, természettudományok területéről, 
 

A lemorzsolódás csökkentése érdekében 
● minden lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló megkapja a 

fejlesztő/felzárkóztató foglalkozást egyéni fejlesztési terv alapján.  
● Az előző tanévek eredményeinek ismeretében egyéni fejlesztési terv kidolgozása 

több nevelő bevonásával minden fejlesztendő tanuló részére. 
● a pedagógusok változatos módszertani repertoárral, hatékonyan valósítják meg 

az együttnevelést. 
● a szülők bevonása az egyéni fejlesztési tervek készítésébe, rendszeres 

konzultáció. 
● minden pedagógus ismerje meg az adott tanuló szakértői véleményét, a 

kötelezően betartandó kedvezményeket. 
● az EFOP pályázatban megfogalmazott célok iskolai szintű adaptálása. 
● a lemorzsolódás csökkentése érdekében kötelező részt venni egy vagy több 

felzárkóztató foglalkozáson azoknak a tanulóknak, akiknek az előző tanévben a 
tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy legalább 1,1 
mértékű romlást mutat. 

 

A tankerületi helyzetértékelés alapján kiemelt célok és feladatok 
A tankerület Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet (továbbiakban: 
TEIT) készített, melyben a helyzetelemzést követően feladatokat állapít meg az 
intézmény számára: 

- a tanulók helyes tanulási szokásainak kialakítása 

- a koncentrációs készség fejlesztése 

- az olvasás sebességének és minőségének javítása 

- a számolási készség fejlesztése 

- a logikai gondolkodás fejlesztése 

- a kommunikációs készség fejlesztése. 

A feladatok sikeres megvalósításában segítséget jelent a KOD mérés pontos elvégzése 

(elemzésekkel, egyénre szabott fejlesztésekkel), a tehetséggondozás és 

felzárkóztatáshoz választható foglalkozások,  a kidolgozott intézkedési tervek. 

 

További célok és feladatok: 

 

● Tanulói tantárgyi értékelések egységesítése, közös elvek finomítása. 
● Mérések átütemezése (Az elsősök mérése szeptember elején történjen.) 
● Dicséretek, figyelmeztetések számának vizsgálata, ésszerűsítése. 
● A “több multidiszciplináris óra megszervezése”  
● Szorgalmaznunk kell a több tantárgyat érintő  projektek alkalmazását (a 7. 

évfolyam projektjein túl), illetve a részvételt a témaheteken. 
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● A 6. évfolyam végére a tanulóknak idegen nyelvből a KER (Közös Európai 
Referenciakeret) szerinti A1, a 8. évfolyam végére pedig az A2 nyelvi szintet kell 
elérniük. 

● Felülvizsgálandó: a körzetek kialakítása az egyenletesebb beiskolázási létszám 
biztosításához. 

● Törekedni kell: a család bevonására MINDEN lehetséges iskolai programunkba 
(lemorzsolódás, bevonódás, stb.) 

● A hozzáadott pedagógiai érték vizsgálata:  
● Statisztika: a legjobb képességű gyerekek elmennek a hatosztályos gimnáziumba 

(érdemes lesz a következő években olyan statisztikát készíteni, ahol a 7. évfolyam 
eredményét a 6. évfolyamon elért eredményeikkel hasonlítjuk össze), 

● Pedagógusok hospitálása külső, belső, fejlesztő pedagógusnál. 
● Olvasási szokások, motiváció erősítése - jó gyakorlatok terjesztése (Olvasókör), 

újak alkotása 
● Tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése 
● Óvoda és iskola közötti átmenet megsegítése 
● A pedagógusok mentális egészségének javítása szakemberek bevonásával 

(pszichológus, mediátor) 
 

4.1.2. Kollégiumi célkitűzések 

A legfontosabb célok és feladatok között vannak olyanok, melyek évek óta szerepelnek a 

munkatervben, mivel alapvető, meghatározó szerepük van a nevelő-oktató munkában.  

Kiemelt célok és feladatok 

● A kollégiumi beiskolázás sikeressége a helyi középiskolák beiskolázási sikereitől 
függ. A 2022/2023. tanévben újra gondoljuk a kollégiumi beiskolázást. A 
2022/2023. tanévben is szorosan kell együttműködnünk a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ általános iskoláival annak érdekében, hogy a tovább tanuló 
diákok lehetőleg a mi kollégiumunkat válasszák. Közös stratégia kidolgozása 
szükséges a közeli nagyváros erőteljes elszívó hatásának csökkentésére. 

● Célunk a tanulók humánus értékek szerinti nevelése, iskolai tanulmányaik 
segítése. 

● A kollégium pedagógiai szerepének, tárgyi és személyi feltételrendszerének 
erősítése. 

● Fontos, hogy a gyerekek megtanulják a társadalmi együttélés és 
konfliktusmegoldás szabályait, tanuljanak meg csoportban alkotó munkát 
végezni és társadalmilag elfogadott módon élni. 

● Célunk, hogy kollégistáink nyitott szellemiségű, sokoldalúan képzett emberekké 
váljanak. 

● Tanulóink tevékenységükkel és magatartásukkal szerezzenek megbecsülést a 
kollégiumnak, iskolájuknak, családjuknak és önmaguknak. 

● A pedagógusok önértékelése, foglalkozások látogatásának növelése. 
● A digitális kompetenciáink fejlesztése és a tanulóknak való továbbadása. 
● A pénz hét keretein belül a takarékosság fontosságának megismertetése. 
● Az energiával való spórolás és az alternatív megoldások keresésének fontossága. 
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● Fontos a gyerekek egészségének megőrzése az új együttélési szabályok 
megalkotásával és szigorú betartatásával. 

● A nemek és az iskolatípusok aránya miatti esetleges összetűzések csökkentése. 
● Minden tanévben célul tűzzük ki a tanulmányi eredmények javítását. Fontos 

feladatunk a felzárkóztatás, a lemorzsolódás csökkentése. Az egyéni tanulás 
előtérbe helyezésével növelhető ennek hatékonysága. 

● El kell érni a tanulói együttműködést, amely a jó tanár-diák kapcsolat alapja 
● A pozitív gondolkodás legyen meghatározója a nevelői kommunikációnak 
● Elvárás a korszerű nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, melynek feltétele a 

változatosság és az interakció. 
● A tanulók egészséges és rendszeres táplálkozására való odafigyelés is fontos 

célként szerepel, ennek érdekében szoros kapcsolatot tartunk a Közétkeztetési 
Kft-vel, ahol a konyha reformálása zajlik. 

● A tanulószobai ellátás megerősítése és tovább folytatása jó gyakorlatként 
szerepel a célok között.  

● Feladatunk a végzett tanulóink életének nyomon követését. 
● Minden évben törekszünk arra, hogy családias légkört alakítsunk ki, ahol a 

gyerekek otthon érzik magukat. A tanuló- és lakókörnyezet szépítése, 
esztétikussá tétele, dekorálása a gyerekekkel közösen történik minden évben. 

● Az első hetek feladata mindig az ismerkedés. Különös gondot fordítunk az új 
kollégisták  beilleszkedésének segítésére. Minden nevelőtanár igyekszik 
megismerni a csoportjába tartozó diák családi helyzetét kiscsoportos és egyéni 
beszélgetések formájában. A tanulásbeli hiányosságokat igyekszünk feltérképezni 
és annak függvényében próbálunk segítséget nyújtani a tanulásban vagy az 
egyéni életben. 

● A korábbi évek jó gyakorlata alapján továbbra is célunk a gyengébb képességű 
tanulóknak tanulássegítő foglalkozás biztosítása, a kézilabdázó diákoknak esti 
szilencium megteremtése.  

● Kiemelt feladat a hátrányos helyzetű, az SNI tanulókkal, a beilleszkedési vagy 
tanulási nehézségekkel küszködő tanulókkal való egyéni törődés. 

● A tematikus foglalkozások élményszerűvé tétele, az életben hasznosítható tudás 
átadása. A foglalkozásokon az érdeklődés felkeltése és fenntartása érdekében 
kiemelt figyelmet kell kapnia az infokommunikációs eszközök használatának. 

● Kiemelt fontosságú nálunk a szilenciumok szerepe, ahol a gyerekek mindennapi 
felkészülését egyénenként segítjük. 

● A felzárkóztató foglakozások számát növeltünk, melynek keretében igyekszünk a 
gyerekek lemaradását csökkenteni.  

● Törekednünk kell a nemzeti értékeink, kulturális és történelmi örökségünk 
megőrzésére, átörökítésére, hagyományaink ápolására. Ennek jegyében 
szervezzük meg foglalkozásainkat és programjainkat. 
 

Minden évben feladatunk: 

● nyugodt, biztonságos, szeretetteljes, családias légkör biztosítása 
● a tanulás zavartalan biztosítása 
● felzárkóztatás, tehetséggondozás 
● a Házirend betartása és betartatása 
● külső kapcsolatok kialakítása és ápolása 
● szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás 
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● a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása 
● közös programok szervezése 
● a kollégiumban folyó nevelő-oktató munka folyamatos ellenőrzése 
● beiskolázás 
● személyiségfejlesztés 
● részvétel a város kulturális életében 
● szülőértekezletek, fogadóórák tartása  
● rendszeres munkamegbeszélések tartása 
● belső ellenőrzés. 

 

4.2. Művészeti képzés célkitűzései 

4.2.1. Éves célok, feladatok 

− Az új tanév tevékenységének tervezése, változások az AMI személyi 
állományában, új csoportok alakulása, hagyományos és új rendezvények 
tervezése, lebonyolítása 

− A művészeti ágak együttműködésének további erősítése 
− az AMI és az általános iskola kapcsolatának erősítése, 
− a művészeti képzés értékeinek bemutatása, felhasználási lehetőségeinek 

kiaknázása a nevelő-oktató munkában. 

4.2.2. További célok 

− Egyéni és csoportos képesség fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni fejlesztő 
programok beépítése a leszakadó növendékeknek 

− Amennyiben mód lesz rá: hangversenyek, operalátogatások, táncszínházi 
programok megtekintése 

− nemzeti, népi kultúránk megjelenítése a hétköznapokban (táncház, játszóház, 
előadások) és ünnepnapjainkban (betlehemezés, Húsvéti szokások 
felelevenítése), testvér közösségek kialakítása határon innen és túl 

− növendékeink lemorzsolódásának csökkentése az oktató-nevelő munkánk 
színvonalának növelésével, a szülőkkel, gondviselőkkel való kapcsolattartás 
erősítésével. 

− A szakirányú továbbtanulás ösztönzése, partnerek megkeresése, felkészítés. 
− A város közművelődési szolgálatában való állandó, magas színvonalú 

közreműködés, részvétel. 
 

4.3. Szakmai napok tervezett témái 

1. Őszi szakmai nap 
 Tan-év-kör (könyvismertető) 
 Adó- és bérügyi tájékoztató (Hogyan igazodjunk el a bérjegyzéken?) 
 Kiemelt figyelmet igénylő tanulók (Rozinai Beatrix (POK szakértő) 

előadása) 
 Az iskola és a szakszolgálat együttműködése 

2. Pályaorientációs nap (október 18.) 
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 Csiha nyílt nap, október 18. 
 osztályok életkornak megfelelő pályaorientációs foglalkozásai 

3. Tankerületi szakmai nap (november) 
4. Félévi értekezlet (2023. január 27.) 
5. Tavaszi szakmai nap - Iskolai jó gyakorlatok.  

Bemutató foglalkozások munkaközösségenként. 
6. Diákönkormányzati nap (2023. június) 
 

4.4. Pályázati tevékenység 

A tanév során az előző évekhez hasonló pályázati tevékenység szükséges a nevelő-oktató 
munka támogatása érdekében. 
Az Erzsébet táborok, a Határtalanul!, a Nemzeti Tehetség Program, az Erasmus+, Útravaló 
hagyományos és sikeres pályázati formának számít iskolánkban. 
A fentiek közül vannak folyamatban lévő Határtalanul!, Erasmus+ és NTP pályázataink. 

4.4.1. Útravaló 

Az idei Útravaló pályázatainkat beadtuk: a tavalyhoz képes több mentortanár és 
lényegesen több tanuló részvételével. 

4.4.2. Nemzeti Tehetségprogram pályázatai 

NTP-INNOV-21-0200  
Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok 
megvalósítása 

4.4.3. Határtalanul! 

A veszélyhelyzet miatt 2019 óta halasztott programjainkat a nyár során 
megvalósítottuk, az idei pályázatokba – véleményem szerint hibás - kiírás miatt nem 
kerülhettünk be. 

4.4.4. Erasmus+ pályázat 

Az „Act like a pro, preserve H2O!” pályázatunkat sikerült elkezdenünk az előző tanévben 
megvalósítva két téma köré épülő célcsoportot (Waer and the arts (Magyarországon), A 
Water and the science (Portugália). A pályázat a romániai, az olasz (The future of the 
water) és a török (Sustainable water consumption plan) találkozókkal júniusban zárul. 
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5. Belső ellenőrzés 

Az intézményi belső ellenőrzés fejezet az igazgató ellenőrzési feladatait, részben az 

igazgató-helyettes ek és a tagintézmény-vezető, valamint helyettesének ellenőrző 

munkáját és a munkaközösség-vezetők ellenőrző tevékenységét foglalja össze az előző 

évek szerkezetéhez hasonlóan. 

Az ezévi tapasztalatok alapján nagyobb hangsúlyt fektetünk a túlmunka elszámolására, a 

pályázati dokumentációk ellenőrzésére, a tanügyi dokumentumok (törzslapok) 

vezetésére, kezelésére. 

5.1. Igazgatói belső ellenőrzési terv 

A részletes ütemterv a mellékletben tanulmányozható (Intézményvezetői, szakmai 

vezetői ellenőrzések) 

Az igazgató-helyettes ek, munkaközösség-vezetők tevékenységének ellenőrzése: 
● Személyi anyagok vezetése. 
● Egységek dokumentációkezelésének ellenőrzése félévkor, tanév végén. 

5.2. Egységvezetői ellenőrzések 

● eNaplók vezetése, törzslapok megnyitása, kezelése 
● Tanuló-nyilvántartás 
● Könyvtári nyilvántartások 
● A naplók haladási részének áttekintése 
● A naplók osztályozási, értékelési részének áttekintése 
● A hiányzások dokumentálása 
● Félévi értesítők, szöveges értékelések, év végi bizonyítványok, törzslapok 
● A TÉR szerinti óra- és foglalkozáslátogatások. 
● Projektek kezelése a TÉR-ben. 

5.3. Munkaközösség-vezetői ellenőrzések 

● Tanmenetek, foglalkozási tervek, egyéni fejlesztési tervek, egyéni fejlődési 
lapok. 

● Óra- és foglalkozáslátogatások. 
● A TÉR szerinti óra- és foglalkozáslátogatások.
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6. A tanév rendje 

A tanév feladatait, a kötelező tevékenységeket, a tervezett programjainkat, szüneteket, 
ünnepségeket, megemlékezéseket a mellékletben elhelyezett, folyamatosan bővülő 
rendezvényterv tartalmazza. 
Az épp aktuális rendezvényterv megnyitható minden érdeklődő által az iskolai honlapunk 
Dokumentumaink menüpontjából (www.bocskai.net). 
 
 

http://www.bocskai.net/
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7. Legitimáció 

A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2022-2023. 
tanévre vonatkozó munkatervét a nevelőtestület megismerte és elfogadta. 
 
Hajdúnánás, 2022. szeptember 15. 
 

 
……………………………………. 

Ádámné Balog Erika 
munkaközösség-vezető 

 
………………………………….. 
Löfcsikné Rékasi Ilona 
munkaközösség-vezető 

 
……………………………………. 

Bodnárné Varga Márta 
munkaközösség-vezető 

 
……………………………………. 

Józsi-Tóth Magdolna 
munkaközösség-vezető 

 
……………………………………. 

Nagy-Tóth Annamária 
munkaközösség-vezető 

 
……………………………………. 

Petrus Tamás Sándor 
munkaközösség-vezető 

 
……………………………………. 

Jeles Éva 
munkaközösség-vezető 

 
……………………………………. 

Nábrádi Mihályné 
munkaközösség-vezető 

 
……………………………………. 

Konyári Dávid 
munkaközösség-vezető 

 
……………………………………. 

Márton Attila 
AMI munkaközösség-vezető 

 
……………………………………. 

Labancz Mihály 
Közalkalmazotti Tanács elnök 

 
……………………………………. 

Zsiros Irén 
DÖK vezető 

 
……………………………………. 

Horváthné Bózsár Irén 
tagintézményvezető-helyettes 

 

 
……………………………………. 

Kovácsné Helmeczi Gizella 
tagintézmény-vezető  

 

  
……………………………………. 

Mónusné Ruszin Anna Mária 
igazgató-helyettes  

 
……………………………………. 

Fekete Andrea Gizella 
igazgató-helyettes  

 
……………………………………. 

Szabó Sándor 
igazgató-helyettes  

 
……………………………………. 

Tóth Imre 
intézményvezető 
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8. Mellékletek 

8.1. Osztályok, csoportok száma, létszáma 

8.1.1. Általános iskolai osztályok, osztálylétszámok és osztályfőnökök 

Osztályok 
neve 

Óvoda u. Iskola u Polgári u. Magyar u. 
Évfolyamonkénti 

össz létszám 
Osztályfőnökök neve 

1.a 
 

26 
  

123 Deméné Czeglédi Éva 

1.b 
 

29 
  

Nábrádiné Bagdi 
Ildikó 

1.c 
 

22 
  

Boros Erika 

1.d 
  

19 
 

Papp Anita 

1.e 
   

27 Nagyné Deli Tünde 

2.a 
 

23 
  

115 Kaprinyákné Ádám 
Edit 

2.b 
 

23 
  

Nagyné Sallai Judit 

2.c 
 

21 
  

Bródi Csilla 

2.d 
  

19 
 

Erdei Erzsébet 

2.e 
   

29 Ötvösné Tóth Juliánna 
Ágnes 

3.a 
 

23 
  

115 Konyári Dávid 

3.b 
 

24 
  

Ádámné Balog Erika 
Margit 

3.c 
 

22 
  

Kissné Nyári Márta 

3.d 
  

16 
 

Husztiné Dézsi Irén 
Jolán 

3.e 
   

30 Papp Mariann Márta 

4.a 
 

25 
  

97 Varga Miklósné 

4.b 
 

24 
  

Péter Hajnalka 

4.c 
  

23 
 

Jeles Éva 

4.d 
   

25 Csorvási Csilla 
Krisztina 

5.a 24 
   

132 Szenka Dóra 

5.b 27 
   

Daróczi Ildikó 

5.c 26 
   

Ötvösné Varga Erika 

5.d 
  

26 
 

Gazdácska Judit 

5.f 
   

29 Molnár Judit 

6.a 18 
   

110 Kiss Brigitta 
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6.b 20 
   

Petrus Tamás 

6.c 17 
   

Szűcs Mihály 

6.d 
  

18 
 

Székely Barnabás 
Levente 

6.e 
  

15 
 

Gálné Krizsán Melinda 

6.f 
   

22 Labancz Mihály 

7.a 24 
   

105 Urbánné Dobos Erzsébet 

7.b 25 
   

Fábián Andrea 

7.c 
  

16 
 

Székelyné Nádas 
Zsuzsanna 

7.d 
  

15 
 

Czinegéné Daróczi 
Juliánna 

7.e 
   

25 Tarné Kovács Andrea 

8.a 20 
   

83 Szabó Albert 

8.c 22 
   

Szabó Éva 

8.d 
  

17 
 

Löfcsikné Rékasi Ilona 

8.e 
   

24 Bimba Mónika 

SNI 1-4.o 
 

5 
  

5 Nyakas Zoltánné 

SNI 5-8.o 
 

14 
  

14 Barnáné Péntek Ilona 

Összesen 223 281 184 211 899 
 

       

    
Alsós 455 

 

    
Felsős 444 

 

 
 

8.1.2. Művészeti képzés csoportjai 

 

Művészeti ágak Csoportok száma Létszám 

Zeneművészet 35 143 

- főtárgyi csoport: 10 - 

- szolfézs 10 - 

- kamarazene 15 - 

Képzőművészet 5 61 

Táncművészet 19 355 

- ebből néptánc tanszak 19  

  559 
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9. Iskolai programok részletes költségvetése 

A költségvetés az a terület, melyet a legnagyobb mértékben befolyásol a 2022. tavasz óta egyre nagyobb mértékben megjelenő inflációs, 
energetikai válság. A tervezett programok közül kihagytunk sok, hagyományos versenyt, rendezvényt,  
A tavalyi 7,8 mFt-tal szemben idén összesen 3,76 mFt a költségvetés, melyből közel 1 mFt-ot más forrásból teremtünk elő. 
 

Időpont 
Tervezett program, tevékenység 

Iskola 
(Ft) 

Szülők 
(Ft) 

DÖK 
(Ft) 

Egyéb 
(Ft) 

(Év) (Hónap) 

Általános iskola 

2022 augusztus Csengőszó – első osztályosok iskolára hangoló 
programja 

  
40 000 Ft 

 

2022 szeptember Mesemondó verseny a Népmese napja alkalmából - 
intézményi szint 

  
30 000 Ft 

 

2022 szeptember Bolyai Matematika Csapatverseny (nevezési díj, 
1500 Ft/fő) 

 
30 000 Ft 

  

2022 október Zrínyi Matematikaverseny (nevezési díj, 2000 
Ft/fő) 

30 000 Ft 20 000 Ft 
  

2022 december Helyesíró verseny (projekt) 20 000 Ft 
  

30 000 Ft 

2022 november Vihar Béla versmondó verseny iskolai fordulója 
(projekt) 

40 000 Ft 
 

30 000 Ft 
 

2023 január Mini – kockák hete (projekt) 30 000 Ft 
  

20 000 Ft 

2023 január Korcsolyázás 
 

80 000 Ft 
  

2023 február Alapműveleti matematikaverseny (nevezési díj, 
2000 FT/fő) 

10 000 Ft 10 000 Ft 
  



 

Munkaterv 2022-2023. - 46 - Bocskai Általános Iskola 

 

2023 március - április Költészetnapi versmondó verseny (projekt) 40 000 Ft 
  

30 000 Ft 

2023 2022. augusztus – 
2023. június 

Aranyhíd – óvoda – iskola közötti átmenet 
megsegítése (projekt) 

20 000 Ft 
 

30 000 Ft 10 000 Ft 

2022 december „Bocskai és kora” területi történelmi verseny 60 000 Ft 
 

20 000 Ft 
 

2022 november Bolyai anyanyelvi csapatverseny 20 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 
 

2022 szeptember-
április 

Iskolai vers-és mesemondó válogató versenyek 
jutalma megyei, országos versenyekre 

40 000 Ft 
   

2023 január Magyar Kultúra Napja 40 000 Ft 
 

10 000 Ft 
 

2023 február 7. osztályos Projektbemutatók 50 000 Ft 
   

2023 március Fejtsd meg .... angol-német megyei verseny 20 000 Ft 
   

2023 március Idegen nyelvi napok a PÉNZ 7–en (3 nap) 80 000 Ft 
 

20 000 Ft 
 

2023 április Mozaik angol-német országos verseny 20 000 Ft 
   

2023 április Történelmi vetélkedő - Humán hét eseménye 40 000 Ft 
   

2023 április Területi költészetnapi versmondó verseny 50 000 Ft 
 

30 000 Ft 
 

2023 április Bocskai nyelvhelyességi verseny- Humán hét 
eseménye 

40 000 Ft 
   

2023 április „Kell egy jó könyv!” vetélkedő - Humán hét 
eseménye 

50 000 Ft 
  

10 000 Ft 

2023 április Bocskai Történelmi Játszóház - Humán hét 
eseménye 

20 000 Ft 
 

20 000 Ft 
 

2022-
2023 

szeptember-
április 

Könyvtár-, múzeum és színházpedagógiai 
(kulisszajárás) foglalkozások a nívó csoportokban 

50 000 Ft 
   

2022-
2023 

október-
december 

Utazási költségek őszi, téli debreceni vers-és 
mesemondó versenyekre 

30 000 Ft 
   

2022-
2023 

január-május Utazási költségek tavaszi debreceni vers-és 
mesemondó versenyekre 

30 000 Ft 
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2023 április Utazás Siklósra a Lélektől lélekig nemzetközi 
versenyre 

150 000 Ft 
   

2023 április Utazás Debrecenbe (továbbjutás esetén) a Lotz 
János nyelvhelyességi és szövegértési verseny 
megyei fordulójára 

30 000 Ft 
   

2023 február Utazás Debrecenbe (továbbjutás esetén) az 
Országos Történelem versenyre 

30 000 Ft 
   

2023 május Utazás Bonyhádra (továbbjutás esetén) Lotz 
nyelvhelyességi és szövegértési verseny országos 
döntőjére 

60 000 Ft 
   

2023 március-április Utazás Széphalomra (továbbjutás esetén) szépíró 
versenyre 

20 000 Ft 
   

2023 április Utazási költség Kisújszállásra (továbbjutás esetén) 
a Szép Magyar Beszéd Versenyre 

20 000 Ft 
   

2023 március-április Utazási költség Szombathelyre (továbbjutás 
esetén) az Országos Történelem versenyre 

40 000 Ft 
   

2022 október Bolyai Matematika Csapatverseny (1500/fő, max. 
24 fő) 

 
24 000 Ft 12 000 Ft 

 

2022 november Kockák Hete 110 000 Ft 
   

2022 november Regionális informatikaverseny 80 000 Ft 
   

2023 március Zrínyi Ilona Matematikaverseny (1500/fő, max. 20 
nevező) 

60 000 Ft 20 000 Ft 10 000 Ft 
 

2023 április Alapműveleti Matematikaverseny (1500/fő, max. 
20 nevező) 

60 000 Ft 
   

2023 május Medve Szabadtéri Matekverseny (busz 80000, 
nevezés 2200/fő, max. 50 fő) 

 
190 000 Ft 

  

2023 március-május Utazási költségek országos döntőkre (továbbjutás 
esetén) 

300 000 Ft 
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2023 január Könyvtár-pedagógiai foglalkozások a Móricz Pál 
Városi Könyvtárban (2000 Ft, minden napközis 
csoport számára / csoport) 

38 000 Ft 
   

2023 március Természettudományi hetek: versenyek és 
rendezvények 

100 000 Ft 
   

2023 március Hevesy György Kárpát-medencei kémia verseny 
megyei forduló útiköltség 

   
5 000 Ft 

2022 november Kis Tudósok versenye 20 000 Ft 
  

10 000 Ft 

2023 május országos versenyek költségei 60 000 Ft 
   

2023 március Digitális Témahét, Pénz7 20 000 Ft 
   

2023 április Fenntarthatósági hét 20 000 Ft 
   

2023 április Kaán Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti verseny megyei forduló 

40 000 Ft 
   

2023 március Jedlik Ányos Fizikaverseny 60 000 Ft 
   

2023 március-április Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny 
megyei 

20 000 Ft 
   

2023 március-május Csecsemőgondozó verseny 20 000 Ft 
   

2023 március-május Elsősegélynyújtó verseny 20 000 Ft 
   

Általános isola összesen 2 208 000 Ft 384 000 Ft 262 000 Ft 115 000 Ft 
 

Művészeti iskola 

2022 szeptember Anyagigénylés, eszköz beszerzés a tanév 
feladatainak elvégzéséhez 

240 000 Ft 
   

2022 december Múzeumlátogatás múzeumpedagógiai 
foglalkozással egybekötve, Nyíregyháza Jósa 
András Múzeum 

85 000 Ft 
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2022 december A karácsonyi rajzpályázat meghirdetése a város 
általános iskolás korosztályú tanulóinak és 
óvodásainak. 

30 000 Ft 
   

2023 március Tanulmányi kirándulás autóbusszal 85 000 Ft 
   

2023 június Tanévzáró kiállítás 50 000 Ft 
   

Művészeti iskola összesen 490 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
     

Kollégium 

2022 október Elsősök avatása, ismerkedés 15 000 Ft 
   

2022 december Mikulás 30 000 Ft 
   

2022 december Karácsonyi ünnepség 30 000 Ft 
   

2022 január Játékos vetélkedő, egészségnap 10 000 Ft 
   

2022 február farsang 20 000 Ft 
   

2022 március nőnap, fiúnap 20 000 Ft 
   

2022 április végzősök búcsúztatása, Kőrösi-nap 30 000 Ft 
   

2022 május kirándulás 150 000 Ft 
   

Kollégium összesen: 305 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Összesen: 3 003 000 Ft 384 000 Ft 262 000 Ft 115 000 Ft 

Minden tagintézmény összesen: 3 764 000 Ft 

 
 



 

Munkaterv 2022-2023. - 50 - Bocskai Általános Iskola 

 

9.1. Igazgatói ellenőrzési ütemterv 

 
  2022-2023-es tanév 

 Felelős 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Órarendek- és tantárgyfelosztás-
készítés ellenőrzése. 

igazgató                                             

eNaplók megnyitásának, 
vezetésének ellenőrzése  

igazgató        

 

                                    

eNapló, papíralapú naplók 
vezetésének ellenőrzése 

igazgató                                             

Törzslapok megnyitásának 
ellenőrzése  

igazgató                                             

Munkaidő nyilvántartás 
ellenőrzése 

igazgató                                             

Óralátogatások ellenőrzése igazgató                                             

Technikai dolgozók 
munkavégzésének ellenőrzése 

igazgató                                             

Továbbtanulási lapok kitöltésének 
ellenőrzése 

igazgató                                             

Beíratás előkészületeinek 
ellenőrzése 

igazgató                                             

Kompetenciamérési eredménynek 
értékelése, elemzése 
feladatellátási helyenként 

igazgató                                             
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Szigorú számadású 
nyomtatványok nyilvántartásának 
ellenőrzése. 

igazgató                                             

Baleseti jegyzőkönyvek 
vezetésének ellenőrzése 

igazgató                                             

Osztályozóvizsga jegyzőkönyvek 
ellenőrzése 

igazgató                                             

Egységek 
dokumentációkezelésének 
ellenőrzése  

egységvezetők                                             

Tanuló-nyilvántartás vezetésének 
ellenőrzése 

igazgató                                             

Könyvtári nyilvántartások egységvezetők                                             

Félévi értesítők, szöveges 
értékelések, év végi 
bizonyítványok, törzslapok 
vezetésének ellenőrzése 

egységvezetők                                             

Tanmenetek, foglalkozási tervek, 
egyéni fejlesztési tervek, egyéni 
fejlődési lapok vezetésének 
ellenőrzés 

munkaközösség-
vezetők 

                                            

Óra- és foglalkozáslátogatások munkaközösség-
vezetők 

                                            

Intézményi dokumentumok 
tartalmi megfelelőssége 

igazgató                                             

Fogadóórák megtartása                                              

Tantárgyfelosztás előkészítése igazgató                                             
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Tanügyi dokumentumok 
megrendelése 

szakmai vezető                                             

Személyi anyag ellenőrzése szakmai vezető                                             

Munkaköri leírások elkészítése, 
átadása 

igazgató                                             

Tanszaki hangversenyek, vizsgák, 
vizsgaelőadások 

AMI tagintézmény- 
vezető 

                                            

Versenyeredmények 
dokumentálása 

Tóth Imre                                             
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9.2. Rendezvényterv 

9.2.1. Tervezett tantestületi és munkaértekezletek: 

Félévi értekezlet:  2022. január 27. 8.00 
Tanévzáró értekezlet:  2022. június 28. 8.00 
Munkaközösségi értekezletek: kéthavonta, illetve szükség szerint 
Tagintézményi értekezletek: hetente, illetve szükség szerint 
Iskolavezetésig értekezletek: hetente, illetve szükség szerint 
Telephelyi információs értekezletek:  havonta, illetve szükség szerint 
 

9.2.2. Éves rendezvényterv 

Az éves rendezvénytervet folyamatosan alakítjuk, bővítjük, aktualizáljuk.  
A rendezvényterv online, mindig az aktuális képet mutató, megosztott dokumentum 
formában elérhető minden érdeklődő számára az iskolai honlapunk Dokumentumok 
menüpontjából. 


