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I. A tanév általános feladatai - Gimnázium
Az idei tanév feladatait a Nemzeti Köznevelési Törvény, a Nemzeti Alaptanterv és az ennek
alapján elkészült kerettantervek, a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021 (VI. 8.) EMMI
rendelet, az iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ-e és Házirendje alapján végezzük.

Oktatási és nevelési feladatok

1.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény fontos szerepet szán az iskolai közösségi
szolgálatnak. Ehhez kapcsolódva igyekszünk az idei tanévben is diákjainkat minél többféle
módon bevonni ebbe a tevékenységbe.
Ezen nevelési cél mellett nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon:




Kiemelt pályaválasztási tevékenység a jó beiskolázás érdekében.
Aktív részvétel Várpalota és térségének kulturális, sport és művészeti életében. Szoros
kapcsolat ápolása a város oktatási, kulturális, sport és civil szervezeteivel.
Az iskola természettudományos és humán képzésének megerősítése érdekében továbbra
is ápoljuk a kapcsolatot a Pannon Egyetemmel és a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkkal,
akikkel közös rendezvényeket, programokat kell szerveznünk.

A tanév kiemelt oktatási feladatai:











Tehetséggondozás, felkészítés a továbbtanulásra, tanulmányi, kulturális, sport és
művészeti versenyekre, pályázatokra
Felkészítés az érettségi vizsgára
Eredményes részvétel az országos kompetenciamérésen és a tanulók fizikai állapot
felmérésén
A rajz tagozat megerősítésére ősszel rajzverseny hirdetése általános iskolás tanulók
számára.
A hagyományos iskolai ünnepélyek, megemlékezések és rendezvények magas
színvonalú megszervezése
A projektoktatás megszervezése és értékelése
Hatékony beiskolázás a pályaválasztási napok programjának megszervezésével
valamint versenyek szervezése általános iskolai tanulók számára
Nemzetközi kapcsolatok ápolása, bekapcsolódás EU-s pályázatokba
Hátránykompenzáció, a tanulási nehézséggel küzdő tanulók segítése, a lemorzsolódás
csökkentése
A nevelés megerősítése
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Hátránykompenzáció
Egyéni korrepetálások, csoportos felzárkóztatás (digitális munkarend okozta nehézségek
pótlása érdekében), érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások szervezése (emelt óraszámú
csoportok).
Tehetséggondozás
Tanulmányi versenyek
A tantárgyi versenyeket a felkészítő és szervező felelős tanárok megjelölésével a szakmai
munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.
A tehetséggondozás elsősorban a tanórákon, az emelt óraszámú tantárgyi csoportokban, az
emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő csoportokban, szakkörökön és OKTV versenyekre
való felkészítéseken történik.
A különböző versenyek nevezési díjának befizetésével a Várpalota Gimnáziumáért Alapítvány
is segíti a tanulókat. A munkaközösségek munkaterveikben meghatározzák azokat a
versenyeket, amelyekre az iskola felkészíti a tanulókat. A tankerület által nem támogatott
versenyekre az alapítvány a következő támogatást adja:
-

a nevezési díjat a tanuló (szülő) fizeti be, de az 1-3. helyezettét visszatérítjük a legalább
megyei szintű verseny esetén,
az utazási költséget 50-50 % arányában állja a tanuló (szülő) és az iskola.

Tervezett tanórán kívüli tevékenységek
Szakkörök: sportkör, rajzszakkör, énekkar, dráma szakkör, olvasó klub, irodalmi alkotó kör,
néptánc, érettségi felkészítő, programozás szakkör, öko foglalkozás, Erasmus + szakkörei
Az organikus okra vissza nem vezethető tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése
Emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő csoportok
11. évfolyam: informatika, történelem
12. évfolyam: informatika, történelem, biológia

Módszertani feladatok

2.

Alkalmazzuk az oktatásban az elmúlt tanévekben megismert új tanulásszervezési eljárásokat,
és a beszerzett informatika eszközöket:






projektoktatás
témahét
múzeumpedagógia
tanítási óra szervezése interaktív tábla/panel segítségével
kooperatív technikák
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3.













4.

az IKT eszközeinek minél szélesebb körű alkalmazása
használjuk a nyelvi labort az idegen nyelv tanítása során

Szakmai munkaközösségek általános feladatai
A hagyományos iskolai ünnepélyek, megemlékezések és rendezvények magas
színvonalú megszervezése
A projektoktatás megszervezése és értékelése
Tehetséggondozás
Hátránykompenzáció
Felkészítés a vizsgákra, mérésekre
A beiskolázás segítése a pályaválasztási napok programjának megszervezésével,
valamint versenyek szervezése általános iskolai tanulók számára is
A zsibongók falán igényes és hasznos tablók elhelyezése, kiállítások szervezése
bejárat melletti tabló rendezése – vállalt ünnepkörökhöz, eseményekhez kapcsolódóan
Nemzetközi kapcsolatok ápolása
A munkaközösség-vezetők félévente minél több tanítási órát látogassanak
A kompetenciamérésben részt vett tanulók teljesítményének vizsgálata.

A nemzetközi kapcsolatok ápolása

Ebben a tanévben is kiemelt feladatnak tekintjük, hogy felélesszük és kibővítsük nemzetközi
kapcsolatainkat, éljünk EU-s pályázatok lehetőségével. Tervezzük angol és német nyelven
iskolák közötti kapcsolat kialakítását az internet adta lehetőségekkel élve, elsősorban Várpalota
testvérvárosaival. Szeretnénk több (angol és német) tanulócsoportot bevonni a nemzetközi
kapcsolatok ápolásába, aminek egyik fő célja a tanulók nyelvtanulásának motiválása, egyéni
tanulásuk felelősségének tudatosítása. A projektek közvetlenül kapcsolódhatnak az adott tanév
tanmenetéhez és a munkaközösség által megfogalmazott főbb nevelési célokhoz. Erasmus +
pályázat és a Határtalanul 2019 tanulmányi kirándulás megvalósítása. Kormányzati támogatás
esetén a kéthetes nyelvtanulási programon való részvételt is preferáljuk.

5.

Pályairányítási feladatok

Tanulóink továbbtanulása, sikeres pályaválasztása érdekében a korábbi évek bevált
gyakorlatának megfelelően az alábbiak szerint járunk el:
 a 9. évfolyamon osztályfőnöki óra keretében tájékoztatjuk a tanulókat a továbbtanulás,
pályaválasztás rendszeréről, annak intézményeiről
 a 10. évfolyamon, osztályfőnöki órákon és szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket
a kétszintű érettségi vizsga lehetőségeiről, a felvételi vizsga és az érettségi vizsga
kapcsolatáról, a pontrendszerről.
 a 11-12. évfolyamon egyéni adottságok figyelembevételével céltudatos egyéni
osztályfőnöki pályairányítás történik esetenként a szülők bevonásával.
 pályaorientációs napi programokon ismerkedhetnek mindegyik évfolyam tanulói a
továbbtanulási lehetőségekkel és a munkaerőpiac lehetőségeivel
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 végzett tanulóink pályakövetése.
Beiskolázási feladatok:
Fontos, hogy beiskolázásunk eredményes legyen, ennek érdekében:
 pályaválasztási tájékoztatókat tartunk,
 részt veszünk a munkaügyi központ és a város által szervezett pályaválasztási
rendezvényeken, tájékoztatókon,
 a város hetedik osztályos tanulóinak bevonásával közös vetélkedőket, pályázatokat
szervezünk
 részt veszünk a kistérség általános iskoláinak pályaválasztási rendezvényein,
 a média segítségével és honlapunkon való tájékoztatással hírt adunk az iskolánkban
folyó munkáról,
 eljuttatjuk szórólapunkat és az iskoláról készített kisfilmet a környék általános
iskoláiba.

Ifjúságvédelmi feladatok

6.

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat Bakonyi Borbála intézményvezető-helyettes
koordinálja, segíti:





A tanulókat tájékoztatja az ifjúságvédelmi tevékenységéről, lehetőségekről, az iskolán
kívül igénybe vehető ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről, az iskolán kívüli segítő
szervezetekről.
A szülőket értesíti az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, az iskolai és
iskolán kívüli segítő, szakellátó szervezetekről.
A pedagógus kollégákat tájékoztatja a gyermekvédelmi segítő és szakellátó
intézményekről.

Az iskola ifjúságvédelmi tevékenysége három fő területre terjed ki. A tanuló fejlődését
veszélyeztető okok:




megelőzésére,
feltárására
és megszüntetésére.

Prevenciós lehetőségek:






személyiségfejlesztés, reális önértékelés, önbizalom kialakítása
közösségfejlesztés
egészséges életmódra nevelés
drog-prevenció
egészségügyi ellátás, egészségügyi szűrés.
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Problémák, okok feltárása:
Az ifjúságvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a
megfelelő szervezet segítségével hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a súlyosabbá
válásukat.
Az okok megszüntetése:
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében az iskola együttműködik a
területileg illetékes szervezetekkel, mint a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Polgármesteri
Hivatalok, az iskolaorvos, a védőnő, a Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztálya, a Pedagógiai
Szakszolgálat, valamint a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetek és
alapítványok.
Kapcsolat, koordinálás egyéb partnerekkel:
 Célunk, hogy ahol lehetséges, felhasználjuk az internet adta széleskörű lehetőségeket,
így az iskola honlapjára is felkerülnek a fontos információk.
 A tanév során Szántóné Galambos Andrea iskolapszichológus segíti az intézmény
munkáját. Koordináljuk a pszichológussal való konzultációkra szakértői vélemény
alapján javasolt és a saját elhatározásuk alapján jelentkező tanulókat.
 Folyamatos együttműködésben vagyunk Juhosné Vavró Zsuzsanna gyógytestnevelést
tanító kolléganővel, Kuntár Ferenc és Devecseriné Hánis Ildikó fejlesztő
pedagógusokkal és Egri Tibor pedagógussal, akik az SNI tanulók fejlesztő
foglalkozásait végzik.
 Továbbítjuk az osztályfőnökök jelzéseit az igazolatlan mulasztásról a gyermekjóléti
szolgálat, szükség esetén a járási gyámhivatal felé.
 Koordináljuk a rendhagyó osztályfőnöki órákat külső előadók bevonásával, amelyek
ifjúságvédelmi témaköröket is magukban foglalnak.
 Herter Mariann szociális munkás heti fogadóórában áll az iskola rendelkezésére.
Osztályfőnöki egyeztetés után csoportos foglalkozásokat is tart.

7.

Intézményi önértékelés

Ebben a tanévben is folytatjuk az intézményi önértékelés aktuális feladatait. Az intézményi
önértékelési csoport tagjai: Bakonyi Borbála (a csoport vezetője), Korsós Ágnes, Zöld Adrienn
és Radnai István.
Az önértékelési csoport feladatai során közreműködik:
 intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;
 adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;
 éves terv elkészítésében;
 aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;
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 értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;
 OH informatikai támogató felületének kezelésében.
Az önértékelés folyamata:
1. Tantestület tájékoztatása
2. Szabályzat elfogadása, pontosítása
3.Intézményi

elvárás-rendszer

felülvizsgálata

–

célok,

meghatározása

feladatok,

(Intézményi

mérhető

teljesítmények

dokumentumok
és

elvárások

megfogalmazása)
4. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés
5. Szintenként az önértékelés elvégzése
6. Az összegző értékelések elkészítése
7. Éves önértékelési terv készítése
A 2020/2021-es tanév végéig befejeződött a pedagógus önértékelés első ötéves ciklusa. A
2021/2022-es tanévben azoknak a kollégáknak az önértékelését tervezzük, akikére az
intézményünkben még nem került sor, mert az előző ciklus kezdetekor nem voltak
intézményünk dolgozói.
első félév: Némethné Hegyesi Tímea
második félév: Bikkes Orsolya, Kocsis József, Kovács Szilvia, Schäffer Miklós és Szlávik
Ágnes.
Minősítésen/tanfelügyleten érintett pedagógusok:
A látogatás
dátuma
2021-10-07

Eljárás típusa

Célfokozat

Intézményvezetői tanfelügyelet

Látogatott pedagógusok

Intézményi
delegált

Hergovics János

(felfüggesztve)

2021-10-14

Minősítés

Pedagógus II.

Kizlinger Katalin
Krisztina

Bakonyi Borbála

2021-10-19

Minősítés

Pedagógus II.

Hufnágel Erika

Dr. Dobos Tamás

2021-11-04

Tanfelügyelet

2021-12-03

Némethné Hegyesi Tímea
Thuri György Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola
Kossuth Lajos utcai
Telephelye

Intézményi tanfelügyelet
(felfüggesztve)
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II. A tanév munkarendje
1. A tanév előkészítési feladatai
Tantestületi alakuló értekezlet: 2021. augusztus 18. 9.00 óra
Házirend felülvizsgálata: 2021. augusztus 18 – 19.
Munkaközösségi értekezletek: 2021. augusztus 23.
Javító- és osztályozóvizsgák: 2021. augusztus 24.
Javító- és osztályozóvizsgák adminisztrálása, eredményhirdetése: 2021. augusztus 24.
Munkaközösségi értekezletek: 2021. augusztus 25.
Tanmenetek, órarend, osztálytermek, szaktantermek előkészítése: 2021. augusztus 25 – 30.
Tanévnyitó ünnepély: 2021. augusztus 31. 8.30 óra
Tanévnyitó értekezlet: 2021. augusztus 31. 9.30 óra
Tankönyvosztás: 2021. szeptember 1.

2. A tanítás rendje
A szorgalmi idő első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda), az utolsó tanítási napja 2022.
június 15. (szerda)
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2022. április 29. (péntek).
A ballagás napja: 2022. április 29. (péntek) 10.00 óra
A tanítási napok száma: 180 nap.
A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart.
A tanulók és szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről: 2022. január 28.
A szalagavató napja: 2021. november 26. 18.00 óra (alternatív időpont: 2022. február)

3. Tanítási szünetek
Az őszi szünet 2021. október 25-tól 2021. október 29-ig tart.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2021. november 2. (kedd).
A téli szünet 2021. december 22-től 2021. december 30-ig tart.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap
2022. január 3. (hétfő).
A tavaszi szünet 2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2022. április 20. (szerda).

4. Tanítás nélküli munkanapok
Diáknap: DÖK-nap (2022. április 21. - csütörtök)
Nevelőtestületi kirándulás: 1 nap (2022. tavasz)
Osztálykirándulás: 2022. június 10. – péntek (végzősök: ősszel)
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Pályaválasztási nap: 2021. december 11. - szombat
3 nap írásbeli érettségi vizsgákra (kötelező érettségi tárgyak, 2022. május 2., 3., 4.)
Összesen: 7 nap

5. Munkanap áthelyezések
2021. december 24., péntek → 2021. december 11., szombat
2022. március 14. hétfő → 2022. március 26., szombat

6. Thuri-napok
2022. április 12. (kedd): délelőtt: MATHURI vetélkedő
2022. április 21. (csütörtök):FuThuri felelős: Jencski Tamás; Diáknap felelős: Egri Tibor, DÖK
2022. április 22. (péntek) végzősök rajzkiállítása
Megemlékezés
16.30 Thuri Gála (Thury - vár)

7. Nevelőtestületi értekezletek
Félévi értekezlet: 2022. február 1. (kedd du.)
Tanévzáró értekezlet: 2022. június 30. (csütörtök)

8. A projekt-oktatás és a témahét ütemezése
Résztvevő évfolyamok: 9-12. évfolyam (egyéni projekt)
Témahirdetés: 2021. november 11. (csütörtök).
Jelentkezés: 2021. november 17. (szerda)
Konzultációs hetek: 1. hét: 2021. november 29 - december 3.
2. hét: 2022. január 10-14.
A projektek leadási határideje: 2022. február 7. (hétfő)
A projektek előzetes értékelése, a tanulók tájékoztatása a projektvédésről: 2022. február 28-ig
A projektvédés időtartama: 2022. február 28 - március 17-ig.
Az osztályzatok beírása a naplókba: 2022. március 18.
A legsikerültebb projektekből bemutató: 2022. április 11.
Témahét:
2022. április 25–29.: Fenntarthatósági Témahét (?)
2021. szeptember 24. (Magyar Diáksport Napja). Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai
mozgástevékenységek témanap

9. Mérések
Országos kompetenciamérés
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A tanév során az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai
és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 10. évfolyamon, a miniszteri rendelet 79. §
(6) bekezdésének figyelembevételével. A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon
vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, a
másik mérési napon a természettudományi mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend
szerint lebonyolítani.
A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint a 10. évfolyamon 2022.
április 20. – május 3. közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési
nap sorrendje nem kötött, azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője
határozza meg.
A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák
számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
A mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a Hivatal
részére 2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
OKM szövegértés és a matematika mérés intézményi időpontja: 2022. április 20. (szerda)
OKM természettudományi mérés intézményi időpontja: 2022. április 26. (kedd)
Felelős: Harangi Brigitta és a 9.A, 10.B osztályok osztályfőnöke

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése
Az országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálatát az iskolák a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében
megszervezik. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti
Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.
Felelős: Torba Ágnes, Egri Tibor, Kocsis József
A vizsgálatot 2021. szeptember 1. és 2022. április 23. között kell megszervezni.
OH szakmai ellenőrzés
2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a
Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel
rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását.
Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. június
30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.
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10. Az iskolai vizsgák rendje
Érettségi vizsgák
Intézményünk 2022. május-júniusi időszakában szervez középszintű érettségi vizsgát

A 2022. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontja
Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
2022. május 2., 9.00
matematika
matematika
2022. május 3., 9.00
történelem
történelem
2022. május 4., 9.00
angol nyelv
angol nyelv
2022. május 5., 9.00
német nyelv
német nyelv
2022. május 6., 9.00
kémia
kémia
2022. május 10., 8.00
földrajz
földrajz
2022. május 10., 14.00
biológia
biológia
2022. május 12., 8.00
informatika, digitális kultúra 2022. május 13., 8.00
ének-zene
ének-zene
2022. május 13., 14.00
informatika, digitális kultúra 2022. május 16., 8.00
fizika
fizika
2022. május 17., 8.00
vizuális kultúra
vizuális kultúra
2022. május 17., 14.00
Biológia projekt és vizuális kultúra portfólió leadási határideje: 2022. április 27.
Szóbeli és gyakorlati érettségi vizsgák időpontja
Emelt szint: 2022. június 1–9.
Középszint: 2022. június 13–24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Osztályozó és különbözeti vizsgák
2021. november 8-12. jelentkezés a vizsgára: 2021. október 08-ig
2022. január 10-14. jelentkezés a vizsgára: 2021. december 10-ig
2022. április 4-8. jelentkezés a vizsgára: 2022. március 4-ig
2022. június 6-10. jelentkezés a vizsgára: 2022. május 6-ig
Mivel a vizsga előtt 30 nappal ki kell értesíteni a tanulót, az osztályfőnököknek december
közepéig, illetve március közepéig kell jelezni a 30%-ot meghaladó, vagy a 250 órát meghaladó
mulasztást.

Javítóvizsgák
2022. augusztus 22 -26.
Jelentkezés a javítóvizsgára: 2021. június 24.

11. Beiskolázási, pályaválasztási tájékoztatók
Részt veszünk ősszel a Veszprém Megyei Kormányhivatal pályaválasztási rendezvényein
Veszprémben (2021. okt. 7-8), valamint a várpalotai pályaválasztási rendezvényen.
Pályaválasztási nyílt napunk: 2021. november 16. délelőtt ált. isk. 8. évfolyamosainak, 17.00
óra szülőknek. Részt veszünk a kistérség általános iskoláinak pályaválasztási szülői
értekezletein és osztályfőnöki óráin.
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12. A felvételi eljárás fontosabb határidői
2021. október 20.: tanulmányi területek tagozatkódjainak meghatározása, megküldése a
Hivatalnak, a felvételi eljárás rendjének feltöltése a honlapra.
2022. február 18.: a felvételi jelentkezési lapok beérkezése az általános iskolákból.
2021. március 3 – 4.: alkalmassági vizsga a vizuális kultúra emelt óraszámú képzésre
jelentkezők számára.
2022. március 16.: az ideiglenes felvételi jegyzék közzététele.
2022. március 21-22.: a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban.
2022. március 28.: a Hivatal megküldi a jelentkezettek névsorát.
2022. április 7.: a Hivatal a módosított tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi
jegyzékben közzétett névsort.
2022. április 12.: az ideiglenes rangsor megküldése a Hivatalnak.
2022. április 29. a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőknek és
az általános iskoláknak.
2022. május 9. – augusztus 31.: rendkívüli felvételi eljárás

13. Beiratkozás a következő tanévre
2022. június 22-24.

14.Iskolai szintű ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények
megvalósítás

időpont

feladat

2021. október 1.

A zene világnapja

2021. október 6.

Az aradi vértanúk emléknapja

közös iskolai műsor,
bejárat melletti tabló
bejáratnál
installáció,
bejárat melletti
tabló

felelős
Tiliné Cartoletti
Emerita
Hufnágel Erika
Némethné Hegyesi
Tímea

2021. október 8.

„Elsősavató”

Molnár Adrienn,
Bikkes Orsolya
Szvitek Miklós,
Jencski Tamás

2021. október

„Én városom” témanap

Zöld Adrienn

2021. október 22.
1. óra

Ünnepi műsor az 1956. évi forradalom
és szabadságharc emlékének napja
alkalmából

Monostory Zsuzsanna,
Korsós Ágnes, Nagy
Odett

2021. november 12.

A magyar nyelv napja

Szlávik Ágnes

2021. november ?

Szalagavató

2021. december 21.

Karácsonyi műsor

2022. január 21.

A magyar kultúra napja
„Együtt szaval a nemzet”
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Szalonna Krisztina,
Kiss Orsolya,
Szondáné KovácsMolnár Márta
Bikkes Orsolya és
Nagy Odett
dr. Dobos Tamás

2022. március 25.
2022. április 11.
2022. április 13.
2022. április 22.

A kommunista diktatúrák áldozatai
emléknapja
Ünnepi műsor a 1848-49. évi
forradalom és szabadságharc
emlékének napja alkalmából
A tehetség napja
A költészet napja
A holokauszt áldozatainak emléknapja
Megemlékezés Thuri Györgyről

2022. április 22.

Thuri Gála

2022. április 29.

Ballagás

2022. június 3.

A nemzeti összetartozás napja

2022. június

Tanévzáró ünnepély

2022. február 25.
2022. március 11.
1. óra

Radnai István
Molnár Adrienn,
Bikkes Orsolya
Bakonyi Borbála
Braun Éva
Hajduné Tránszky Zita
Kovács Szilvia
Szabó Gyöngyi,
Jencski Tamás
szervezők: Szalonna
Krisztina, Kiss
Orsolya, Szondáné
Kovács-Molnár Márta
érintettek: Monostory
Zsuzsanna, Korsós
Ágnes, Nagy Odett
Kizlinger Katalin,
Gaul Emil
Harangi Brigitta

15. Szülői értekezletek, fogadóórák rendje
Szülői értekezletek:
2021. szeptember 14. kedd 16.30 (járványhelyzet esetén: beosztott osztályoknak)
16.00: Tájékoztatás a közösségi szolgálatról 9/Ny és 9.B
2022. február 22. kedd 16.30
Fogadóórák: 2021. november 23. kedd 16.00 – 17.00
2022. március 29. kedd 16.00 – 17.00
illetve a szülő és a tanár egyeztetése után bármikor
Az Intézményi Tanács és a szülői közösség képviselőinek tájékoztatása:
a munkatervről: 2021. szeptember 14. 15.30
a félév munkájáról: 2022. február 22. 15.30

16. Diákrendezvények
Diákközgyűlés: 2021. szeptember 8. felelős: Egri Tibor, DÖK
Elsősavató: 2021. október 8. péntek, felelős: Molnár Adrienn, Bikkes Orsolya, Szvitek Miklós,
Jencski Tamás
Diáknap: 2022. április 21. (csütörtök) Thuri – nap, felelős: Egri Tibor, DÖK, SzKMM
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17. Pályázati feladatok
 Erasmus + KA219 – Stratégiai partnerség kialakítása
projekt címe: Scan - Think - crEate - drAw - perforM

A pályázat címében lévő témákon keresztül olyan programelemeket valósítunk meg, mely a
tanulók idegen nyelvi és természettudományos kompetenciáját fejleszti. Megtekintenénk
az egyes országok idegen nyelvi oktatással kapcsolatos jó gyakorlatait. A tevékenységek IKT
támogatással valósulnának meg és közben értékes tanulási folyamaton mennek keresztül a
munkatársak, diákok.
Résztvevő intézmények:
Románia – Scoala Gimnaziala Ion Gheorghe Duca Petrosani
Lengyelország – Szkola Podstawowa w Psarach
Észtország – Türi Põhikool
Olaszország – Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
Törökország – 19 MAYIS ORTAOKULU
Magyarország - Thuri György Gimnázium
Időtartama: 2019.09.01 – 2022.08.31. (meghosszabbítva)
- saját helyszínen: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek között a
projekten dolgoznak saját országukban: a STEAM témakörben különböző aktivitásokat
szerveznek a diákoknak, Művészeti – természettudományos – IKT szakkörök
- nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel (mobilitás): projekt megvalósításához
szükséges projektbe ágyazott oktatási, képzési tevékenységek megvalósítása a partner
intézmények országaiban, szakmai együttműködés
Mobilitás típusa

helyszín

időpont

időtartam
(nap)

tanár

diák

Rövid távú pedagógus
találkozó-képzés
Rövid távú diák találkozó
Rövid távú diák találkozó
Rövid távú diák találkozó

Észtország

2021. október

6

3

0

Olaszország
Románia
Magyarország

2022. január
2022. március
2022. május

6
6
6

2
2
0

3
3
0

érintett évfolyamok: 9/Ny; 9.A; 9.B; 10.A
résztvevő kollégák: Szalonna Krisztina, Molnár Adrienn, Radnai István, Kizlinger Katalin
 Erasmus

+ KA229 – Stratégiai partnerségek a köznevelés
projekt címe: „A művészet mint kapocs két európai város között”

terén

A pályázat címében lévő témákon keresztül olyan programelemeket valósítunk meg, amelyek
a tanulók idegen nyelvi és művészeti kompetenciáját fejlesztik. A német nyelv használata
mellett a résztvevők betekintést nyernek egymás oktatási rendszerébe és művészeti nevelésébe.
A tevékenységek IKT támogatással valósulhatnak meg, a különböző technikákkal készült
képzőművészeti alkotásokból a projekt második évében mindkét országban kiállítást tervezünk,
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amelyek megnyitóján a zeneművészetben és táncművészetben tehetséges tanulók is
bemutatkoznak.
Résztvevő intézmények:
Ausztria - BORG Wolfsberg
Magyarország - Thuri György Gimnázium
Időtartama: 2020.09.01– 2022.08.31.
- saját helyszínen: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek között a
projekten dolgoznak saját országukban: a művészet (vizuális kultúra, zeneművészet, tánc)
témakörében különböző aktivitásokat szervezünk a diákoknak, valamint idegen nyelvi
kompetenciákat fejlesztjük a projektbe való bevonásukon keresztül.
- nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel (mobilitás): a projekt megvalósításához
szükséges projektbe ágyazott oktatási, képzési tevékenységek megvalósítása a partner
intézmények országaiban, szakmai együttműködés
Mobilitás típusa

helyszín

időpont

időtartam
(nap)

tanár

diák

Wolfsberg
2022. február
4
3
10
Rövid távú diák találkozó
Várpalota
2022. május
4
3
10
Rövid távú diák találkozó
érintett évfolyamok: 9-11.
résztvevő kollégák: Bakonyi Borbála, Korsós Ágnes, Hufnágel Erika, Tiliné Cartoletti Emerita
 „Boldog Iskola” pályázat és Erősségközpontú Oktatási Program - EKOP
Iskolánk elnyerte a 2021/2022-es tanévre is a „Boldog Iskola” címet. Ebben a minőségben a
tanév során két különböző projektet is megvalósítunk. A 9.A és 10.B osztályok tanulói Fülöp
Márta iskolai védőnő irányításával, valamint a 11.B osztály Kiss Orsolya osztályfőnök
irányításával havonta egyszer a Boldogságóra éves tervét valósítják meg.
Iskolánk több tanulócsoportja nyolc pedagógus irányításával egy heti rendszerességű, egész
éven át tartó programban vesznek részt „Erősségközpontú Oktatási Program” elnevezéssel.
Mivel az előző tanév pilot programját három pedagógus – Bakonyi Borbála, Némethné Hegyesi
Tímea és Radnai István – eredményesen koordinálta és zárta, erre a tanévre még ingyenesen
kapunk hozzáférést a 200.000 Ft-ot érő rendszerelemekhez.
Időtartama: a 2021/2022-es tanév.
Résztvevő kollégák: Bakonyi Borbála, Bikkes Orsolya, Harangi Brigitta, Kiss Orsolya, Kovács
Szilvia, Molnár Adrienn, Némethné Hegyesi Tímea, Radnai István és Zöld Adrienn
pedagógusok és Fülöp Márta védőnő.



Határtalanul 2019 – Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak

„Erdélyi magyar értékek nyomában”
A program alatt bejárjuk azokat a helyeket, amelyek a magyar történelem és irodalom
szempontjából jelentős események helyszínei voltak, és Erdély természeti értékeit is
megcsodálhatják diákjaink. Számunkra fontos, hogy diákjaink olyan határon túli magyar
fiatalokkal ismerkedjenek meg, akiknek érték magyar anyanyelvünk, kultúránk, így
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jelenlétünkkel, tevékenységeinkkel erősíthetjük kötődésüket nemzetünkhöz, ezért közös
programot valósítunk meg a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum diákjaival.
Időpont: MÓDOSÍTOTT – 2022. március vége
Érintett osztályok: 11.A; 11.B; 11.C (diák-48 fő + kísérő-4 fő)

III. Ellenőrzési terv
A pedagógiai munka ellenőrzése
Az ellenőrzés tárgya
1.Munkatervek elkészítése
2.Tanórai munka
3. Az oktatás eredményessége
4. Dokumentumok vezetése
5. Tantervi fegyelem
6.Pedagógusok minősítése

Az ellenőrzésre jogosult
iv.h., munkaközösség vezetők
iv., iv.h., munkaközösség vezetők
iv., iv.h., munkaközösség vezetők
osztályfőnökök, szaktanárok
iv.helyettes
iv., iv.h., munkaközösség vezetők
szakértők, iv. vagy az általa megbízott

Az ellenőrzés ideje
szeptember
októbertől-májusig
félév, év vége
folyamatos
december, február, május
OH terve alapján

IV. Pedagógusok feladatmegosztása
1.
9/Ny
9. A
9. B
10. A
10. B
11. A
11. B
11. C
12. A
12. B
12. C

Osztályok
osztályfőnökök

helyettes osztályfőnökök

Molnár Adrienn
Szvitek Miklós
Bikkes Orsolya
Szabó Gyöngyi
Jencski Tamás
Szalonna Krisztina
Kiss Orsolya
Szondáné Kovács-Molnár Márta
Monostory Zsuzsa
Korsós Ágnes
Nagy Odett

Némethné Hegyesi Tímea
Hufnágel Erika
Egri Tibor
Kizlinger Katalin
Kocsis József
Braun Éva
Torba Ágnes Melinda
Kovács Szilvia
Zöld Adrienn
Radnai István
Schäffer Miklós

2. Munkaközösség-vezetők
Idegen nyelvi munkaközösség:
Humán (magyar-történelem) munkaközösség:
Természettudományi munkaközösség:
Művészeti munkaközösség:

Korsós Ágnes
Zöld Adrienn
Radnai István
Kocsis József
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3.

Egyéb feladatok

Közösségi szolgálat, gyermek- és ifjúságvédelem: Bakonyi Borbála
Iskolai honlap szerkesztése: Schäffer Miklós, dr. Dobos Tamás
Iskolai facebook: Egri Tibor, dr. Dobos Tamás
Intézményi dekoráció: Hufnágel Erika
Diákönkormányzatot segítő tanár: Egri Tibor
A faliújságok folyamatos frissítése: Munkaközösségek
Bejárati faliújság: osztályfőnökök havi váltásban
Tehetségpont: Bakonyi Borbála
Leltárfelelősök:
Kémia-biológia szakleltár:
Fizika szakleltár:
Földrajz szakleltár:
Informatika szakleltár:
Történelem szakleltár:
Ének-zene szakleltár:
Rajz szakleltár:
Könyvtár szakleltár:
Testnevelés szakleltár:

V.

Monostory Zsuzsa
Radnai István
Szondáné Kovács-Molnár Márta
Schäffer Miklós
Szvitek Miklós
Tiliné Cartoletti Emerita
Hufnágel Erika
Bikkes Orsolya
Torba Ágnes

Munkaközösségek munkaterve

1. Idegen nyelvi munkaközösség (Korsós Ágnes)
A munkaközösség nevelési célja: Hagyományaink és az európai kultúra értékeinek megőrzése
és megélése. Igényes idegen nyelvi kultúra kialakítása. Tanulóink felkészítése a
továbbtanulásra, és a sikeres nyelvvizsga, a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga
teljesítésére.
Feladataink:
- Ebben a tanévben jelenléti oktatásra készülünk felhasználva az online oktatás tapasztalatait,
jól bevált módszereit a nyelvi kompetenciák fejlesztésére. A tanév feladatainak tervezésekor a
munkaközösség átgondolta azt is, hogy esetleges online oktatáskor, miként tudjuk ezeket
teljesíteni.
- A munkaközösség tagjai egyéni mérlegelés szerint tartanak felzárkóztató órákat az online
oktatás miatt esetlegesen adódó elmaradások kompenzálására, illetve az osztályozó- és érettségi
vizsgákra való felkészítésre.
- Az általános iskolás diákok számára angol és német nyelvű feladatsor összeállítását tervezzük,
amivel a pályaválasztási naphoz kapcsolódnánk.
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- A tanórán kívüli programok közül ebben a tanévben is tervezzük az idegen nyelvi
kultúrdélután megszervezését.
- Ebben a tanévben februárban farsangi felvonulást tervezünk, amit összekapcsolnánk a
Valentin-nappal. Ezt az eseményünket a korábban többször is megrendezett halloweeni
programunk helyett szervezzük.
- Részvétel idegen nyelvi versenyeken: Például: PLAY & WIN, ill. Spiel und Gewinn levelezős
verseny, On Lion levelezős verseny.
- Próbanyelvvizsgák szervezése, a nyelvvizsgákra való felkészítés.
- Munkaközösségünk több tagja is részt vesz az iskola nemzetközi kapcsolatait erősítő
pályázatokban: Erasmus+ angol és német nyelvterületen. A járvány helyzet miatt az előző
években ezek a programok nem valósulhattak meg, így újabb tanulócsoportokat kell majd
bevonni. Bízunk abban, hogy ebben a tanévben már több lehetőségünk lesz együttműködni a
partner intézményekkel.
- Az elmúlt tanév digitális oktatásának tapasztalatainak felhasználása az oktatásban.
- Egyéni összefüggő tanítási gyakorlatukat töltik intézményünkben korábbi diákjaink KissSzabó Zita és Sági István, amely a munkaközösség és a kijelölt mentor pedagógusok szakmai
támogatásával történik.
Eszközszükséglet:
-

Ragasztó, filctollak, gyurmaragasztó a faliújság készítéséhez.
A vetélkedőkön résztvevők jutalmazására ajándékok.
Hordozható hangszóró. Praktikus eszköz a nyelvoktatásban, ami kiválthatja a
magnókat.

Feladatterv havi lebontásban:
Időpont

Érintett

Feladat

Munkaközösségi értekezlet:
A munkaközösség
Az iskola pedagógiai programja
tagjai
Munkaközösségi értekezlet:
A munkaközösség
Augusztus 25.
Munkaterv megbeszélése
tagjai
Szeptember 18-ig
Faliújság
A munkaközösség
Szeptember 14-21. Tanmenetek elkészítése, leadása
tagjai
11. és 12.
Szeptember 17.
OKTV-re jelentkezés
évfolyam
Pályaválasztási rendezvények:
Október 7-8.
Veszprém
Október 15.
Faliújság frissítése
A munkaközösség
November 2.
Munkaközösségi értekezlet:
tagjai
Augusztus 23.
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Felelős
Korsós Ágnes
Korsós Ágnes
Szabó Gyöngyi
Korsós Ágnes
Az évfolyamokon tanító
kollégák
Bakonyi Borbála
Némethné Hegyesi Tímea
Korsós Ágnes

A pályaválasztási nyílt nap
előkészítése, a projekttémák
megbeszélése
November 8-12.

Osztályozó vizsgák

A jelentkező
tanulók

November 16.

Pályaválasztási nyílt nap

A munkaközösség
tagjai

November 11.

November 22-ig

Projekttémák hirdetése
Projekttémák választása,
jelentkezés
Karácsonyi faliújság

Január 10-14.

Osztályozó vizsgák

November 17.

Február 1-ig

Február 9.

Az iskola tanulói

Az adott osztályban tanító
kollégák.
Bakonyi Borbála
Jencski Tamás
Korsós Ágnes
A munkaközösség tagjai

Az iskola tanulói

A munkaközösség tagjai
Szalonna Krisztina
Az adott osztályban tanító
kollégák

Faliújság készítése: Valentinnap
Munkaközösségi foglalkozás:
az első félév értékelése;
Valentin-nap és farsangi
felvonulás tervezése;
kultúrdélután

Szabó Gyöngyi
A munkaközösség
tagjai

Február 26.

Farsang

Az iskola diákjai

Március

A munkaközösség
hagyományos kultúrdélutánja

Az iskola diákjai

Március 15-ig

Faliújság készítése: tavaszváró

Április 4-8.

Osztályozó vizsgák

A vizsgára
jelentkező tanulók

Április 12-22.

Thuri-napok

Az iskola tanulói

Május

Szóbeli érettségi tételek
rendezése, átnézése
Faliújság készítése

Június

Az érettségi anyagok leadása

Június 1-4.

osztályozó vizsgák

Május

Korsós Ágnes

Kizlinger Katalin, KissSzabó Zita, Sági István
A munkaközösség tagjai az
előzetesen megbeszélt
faladatok alapján
Kiss Orsolya
Az adott osztályban tanító
kollégák
A munkaközösség tagjai
(Szabó Gyöngyi, Jencski
Tamás)
Az érettségiztető kollégák
Kizlinger Katalin

Munkaközösségi értekezlet:
Az éves munka értékelése
Mesterprogram – Bakonyi Borbála
Június

A vizsgára
jelentkező tanulók
A munkaközösség
tagjai

Az érettségiztető kollégák
Az adott osztályban tanító
kollégák
Korsós Ágnes

Erre a tanévre a mesterprogramom megvalósításához az alábbi tevékenységeket tervezem:
szülői tájékoztató előkészítése és tartása a bejövő osztályokban; végzősöktől reflexió gyűjtése,
áttekintése és visszajelzés adása; reflexiók szerkesztése és dokumentum összeállítása ezekből;
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végzősöktől a hátralévő órák teljesítésének terve; képzés órák (3-3) a bejövő osztályoknak;
önkéntesség napi fórum és előkészítése; pedagógiai lezárás segítése a végzősöknek; végzősök
IKSZ óráinak ellenőrzése több alkalommal; osztályfőnökökkel megbeszélés; kezdő
osztályokban kérdőív összeállítása, kitöltetése; kérdőív kiértékelése; tanév végi beszámolóban:
kérdőívek eredményének összegzése; együttműködő partnerszervezeteknek levél küldése.
Ezeken túl szeptember 10-én, pénteki napon tervezünk egy IKSZ tábort a bejövő osztályok
tanulóinak, ahol lesz IKSZ tájékoztató, konkrét szervezetnél való csoportos tevékenység és
annak reflexiója, illetve EKOP jellegű foglalkozások.

2. Humán munkaközösség (Zöld Adrienn)
A munkaközösséget hét kolléga alkotja. A kollégák tapasztaltak, régóta a pályán
vannak. A megbeszélt feladatokat határidőre, megbízhatóan elkészítik. Könnyen bevonhatóak
új feladatokba, a munkaközösségen belüli szakmai együttműködés jó.
Legfontosabb nevelési céljaink:


Korszerű általános műveltség, igényes anyanyelvi kultúra kialakítása



Egészséges lokálpatriotizmus, identitástudat kialakítása



Közösséghez tartozás érzésének kialakítása



Nemzeti jelképeink iránti tiszteletre való nevelés

Kiemelt munkatervi feladatok:
Az idei tanév kiemelt munkatervi feladata városunk 70 éves jubileumának
megünneplése. Erre munkaközösségünk (a többi munkaközösséggel közösen) egy téma napot
szervez október végére. Ebbe szeretnénk bevonni városunk 7-8. osztályos általános iskolás
tanulóit is. Terveink szerint a megvalósításban együttműködnénk a várpalotai Család – és
Gyermekjóléti Központtal is.
Szeretnénk több munkával is benevezni a Várpalotai Városszépítő– és Védő Egyesület
által kiírt „A mi városunk” című pályázatára (ide képzőművészeti alkotásokat, verseket, TDK
dolgozatokat várnak).
A 12. évfolyamos tanulóink szeptember 16-án interaktív történelem órán vesznek részt
a Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület szervezésében.
hadtörténész tart előadást Trianonról.
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Az órán Illésfalvi Péter

Bikkes Orsolya a Krúdy Gyula Városi Könyvtárral együttműködve szeptember 30.-ra
író-olvasó találkozót szervez. A meghívott vendég Papp Dóra ifjúságiregény író.
Szívesen meghívnánk (ha a helyzet lehetővé teszi) Gulyás F. Nikolettetet is a tél
folyamán. Ő már két ízben tartott rendhagyó nyelvtan órát a végzősöknek a finnugor
rokonságról, ami nagy sikert aratott. Idén is jó lenne bevonni ebbe a 12.-es évfolyamot.
Idén is tervezünk műveltségi vetélkedőt az idei évfordulókhoz kötődően (Nemes Nagy
Ágnes, Sarkadi Imre, Dante). A fordulók elkészítését Braun Éva, Korsós Ágnes és Nagy Odett
vállalta magára.
Szóba került a március 15.-i nemzeti ünnep rendhagyó megszervezése is. Szívesen
látogatnánk el (iskolai szinten) a pákozdi Katonai Emlékparkba. Ez azonban költségek és
körülmények függvénye.
A két évvel ezelőtti

pozsonyi út után tervezünk egy kirándulást is a humán tagozatos

gyerekeknek Burgenlandba. A megszervezést Szvitek Miklós vállalta magára.
időpont

feladat

érintett

szept. 16.
szept. 30.
október vége

interaktív történelem óra
író-olvasó találkozó
téma nap

12. évfolyam
érdeklődők
egész iskola

karácsony

karácsony

egész iskola

október
december -január
március, április
április 12.
tavasz

műveltségi vetélkedő
műveltségi vetélkedő
műveltségi vetélkedő
költészet napja
kirándulás Burgenlandba

egész iskola
egész iskola
egész iskola
egész iskola
humán tagozatosok

felelős
Bikkes Orsolya
Zöld Adrienn
Nagy Odett, Bikkes
Orsolya
Braun Éva
Korsós Ágnes
Nagy Odett
Braun Éva
Szvitek Miklós

Természetesen ebben az évben is folytatjuk az érettségire való felkészítést, a végzős
osztályokban külön óra keretében is.
Tervezem a kollégák óralátogatását is, ez sajnos a tavalyi különleges évben elmaradt.
Eszközigény:
Különlegesebb eszközigényünk nincs.
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A faliújsághoz, kiállításhoz, kiadványhoz van szükségünk A4-es papírra, kartonokra, lamináló
fóliára. Szükségünk lenne még a csoportmunkához (ha egy kolléga alkalmazza) félfamentes
nagy papírra, filctollakra, ragasztóra.

3. Természettudományi munkaközösség (Radnai István)
Nevelési cél:




A tanulókat megismertetni a tudományos munkamódszerekkel: mérések elvégzése,
ezek kiértékelése, a sejtett összefüggések formába való öntése
A logikus gondolkodás fejlesztése
Erősíteni a tudásmegosztás képességét

Feladatok:












munkaközösség -vezetői óralátogatások, előtte egy héttel egyeztetéssel
új gyakornok kolléga, Sági István (kémia) segítése
részvétel az Ökoiskola munkaterv megvalósításában
a Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázat elnyerése esetén a pályázatban vállalt
feladatok megvalósítása a tanév folyamán.
tantervi fegyelem figyelemmel kísérése
Nemzetközi kapcsolatok: Molnár Adrienn, Radnai István Erasmus programban
részvétel
az elmúlt tanév digitális oktatásából származó tananyag lemaradás bepótlása normál
órarendi keretek között és ennek megjelenítése a tanmenetekben
Iskolai ünnepek szervezése:
o Kovács Szilvia: Thuri György emléke
o Radnai István: később kijelölt ünnep
Várpalota város 70 éves fennállásának alkalmából rendezvényeken való részvétel
Erősség Központú Oktatási Programban részvétel: Molnár Adrienn, Kovács Szilvia,
Radnai István

Feladatterv havi lebontásban:
időpont

feladat

érintett

szeptember 13./21.

Tanmenetek leadása

szeptember 16.
szeptember 19.
szeptember 19.

OKTV jelentkezés
Tanmenetek leadása
Programozó szakkör indulása

A munkaközösség
tagjai
11-12 évfolyam
szaktanárok
iskola tanulói

szeptember 27.

Kutatók éjszakája

iskola tanulói

szeptember

tanmenetek visszaadása

szaktanárok
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felelős
Radnai István
Termtud mk tagjai
szaktanárok
Radnai István
Radnai István,
Szondáné KovácsMolnár Márta
szaktanárok

szeptember
szeptember

szeptember

OKTV-re jelentkezés, felkészítés
A tanmenetek, munkatervek
elkészítése, az eszközök
előkészítése
Szakkörök kialakítása, elindítása:
Ma: robot, RI: programozás,
SMZ: robot, SZKMM földrajz

szaktanárok

szaktanárok

szaktanárok

szaktanárok
Az évfolyamokon
tanító kollégák

szeptember

OKTV-re jelentkezés

11. és 12. évfolyam

október 25.

Halloween-parti besegítés

a gimnázium diákjai
8.-es általános
iskolások

szaktanárok

12. A-B -C osztály

Termtud mk tagjai

november 12.

Természettudományos vetélkedő
a 8.-as általános iskolásoknak
Üzemlátogatás a Paksi
Atomerőműben
Pályaválasztási nyílt nap

november 14.

Projekttémák hirdetése

Az iskola tanulói

november

AUDI üzemlátogatás

11. évf

november
december
január
február 7.
március
Április

Projekt téma választás
érettségi tételek kihirdetése
félévzárás
Projektek beadása
érettségire való felkészítés
Thuri Nap Mathuri

iskola tanulói
12. évfolyam
egész iskola
iskola tanulói
12. évfolyam
az iskola tanulói

Természettudományos vetélkedő
a 7.-es általános iskolásoknak
Biológia Rajz portfólió leadási
határideje
érettségire való felkészítés
írásbeli érettségi vizsgák
matematika + termtud
kompetencia
Szóbeli érettségi tételek
rendezése, átnézése

7.-es általános
iskolások
biológia rajz
érettségizők
12. évfolyam
12. évfolyam

SZKMM, Hufnágel
Erika
szaktanárok
szaktanárok

10 évfolyam tanulók

érintett tanárok

az iskola tanulói

Az érettségiztető
kollégák
Az érettségiztető
kollégák
Az érettségiztető
kollégák
MA, RI

Október
november 7.

április
április 29.
április
május
május
május
június

Szóbeli Érettségi vizsgák

június

Az érettségi anyagok leadása

június
június

Erasmus
Az érettségi anyagok leadása
Kémia szabadulószoba a 7. és 8.
as természettudományos
vetélkedőhöz

ősztől tavaszig
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szaktanárok
A munkaközösség
tagjai
Radnai István,
Molnár Adrienn
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok
szaktanárok
Termtud mk
szaktanárok

Sági István

ősztől tavaszig

Kémia szabadulószoba a 9-12.
évfolyamnak

valamikor

Martonvásár, Agroverzum
látogatás

reál csoportoknak
vagy
osztálykirándulásként

SzKMM és RI

tanév

Az NTP-s 2022/23-as pályázat
előkészítése folyamatosan

9-11. évfolyam

munkaközösség

9-12. évfolyam

munkaközösség

9-12. évfolyam

munkaközösség

tanév
tanév

Várpalota 70 éves; projekt lehet
Ökoiskola munkatervének
megvalósítása

Sági István

Versenyek havi lebontásban:
Időpont

Felelős

Feladat

Pannon Egyetem
szeptember
Gazdaságtudományi Kara által kiírt
verseny
19.okt
Zrínyi versenyre nevezés
október 15.
Bólyai matematika versenyre nevezés
Medve Szabadtéri
szeptember 17.
Matematikaversenyre nevezés
szeptember 25.
Medve Szabadtéri Matekverseny
Komplex természettudományi
szeptember
verseny Dunaújváros
Orchidea-Pangea matematika
???
verseny nevezés
november 19.
Kenguru nevezés ???
Zrínyi matematikaverseny iskolai
november 29.
forduló
Pannon Egyetem
december
Gazdaságtudományi Kara által kiírt
üzleti szimulációs verseny helyi
Pannon Egyetem
december
Gazdaságtudományi Kara által kiírt
üzleti szimulációs verseny
december
Angol nyelvű matekverseny
november 22.
Bolyai matematika verseny nevezés
2022
Bolyai matematika verseny iskolai
január 7.
forduló
Pannon Egyetem
február
Gazdaságtudományi Kara által kiírt
versenyek
Orchidea-Pangea matematika
február ???
verseny
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Nevezési díj

Radnai István

500 Ft

Radnai István
Radnai István

1 500 Ft
1 200 Ft

Radnai István

1 500 Ft

Matematika tanárok
Matematika, fizika,
kémia tanárok

Radnai István

Kísérők
utazási
költsége

500 Ft

700 Ft

Matematika tanárok
Radnai István
Radnai István
Matematika tanárok
Matematika tanárok

500 Ft
?
1 200 Ft
500 Ft

Matematika tanárok
Radnai István
Matematika tanárok

március 4.
március 17.
április 12.
április

Zrínyi matematikaverseny megyei
forduló
Kenguru matematikaverseny iskolai
forduló
MATHURI- matekverseny
Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi Kara által kiírt
verseny

Matematika tanárok
Matematika tanárok
Matematika tanárok
Radnai István

500 Ft
???

500 Ft

Eszközszükséglet:
Kovács Szilvia:
 Többszínű táblafilc
 Fizika: digitális mérleg (gramm pontos legalább 3kg-ig mér)
 Mérőhenger sorozat(1l, 0,5l és 2dl-es is jó lenne) vagy űrmérték készlet
 vezetékek, műszerek elektromosságtani mérésekhez
Monostory Zsuzsanna
 Vízmelegítő pluszban csap alá
 elszívó berendezés
 színes kartonok
 hurkapálcák
 színes krepp papírok
 széles cellux
 ragasztó
 ragasztópisztolyhoz betét
 bluetech
 gipsz
 sütőpapír
 vegyszerek
Szondáné Kovács-Molnár Márta
 Eszközök: pendrive (32 GB)
 írófilc (lehetőleg vastagabb), színes kartonok
Szlávik Ágnes
 filcek
 pendrive (32 GB)
Radnai István
 pendrive (32 GB)
 üres főzőpohár.
 Hőálló lombik; léggömb; vízmelegítésre alkalmas eszköz (vas háromláb, azbesztlap,
facsipesz stb.); védőkesztyű.
 Borszeszégő vagy gázégő; kémcső; kémcsőfogó csipesz; könnyen szublimáló kristályos
anyag (jód).
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Továbbképzési igények:
-

Molnár Adrienn:
továbbképzés

holisztikus

rajztanfolyam,

szakvizsgát

adó

szakirányú

NTP-INNOV-21 támogatása esetén: „Reál(is) tehetséggondozás a Thuri György
Gimnáziumban”
Célunk egy tehetséges fiatalokat célzó matematikai illetve természettudományos
kompetenciák erősítését segítő, informatikai háttérrel támogatott komplex tehetséggondozó
program kidolgozása, megvalósítása. Ennek érdekében a 2*60 órás foglakozásokat úgy
terveztük meg, hogy a közös vonás ne csak a résztvevő pedagógusok személyében jelenjen
meg, hanem az alkalmazott módszerekben is. Reményeink szerint a tanulók hasznosítani tudják
egymás eredményeit, ki tudják használni a meglévő informatikai hátteret, és tanáraik meglévő
tapasztalatát éppúgy, mint a bevont külsős szakemberek tudását. Inspiráljuk részt vevő
tanulóinkat, hogy nyitottak legyenek az új ismeretek befogadására. támogatjuk őket abban,
hogy képessé váljanak a több tudományterületet átfogó komplex gondolkodásmódjuk
fejlesztésére. Ezeket a céljainkat a vállalt tevékenységek összhangjával kívánjuk segíteni.
Fontos szempont az élmény- és felfedezés központú szemlélet alkalmazása, ahol
tevékenykedtetés közben, szinte észrevétlenül bővül tanulóink tudása. Megtanulják a
problémákat, feladatokat komplex egészként elemezni. Arra törekszünk, hogy az elméleti
ismeretek mellett számtalan gyakorlati feladattal mélyítsük el tudásukat, tartsuk fenn
motivációjukat, fejlesszük személyiségüket. Ezért többségében csoportban vagy párban
végezhető feladatokkal találkozhatnak a résztevők. Programjaink jó részét úgy tervezzük, hogy
szükség esetén online formában is megtarthatóak legyenek, természetesen a terepgyakorlatok
és üzemlátogatások kivételével. Például az időjárás állomás adatai távolról is leolvashatók
számítógép segítségével. Előadóink, pedagógusaink gazdag tapasztalattal rendelkeznek az
online oktatásról, és a tanulólétszámok is lehetővé teszik a kiscsoportos foglakozások
megtartását, amennyiben erre szükség lenne.

Monostory Zsuzsanna: Mesterprogram 2021/2022. tanévre eső része
Mesterprogramomat öt évre, 2020. januártól 2024. decemberig terveztem. A mesterprogram
megvalósításának célja a természettudományos érdeklődés felkeltése, a természettudományos
műveltség fejlesztése kutatásalapú és felfedeztető módszerekkel, a természettudományos
kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése.
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A 2021/2022. tanévben a korábban megkezdett – és az eddigi beszámolókban részletezett
tevékenykedtető tanórákkal kapcsolatos – munkát folytatva, a Thuri György Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Intézmény minden általam tanított osztályát bevonva, mindkét általam
tanított tantárgyat érintően alakítok ki egy olyan nevelési-oktatási protokollt, mely alkalmas a
diákok érdeklődésének felkeltésére, természettudományos műveltségük fejlesztésére. A tervek
szerint a 2021 júniusától 2022 júniusáig tartó időszak során a biológia tantárgy
ismeretanyagának részletes elemzése után a mindennapi alkalmazhatósággal indokolható
ismeretek kijelölése, valós, életszerű történésekben való elhelyezése, valamint a biológia
tantárgy ismeretanyagának tanítása közben modellezhető ismeretek detektálása, modellezése
valósul meg. Mivel a program megvalósítása során felmenő rendszerben iskolánkban is
bevezetésre került a megújult NAT-tal összhangban lévő tananyagátcsoportosítás, ezért a jelen
tanévre tervezett feladatok realizálása mellett szükségszerű az eddig megvalósítottak
átdolgozása, új-NAT kompatibilissé tétele is.
Radnai István mesterprogramja
Mesterprogramomból másfél év telt el. A tanév folyamán folytatom az eddigi munkát,
amelynek színterei:
-

programozó szakkör heti egy órában jelenléti oktatási keretek között, valamint a
tanulókkal online kapcsolattartás a témakör keretein belül.

-

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karával intenzív együttműködés: egyetemi
programokban részvétel, versenyekre tanulók szervezése és elkísérése (várhatóan 5
ilyen alkalom lesz), segítség az egyetem beiskolázásához, pályaválasztási ismeretek
közvetítése a tanulóink felé

-

Nyitás a Pannon Egyetem Informatikai Kara felé, ottani programokban részvétel,
látogatás szervezése

-

A matematika, fizika és informatika szakkörtantervek, tananyagok aktualizálása a
jelen időszak követelményeihez, a mérnökképzés szempontjaihoz igazítva.
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4. Művészeti munkaközösség (Kocsis József)
Munkaközösség összetétele:
A munkaközösséget 3 fő testnevelő, 3 fő dráma szakos, 1 fő ének- zene tanár, 2 fő vizuális
kultúra tanár alkotja.
Nevelési célok:
 A testi, szellemi egészség és környezettudatosság kialakítása.
 Hagyományőrzés, művészeti nevelés, a művészet iránti érzékenység és fogékonyság
megteremtése.
 Aktív részvétel a város művészeti és sportéletében.
 Kreatív személyiség kialakítása és fejlesztése.
 A lemorzsolódás, és a hiányosságok csökkentése. Online oktatás hátránykompenzáció.
 A fejlődésre, a minőségi munkára, és a hatékonyabb munkavégzésre nevelés.
 Az egészséges életmód fontosságának tudatosítása.
 Tehetséggondozás:”, felkészítés az érettségire, a továbbtanulásra, versenyekre,
pályázatokra, és a sikeres életre.
 Öko szemlélet és fenntarthatóság valamint a környezeti tudatosság fejlesztése.
időpont
augusztus 23-25.
Szeptember

feladat

érintett

felelős

Munkaközösségi értekezlet: Az
éves munka megtervezése
Diákolimpiai versenyekre
nevezések, Fizikai felmérések
indítása: NETFIT

A munkaközösség
tagjai

Kocsis József

Minden diák

2021. szeptember A magyar diáksport napja (2021 minden diák + lelkes
24., péntek
m futás) + 120 perc mozgás
tanárok
Szeptember

Szeptember

Szeptember

A tanmenetek, munkatervek
elkészítése, az eszközök
előkészítése
Szakkörök kialakítása,
elindítása: dráma szakkör,
énekkar, rajzszakkör, sportkör,
irodalmi alkotó kör
Rajzpályázat kiírás az általános
iskolásoknak: Az én városom:
Várpalota

Október

Őszi Túra

október 1.

A Zene Világnapja

A munkaközösség tagjai
A munkaközösség
tagjai

Nagy Odett, Bikkes
Orsolya, Egri Tibor,
Hufnágel Erika

általános iskolás
diákok

Hufnágel Erika, Gaul
Emil

érdeklődő tanulók,
tanárok
Énekkar
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Kocsis József, Torba
Ágnes Melinda, Egri
Tibor
Torba Ágnes Melinda,
Egri Tibor, Kocsis
József

Nagy Odett
Tiliné Cartoletti Emerita

október 6.
október 22.
november 16.

Megemlékezés az Aradi
vértanúkról - installáció
Az ’56-os Forradalom és
Szabadságharc ünnepség
dekorációja
Országos your song...
énekverseny
Pályaválasztási nap - általános
iskolás pályázat
eredményhirdetése

minden diák

Hufnágel Erika, Gaul
Emil
Hufnágel Erika, Gaul
Emil
Tiliné Cartoletti Emerita

általános iskolás
pályázók

Hufnágel Erika, Gaul
Emil

Szalagavató

Ballagtatók,
Ballagók, Énekkar

Tiliné Cartoletti Emerita

december

Karácsonyi Műsor

Irodalmi színpados
diákok, énekkar

Bikkes Orsolya, Tiliné
Cartoletti Emerita, Nagy
Odett

február

Téli túra

Érdeklődő diákok +
tanárok

Nagy Odett

március 3-4.

Felvételi alkalmassági rajzból

Felvételizők

Március

Múzeum látogatás - Budapest

Érdeklődő diákok +
tanárok

Hufnagel Erika, Gaul
Emil
Hufnágel Erika, Gaul
Emil

Iskolai tanulói

Torba Ágnes Melinda

Énekkar

Tiliné Cartoletti Emerita

Énekkar

Tiliné Cartoletti Emerita

Érdeklődő diákok +
tanárok
mindenki

Testnevelők + Jencski
Tamás
Egri Tibor

Rajz tagozatos
tanulók

Hufnágel Erika, Gaul
Emil

Énekkar, irodalmi
színpad

Nagy Odett, Bikkes
Orsolya,Tiliné Cartoletti
Emerita

iskolai csapat

Egri Tibor

Énekkar

Tiliné Cartoletti Emerita

Rajz érettségizők

Hufnágel Erika

Kiválasztott tanulók

Kocsis József

Kiválasztott tanulók

Torba Ágnes Melinda
Nagy Odett, Bikkes
Orsolya,Tiliné Cartoletti
Emerita

november 16.
November 26.

Március
Március
április 18., 20.
április 21
április 21
április 22.
Április 22.

Petanque sport bemutató és
népszerűsítése - Drienyovszki
János
"Tiszán innen Dunán túl"
Népdaléneklési verseny
Ney Dávid Kórus hangverseny
+ főpróba
II. Thuri Open Petanque
bajnokság és FuThuri 63
DÖK nap
Érettségi vizsgakiállítás,
Rajztagozatos tanulók záró
kiállítása
Thury Gála

április

Városi Kispályás
Teremlabdarúgó Torna (fiú)
Fejér Megyei Diáknapok
Rajz - vizuális kultúra portfólió leadási határideje
Atlétika Diákolimpia egyéni
Veszprém megyei versenyek
Petanque megyei verseny

Április - május

Helikon

Április
április
április 29.
április

Énekkar, Irodalmi
színpad
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Április - május

Fizikai felmérések. zárása

május

Petanque országos döntő

május

Tavaszi ÖKO túra

június

Szóbeli Érettségivizsgák

9-12. évfolyam

Érdeklődő diákok +
tanárok
Minden érintett

Torba Ágnes Melinda,
Egri Tibor, Kocsis
József
Torba Ágnes Melinda
Nagy Odett
mindenki

Eszközszükséglet:
- Kiállításrendezéshez: triplex kartonok, fotókartonok, dekorációs kartonok, kétoldalas
ragasztó, enyves ragasztószalag, Technocol Rapid, gyurmaragasztó, méhészrdót, kapcsos
képtartók
- Vizuális kultúra tanórákhoz, Szakkörhöz: magas és mélynyomó festékek, festékező
hengerek, mélynyomó papírok, tapétavágó kések(20db), pótkések, rajzszén, csomagoló
papírok, Ingres-papírok, fixatív, akril-spray több színben, nitrolakk, Palma Fa Normál
ragasztók, akril, tempera és akvarell festékek;
- A félíves fa rajztáblák cseréje esedékes lenne!
- Múzeumlátogatáshoz, versenyekhez: busz
- Sportfelszerelések: tollaskészlet, labdák, petanque készlet,
Harangi Brigitta mesterprogramja:
Ebben a tanévben az elsődleges célomnak az iskolai néptánc csoport újraindítását tűztem ki. A
foglalkozásokon a diákokkal bodrogközi táncokat fogunk tanulni, amiből terveim szerint
áprilisra, az iskola gála műsorára egy koreográfia is készül majd.
Októberben a 9.A és 9.B osztályokba 4 testnevelésórára látogatok el, ahol a helyi , bakonyi
táncanyag lépéseivel ismerkednek majd a diákok. Majd novemberben ugyanezen osztályokba
egy énekórára, ahol néhány bakonyi népdalt tanulnak a gyerekek. Decemberben régi lepedők
gyűjtését tervezem, ahol számítok az iskolai DÖK és a szülői munkaközösség segítségére is.
Az összegyűlt anyagokból az iskolai néptáncos ruhatárat szeretném bővíteni, 10 lapalsót
készítek a táncosok számára. Karácsony előtt egy jó hangulatú táncházat tervezek az érdeklődő
diákok részére.
Az lelkesebb diákok számára, ha van lehetőség a kistérségben (pl Bakony Virágai
Szólótáncverseny vagy Bakonyi Vigasság megnézése), szerveznék egy népi jellegű műsoron
való részvételt nézőként. Júniusban egy összművészeti gálát tervezek, ahol az iskola összes
művészeti csoportja megmutathatja magát: énekkar, zeneiskolás növendékek, színjátszó
csoport, néptánc csoport. Amennyiben van rá igény és a körülmények is engedik augusztusban
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egy művészeti tábort tervezek egyenlőre az iskola területén a színjátszós, rajzszakkörös és
néptáncos gyerekek bevonásával.

5. Ökoiskolai munkaterv (Szondáné Kovács-Molnár Márta)
Célok: Az ökoiskolai pályázatban kitűzött cél a tanulók globális ökológiai gondolkodásának
formálása a fenntartható fejlődés szem előtt tartásával. Ezzel összhangban kell koordinálni a
közös és egyéni cselekvéseket.

A munkacsoport tagjai:
A természettudományos munkaközösség tagjai, a művészeti munkaközösségből Kocsis József,
Hufnágel Erika, a humán és a nyelvi munkaközösség vezetője.
A tanév feladatai:
1. Ebben a tanévben lokálisan szeretnénk elkezdeni a munkát a közvetlen környezetünk
élhetőbbé tételével. Kiemelt feladat az iskolakert további zöldítése, madárbarát kertté alakítása
és az ökokert beillesztése a környezetünkbe. Ebben a munkában nyújthat támogatást az NTPINNOV-21 pályázaton való részvétel, mely terepgyakorlatok, előadások, múzeumlátogatás
keretében megismertet a közvetlen környék geológiájával. Méri a talaj-és a víz minőségét.
Lehetővé teszi az iskolakert botanikai jelölését és ökológiai felmérését, időjárás-megfigyelő
állomás kihelyezését és bekapcsolását az országos rendszerbe. A Magyar Madártani Egyesület
segítségével megismerhetjük a környék bányatavainak és a kertünk madárfajait. Különböző
típusú odukat készíthetünk és helyezhetünk ki, madáretetőket létesíthetünk a pályázatban
megnyert faanyagokból. A meteorológiai állomást készen vásárolnánk.
2. A szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás is kiemelt feladat, a pályázat megnyerése
esetén újrabútor készítése is lehetséges. Az ehhez szükséges eszközöket és festék és bevonó
anyagokat is pályázati pénzből fedeznénk.
A játszóházban is újrahasznosított anyagokból készítenénk karácsonyi díszeket.
3.További feladat a regionális és országos természet-és környezetvédelmi versenyeken való
részvétel.
Saját versenyek: iskolán belüli osztályok közötti és a kistérségben megszervezendő versenyek.
Eszköz-és anyagigény: Amennyiben a pályázat nyer, eszközöket, anyagokat vásárolhatunk.
Ellenkező esetben a diákság, a szülők segítségével történő gyűjtés biztosíthat alapanyagokat a
munkához.
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időpont
2021 08.

folyamatos

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

2021 09.

feladat
Ökoiskolai munkacsoport megalakulása, éves
munkaterv készítése
Tavaszi-nyári ökoprogramról referálás,
beszámoló készítése ( talajminőség vizsgálata
az iskolakertben országos felmérés keretében)

érintett

felelős

Öko munkacsoport

SZKMM

ÖkoDÖK tagjai

SZKMM

Pályázatban részt
vállaló
Nemzeti Tehetség Program NTP-INNOV-21
természettudományos
pályázat megvalósítása?????
munkaközösség
tagjai
Ökoiskola
Versenyekre felkészítés kiírás szerint
munkacsoport tagjai
Ökoiskola
Beltéri növények ápolása
munkacsoport tagjai,
iskolaközösség
Fenntarthatósággal kapcsolatos kiskönyvtár
Ökoiskola
fejlesztése
munkacsoport tagjai
Iskolabüfével együttműködve az egészséges
Ökoiskola
élelmiszerek népszerűsítése
munkacsoport tagjai
Ökoiskola
kertrendezés, komposztálás, madárbarát
munkacsoport tagjai,
kert kialakítása ×
iskolaközösség
iskolaközösség,
ÖkoDÖK létrehozása (diákközgyűlés
osztályfőnökök,
támogatása)
DÖK

folyamatos

Ökofaliújság: jeles napok megjelenítése

vállalkozó diákok,
ÖkoDÖK

folyamatos

Ökoiskola a honlapon: hírek megjelenítése

iskolaközösség,
szülők

Magyar Diáksport Napi-futás, témanap,
úszásoktatás

teljes iskolaközösség

pályázati
időpont
folyamatos
2021 10.

Virágosabb, zöldebb Várpalotáért
KÖZÜZEMI pályázat, növényrendelés
Szelektív hulladékgyűjtés a folyosókon
kihelyezett gyűjtőládákba
világnapok: takarékossági autómentes,
élelmezési és szegénység elleni, állatok
Osztályonkénti papírgyűjtési
program/verseny tájékoztatóval××
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SZKMM

SZKMM
SZKMM
SZKMM
SZKMM
SZKMM
SzKMM, Egri Tibor,
Intézményvezetés
Ökoiskolai
Munkacsoport,
SzKMM
ÖKoiskolai
Munkacsoport,
SzKMM, SMZ
kapcsolódás a
művészeti
munkaközösség
programjához
SZKMM

iskolaközösség

ÖkoDÖK

vállalkozó diákok,
ÖkoDÖK

SZKMM

teljes iskolaközösség

Ökoiskolai
Munkacsoport,
ÖkoDÖK

2021 11.

2021 12.

A „legökobb”osztály (minősítési pontrendszer
kidolgozása)
Várpalota 70 éves: a környék természeti
értékeinek feltérképezése ---- projekttémák
××××
Ökosarkok kialakítása (könyvtár, második
emelet)
világnapok: Európai Hulladékcsökkentési
Hét, „Ne vásárolj semmit” nap

osztályok

ÖkoDÖK, SZKMM

iskolaközösség

SZKMM

iskolaközösség

ÖkoDÖK, SZKMM,
Intézményvezetés

vállalkozó diákok,
ÖkoDÖK

SZKMM

iskolaközösség
osztályai

Kirándulás Paksra ????

12. évfolyam tanulói

Kutatók éjszakája???? Pannon Egyetemen

érdeklődő tanulók
(RI, SZKMM)

Jeles napok: Karácsonyi ünnepkör

vállalkozó diákok,
ÖkoDÖK

SZKMM

Karácsonyi ajándékkészítés természetes
anyagokból, majd karácsonyi vásár

teljes iskolából az
érdeklődő tanulók

ökomunkacsoport,
munkaközösségek
képviselői

folyamatos

Madáretetés ×

Gimnazisták és a
kistérség 7. és 8-os
általános iskolásai
részére
iskolaközösség

2022 01.

Fotópályázat elbírálása, díjazása, kiállítás

résztvevő tanulók

2022 02.

Jeles napok: Vizes élőhelyek bemutatása
osztályonként ökofaliújságon

vállalkozó diákok,
ÖkoDÖK
vállalkozó diákok,
ÖkoDÖK
vállalkozó diákok,
ÖkoDÖK

„Nekem a tél Várpalota környékén.” címmel
fotópályázat meghirdetése

Tisza élővilágának emléknapja
Farsangi ünnepkör, ökojelmezek
folyamatos

2022 03.

Ökoiskolai
Munkacsoport,
ÖkoDÖK,
Iskolavezetés
kapcsolódás a
természettudományi
munkaközösség
programjához
kapcsolódás a
természettudományi
munkaközösség
programjához

Madárbarát kert program: odúkészítés,
madáretetők készítése és kihelyezése,
előadások ×

használt autógumi gyűjtés ××

iskolaközösség

Téli egészséges mozgás: korcsolyázás

iskolaközösség
osztályai

Víz világnapja (MÁRC. 22.) Bakonykarszt
pályázaton való részvétel(esszé, fotó)

versenyző tanulók
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ökomunkacsoport,
ÖkoDÖK. SZKMM
ÖkoDÖK
ökomunkacsoport,
művészeti
munkaközösség
képviselői
SZKMM
SZKMM
SZKMM
ÖkoDÖK,
Intézményvezetés
kapcsolódás a
művészeti
munkaközösség
programjához
SZKMM

Energiatakarékossági világnap, Erdők
világnapja

vállalkozó diákok,
ÖkoDÖK

esővízgyűjtés megteremtése
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi
versenyei, Medve matek, Orchidea-Pangea
×××××
2022 04.

Húsvéti ünnepkör
Fenntarthatósági témahét : Klímaváltozás
×××

folyamatos

2022 05.

vállalkozó diákok,
ÖkoDÖK
9.NY és 9.B és az
érdeklődő tanulók

Föld napja ( ÁPR.22.) kertrendezés,
KÖZÜZEM-i növények ültetése ×

iskolaközösség

FUTHURI, MATHURI

iskolaközösség,
versenyző diákok

Thuri túra ××××

iskolaközösség

NETFIT-mérés, diákolimpiákon való
részvétel, Katasztrófavédelmi verseny

iskolaközösség,
versenyző tanulók

"ökoballagás"

iskolaközösség

Az év fája és madara, Biodiverzítás napja ×
Madarak és fák napja ×

2022 06.

versenyző tanulók

vállalkozó diákok,
ÖkoDÖK
9-10-11. reál
tagozatos tanulók

Környezetvédelmi világnap: kertrendezés,
családi programmal ×

iskolaközösség

Egészségnap????

iskolaközösség

Nyári tábor szervezése

résztvevő tanulók

Ökoosztály-értékelés

iskolaközösség
osztályai

SZKMM
Intézményvezetés,
ÖKOmunkacsoport
kapcsolódás a
természettudományi
munkaközösség
programjához
SZKMM
SZKMM, KJ,
Okomunkacsoport
Iskolavezetés,
Ökomunkacsoport,
ÖKODÖK
kapcsolódás a
természettudományi
és művészeti
munkaközösség
programjához
DÖK, ÖkoDÖK
kapcsolódás a
művészeti
munkaközösség
programjához
Intézményvezetés ,
SZKMM
SZKMM
ÖKOMunkacsoport
ÖkoDÖK,
ÖKOmunkacsoport,
intézményvezetés
ÖkoDÖK,
ÖKOmunkacsoport,
intézményvezetés
Iskolavezetés,
Ökomunkacsoport,
ÖKODÖK
ÖkoDÖK,
Ökomunkacsoport,
intézményvezetés

Megjegyzések
a pályázatban részt vevő temészettudományi-ökoiskolai munkacsoport tagjai
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Az ×-el megjelölt program további elemekkel bővülhet, amennyiben az iskola megnyeri az NTP-INNOV-21
pályázatot. A bővülés 18 tanórányi anyagot ölel fel a botanikai-és madártani felmérésen keresztül az időjárási
megfigyelésekig, mérésekig. (szept-okt-nov. hónapokban)-ÖKOISKOLAI VÁLLALÁS is.
Az ××-el megjelölt programok további elemekkel bővülhetnek amennyiben az iskola megnyeri az NTPINNOV-21 pályázatot. A bővülés 6 tanórányi anyagot ölel fel a hulladékgazdálkodás témakörében
februárban, illetve májusban ökobútor készítést is.
Az ×××-el megjelölt program további elemekkel bővülhet, amennyiben az iskola megnyeri az NTP-INNOV21pályázatot. A bővülés során a megújuló és nem megújuló energiahordozókkal ismerkednek meg a tanulók
a tanórákon.
Az ××××-el megjelölt program további elemekkel bővülhet, amennyiben az iskola megnyeri az NTP-INNOV21 pályázatot. A bővülés 8 tanórányi anyagot ölel fel, amely az ősz folyamán és áprilisban a környék talaj-és
vízminőségével foglalkozik, melyet terepgyakorlat és előadás, és múzeumlátogatás egészít ki.
Az xxxxx-el megjelölt program további elemekkel bővül, amennyiben az iskola megnyeri az NTP-INNOV-21
pályázatot.

6. Könyvtári munkaterv 2021/2022
A könyvtár célja, feladatai
A fő cél, hogy az iskola valamennyi tanulója (és pedagógusa) igénybe vehesse a tanulást és az
oktatást segítő könyvtári állományt, forrásokat, ehhez megfelelő segítséget kapjanak. 268
tanuló és közel 29 pedagógus kölcsönzési igényeit kell kielégíteni.
Kiemelt feladat továbbá a tanulók olvasóvá nevelése irodalmi alkotói- és könyvklubbal,
olvasókihívással, új kötetek beszerzésével, amik számukra érdekesek és izgalmasak lehetnek,
könyvajánlásokkal. Illetve könyvtárhasználati ismereteiknek bővítése is lényeges pont.
A könyvtár továbbá a szabadidő hasznos eltöltésének helyszínéül szolgálhat. Az idei tanévben
terv, hogy az olvasni szerető tanulók mellett az írással foglalkozó diákok is megtalálják a
fejlődési lehetőséget. Ezért a könyvtár irodalmi alkotókört szervez, ahol írástechnikai
gyakorlatokkal, feladatokkal foglalkoznak majd, illetve meghívott vendégek színesítik majd a
találkozásokat.
Lényeges továbbá az önálló tanulás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás
elősegítése.
További feladat a könyvtári állomány modernizálása és bővítése, főként ifjúsági kötetekkel,
szórakoztató irodalmi alkotásokkal. A könyvtár augusztus 25-én a Kello jóvoltából 34 új
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kötettel gazdagodott, amelyek a fiatalok és a pedagógusok ízlését is kiszolgálják. Új
szakkönyvekkel is bővült az állomány egy nyugállományba vonult pedagóguskollégának
köszönhetően biológia, fizika és kémia témakörben. A Nemzeti Alaptanterv változásait
nyomon követendő új tankönyvek érkeztek az állományba.
A könyvtári kölcsönzések nyilvántartásának vezetése tavaly óta kezdett átállni a digitális
platformra, ez idén is így lesz. Továbbá feladat még a könyvtári állomány digitális jegyzékbe
vétele, amely több tanéves munka lesz. A tartós tankönyvek nyilvántartásba vétele, kiosztása,
visszaszedése az egész tanévre kiterjedő feladat.
Végül fontos még a selejtezés. Az előző tanévben sor került a régi, elhasználódott könyvek
átnézésére. Az idei tanév feladata a könyvtár digitális állományának átnézése, digitalizálása,
selejtezése.
A könyvtár népszerűsítése
- Van idő olvasni kihívás bevezetése: célja, hogy minden hónapban egy téma alapján ajánlott
köteteket vegyenek kézbe a tanulók. A cél, hogy havi minimum egy könyvet elolvassanak.
Ehhez plakát készül, valamint a könyvtárban külön sarok áll rendelkezésre.
- Könyvklub és irodalmi alkotókör: e hagyomány továbbvitelét fontosnak tartom. Ifjúsági
regényeket olvasnak a tanulók, heti egy fejezetet, amit foglalkozás keretében megbeszélünk.
Emellett – néhány diák kérésének eleget téve – létesül az irodalmi alkotókör, ahol
gyakorlatokkal, írói stílusokkal, írástechnikával foglalkozunk majd.
- Író-olvasó találkozók (szeptember 30. 16:00: Papp Dóra), slam poetry foglalkozások
szervezése.
- A Pannon Várszínház nonverbális kommunikációs foglalkozásának szervezése, lebonyolítása.
- Színházlátogatások szervezése.
Ütemterv
időpont

feladat

a kiosztandó tankönyvek feladatai: névsorok nyomtatása, osztályonként és
Augusztuscsoportonként a könyvek rendszerezése, pecsételése, majd kiosztása és leltárba
szeptember
vétele. A tanári tankönyvek iránti igények felmérése, a példányok kiosztása, leltárba
vétele.
a kötelező olvasmányok kölcsönzésének lebonyolítása (egész tanévben is). A
Szeptember
könyvklub és a Van idő olvasni kihívás népszerűsítése, beindítása. A könyvtári
faliújság díszítése (egész tanévben, minden hónapban változó dekorációval).
Október-december
ünnepi műsorok készítése, versenyekre felkészítés.
Január
félévi beszámoló elkészítése
Február
a következő tanéves tankönyvrendelés előkészítése, felmérése, elindítása.
37

Március-május
Június

ünnepi műsorok készítése, versenyekre felkészítés.
könyvtári könyvek visszaszedése. A tartós tankönyvek visszaszedése. Tanév végi
beszámoló elkészítése.

Egész tanévben:
- Elhasználódott, rongálódott könyvek selejtezése.
- A kazetták selejtezése, digitalizálása.
- Az állomány bővítése.
- A kölcsönzés bonyolítása digitális formában.
- Az állomány digitális adatbázisba vétele.
- A kötelező olvasmányok kölcsönzésének lebonyolítása.
- Segítségnyújtás ünnepi műsorok elkészítésében.
- A könyvklub, irodalmi alkotókör és a Van idő olvasni kihívás népszerűsítése, vitele.
- A könyvtár melletti faliújság folyamatos frissítése: jeles napokkal, évszakokhoz, nemzeti
ünnepekhez kapcsolódó képekkel, érdekességekkel, versekkel.
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VI. A tanév általános feladatai – Alapfokú művészetoktatás
1.

Kiemelt feladatok:
-

Felkészülés az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre:

2.
-

Felkészülés az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére.
Intézményi önértékelés elkészítése.
A minősítésre jelentkező kollégák támogatása (Szabóné Tost Andrea, Varga Péter)
Gyakornok mentorálása (Tamás Andor)

Partnerközpontúság, az utánpótlás képzés preferálása:

3.
-

4.

Popper Dávid Nemzetközi Csellóverseny 2021. 11. 09-15.
kistérségi zenei vetélkedő rendezése: Verdi élete és művei: november 17. 16.00
tehetséggondozás, -fejlesztés: zenei pályára készülők számának növelése
hangszerismertetők: óvodásoknak, általános iskolásoknak
tematikus kiskoncertek havonta
zenei tábor 2022. 06. 20-24.

Partnerközpontú működés
Kapcsolatépítés a telephelyeknek otthont adó iskolákkal
Jelenlét a város kulturális életében, a nagy múltú együttesek támogatása, az utánpótlás
képzése

A tanév munkarendje:
Első tanítási nap:
Utolsó tanítási nap:
Őszi szünet:
Téli szünet:
Első félév vége:
Értesítők kiosztása:
Tavaszi szünet:
Tanévzáró ünnepély:
Beiratkozás a következő tanévre:
Pótbeiratkozás:

5.

2021. szeptember 06. hétfő
2022. június 15. kedd
2021. október 23 – november 01-ig
2021. december 22 – 2021. jan. 02-ig
2022. január 21. péntek
2022. január 28-ig
2022. április 14 -19-ig
2022. június 10. péntek
2022. június 13-14. 13.00 – 18.00 óráig.
2022. szeptember

Értekezletek:
Alakuló értekezlet:
Munkaterv elfogadása:
Félévi értekezlet:
Év végi osztályozó értekezlet:
Tanévzáró értekezlet:
Munkaértekezletek:
Szülői értekezletek:
Szülői fogadóórák:

2021. augusztus 18. szerda 09.00
2021. augusztus 27. péntek 10.00
2022. január 24. hétfő 10.00
2022. június 09. csütörtök 10.00
2022. június 17. péntek 10.00
minden hónap első hétfői napján 10.00-től
2021. szept. 3., 2022. január és május hónapban
tanszaki hangversenyek keretében
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6.

A vizsgák szervezése:
B tagozatos meghallgatás
Félévi vizsgák:
Szolfézs vizsgák:
Hangszeres vizsgák:
Bizottság előtt:
Év végi vizsgák:
Szolfézs vizsgák:
Hangszeres vizsgák:
Bizottság előtt:

2021. október 22. péntek 16.00
órai munka alapján osztályozva
2022. január 10- 18. között
2022. május 16 – 24.
2022. május 25 – június 03.

Művészeti alapvizsgára jelentkezés: 2022. február 14 –ig.
Írásbeli vizsgák:
2022. május 16 – 24. között
Szóbeli vizsgák:
2022. május 16 – 24. között
Gyakorlati vizsga:
2022. május 25– június 03. között
Az „A” tagozatos növendékek választhatnak az írásbeli és szóbeli vizsga között.
A „B” tagozatos növendékek számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsga minden
művészeti alapvizsgára jelentkezett tanuló számára kötelező.

7.

Hangversenyek:
időpont

feladat

2021. október 01. péntek 9.30
2021. november 08. hétfő 10.00
11.00
2021. november 18. csütörtök Óvodai koncertek
10.00

érintett

felelős

Evangélikus Óvoda

Gáspárné Kormos
Szabina

Szivárvány és
Kölyökvár Óvodák

Tósokiné Török Viktória

Rákóczi telepi óvoda

Varga Péter

Dúdoló és Lurkó
Kuckó Óvodák
Ősi óvoda

2021. december 6. hétfő10.00
2022. április 12. kedd 10.00

Végvári Gábor
Szabóné Tost Andrea
Gáspárné Kormos
Szabina

2021. október 01. péntek 11.00

Zenei Világnap

Nepomuki Iskola

2021. október 01. péntek 18.00

Zenei Világnapi
hangverseny

Thury Vár

Borbás Károly

2021. október 2. szombat

Csoóri Fesztivál

Pápa

Dékmárné Forgács
Zsuzsanna

2021. október

Bakony Virágai
Olasz Napok
Cserregő
alapítványi bál

Thury Vár

Dékmárné Forgács
Zsuzsanna

2021. november 18. csütörtök
17.00

Növendékkoncert

Thury Vár

Regovics Zsuzsa
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2022. január 21. 17.00 péntek
2022. január 22. szombat
2022. február 25. péntek 17.00
2022. április 25.
hétfő 17.00
2022. május 09-13.

2022. május 13 péntek 17.00
11.03, 12. 01, 01. 21, 02. 02,
03. 02, 04.06, 05. 04
2021. november 28.
vasárnap 17.00
2021. december 12.
vasárnap 16.00
2021. december 13.
hétfő 17.00
2021. december 16.
csütörtök 16.30
2021. december 16.
csütörtök 17.30
2021. december. 17.
péntek 17.00

8.

Zeneiskolai
Magyar Kultúra
Napja
Magyar Kultúra
Napja
Tanári koncert
Családi
kamarakoncert
Nyílt napok a
Zeneiskolában
Versenyzők és
zenei pályára
készülő
növendékek
koncertje
Minden hónapban
Zeneszerda

Karácsonyi
hangversenyek

Thury Vár

Farkasné Szász Mariann
és Borbás Károly

Thury Vár

Farkasné Szász Mariann

Thury Vár

Mátrai Balázs

Thury Vár

Varga Péter
Mátrai Balázs

Thury Vár

Józsa Eleonóra

Kamaraterem

Borbás Károly

Evangélikus Advent

Borbás Károly

Adventi néptánc

Dékmárné
Forgács Zsuzsanna

Inotai templomban

Borbás Károly

Hajmáskéri telephelyen

Pintér Emőke

Ösküi telephelyen

Obuczki Katalin

Thury Vár

Borbás Károly

Tehetséggondozás:
Tehetséges tanítványainkat az alábbi versenyekre készítjük fel:
Veszprém megyei és regionális versenyek 2021/2022
Az EMMI által kiírt versenyek költségei az iskola költségvetését terheli, a megyei ill.
regionális versenyek részvételi költségeit „. ..a zene mindenkié” alapítvány fedezi.

9.

Beiskolázási tájékoztatók:
A város és a kistérség valamennyi általános iskolájában és óvodájában: 2022. május
-Várkerti Általános Iskola székhely
Felelős: Farkasné Szász Mariann
-Vásárhelyi Tagiskola:
Felelős: Farkasné Szász Mariann
-Bán Aladár Általános Iskola
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Felelős: Regovics Zsuzsa
-Rákóczi-telepi Tagiskola
Felelős: Varga Péter
-Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola
Felelős: Borbás Károly
-Öskü Tasner Antal Általános Iskola
Felelős: Obuczki Katalin Csilla
-Hajmáskér Gábor Áron Általános Iskola
Felelős: Pintér Emőke
-Óvodák látogatása:
Az óvodai koncertek rendje szerinti felelős tanárok

10. Ellenőrzési terv:
-Tanügyigazgatási dokumentumok
Felelős: intézményegység-vezető és helyettes

2021. szeptember
2022. január

-Telephelyeken folyó munka ellenőrzése
Felelős: intézményegység-vezető és helyettes, tanszakvez.

2021. október-december
2022. március-május

-Pedagógus munka ellenőrzése
Felelős: intézményegység-vezető és helyettes, tanszakvez.

Folyamatosan:
2021. október 1- 2022.
május 31.

11. Feladatmegosztás – felelősségek:
-Tanszakvezetők:
Rézfúvós-fafúvós és néptánc tanszak: Végvári Gábor
Akkordikus - vonós - zeneismeret tanszak: Farkasné Szász Mariann
Billentyűs - vokális tanszak: Regovics Zsuzsanna
-Teremfelelősök:
Kamara: Farkasné Szász Mariann
1. terem: Mátrai Balázs
2. terem: Gáspárné Kormos Szabina
3. terem: Józsa Eleonóra
4. terem: Manveljan Izabella
5. terem: Tamás Andor
6. terem: Fúvószenekar
7. terem: Szabóné Tost Andrea
8. terem: Végvári Gábor
9. terem: Borbás Károly
10. terem: Regovics Zsuzsa
11. terem: Varga Péter
12. terem: Tósokiné T. Viktória
13. terem: Obuczki Katalin
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14. terem: Szili Gabriella
iskolatitkár/ tanári szoba: Márton Anikó
-Hangszer-leltár felelősök:
Cselló: Szili Gabriella
Hegedű: Gáspárné Kormos Szabina
Fafúvós hangszerek: Végvári Gábor
Trombita, kürt: Obuczki Katalin
Szintetizátor: Tamás Andor
Tenor, harsona, tuba: Varga Péter
Tanítás nélküli munkanapok:
Popper verseny 11. 09-12.
Tanári koncert 02. 25.
Innovátori mesterprogram 1. év Borbás Károly
A mesterprogram 3 részből áll össze:
Zenevárjáték /évente
Zeneszerda /havonta
Fülbemászó /hetente
Zenevárjáték
Idei témája a 120 éve elhunyt operakomponista, Giuseppe Verdi. Szeptember
hónapban értesítem az iskolákat a témáról és az időpontról (2021. 11. 17.), ahova 5 fős
csapatokkal nevezhetnek a kistérségből.
Zeneszerda
Tematikus kamaratermi koncertek a zeneiskolában irodalommal fűszerezve. Ebben a
tanévben az alábbi témakörökben:
Állatok
Decemberi ünnepeink
Magyar művek
Az éjszaka zenéje
Évszakok
A reneszánsz
Népek táncai
Fülbemászó
Heti zenei rejtvény a zeneiskolás gyerekeknek. Hangfájlt küldök el, aminek kapcsán
egy-egy kérdésre kell válaszolniuk (hangszer, hangulat, szerző…)
Várpalota, 2021. szeptember 1.
dr. Dobos Tamás
intézményvezető
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