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1. A tanév mottója, kiemelt feladatok 

 

Mottó: “Mert közülünk senki sem él önmagának...” 

(Róm 14, 7a) 

 

 Lelkészi jelenlét állandósítása 

A fenntartóváltás utáni években szinte minden tanévben megváltozott az iskolalelkész 

személye. Már maga ez a tény sem segítette a lelki élet fejlődését, és az sem, hogy az itt dolgozó 

lelkészek emellett általában más feladatokat is elláttak, így tevékenységük többnyire a 

hittanórák és kötelező áhítatok megtartására szorítkozott. Jelenlegi iskolalelkészünk, Zahorecz 

Pál iskolai feladatai mellett teljes állású lelkészként szolgál az Újtemplomban. A parókusi 

vizsga letétele után az Újtemplom megválasztott gyülekezeti lelkészeként szolgál, és emellett 

kapott megbízást szintén teljes állású iskolalelkészként intézményünkben. Ez az „egy ember 

két helyen” felállás talán nem tűnik ideálisnak, de az elmúlt évek alapján mi bizakodók 

vagyunk. 

Nagyon jó kapcsolatot alakított ki mind a tanulókkal, mind a diákokkal. Több olyan alkalmat 

szervezett, ami korábban nem volt, és eddig nem látott intenzitással vett részt az iskolai 

rendezvényeken.  

A cél ebben a tanévben ennek a folyamatnak a kiteljesítése, erősítése.(részletek: 4. fejezetben) 

 

 Sikeres beiskolázás a 2020-2021-es tanévre 

Ez természetesen minden tanév egyik kiemelt feladata. A tanulólétszám az utóbbi években 

növekedni kezdett. Ez a tantestület munkájának, valamint az iskolavezetés iskolát népszerűsítő 

tevékenységének köszönhető. Kiemelt figyelmet fordítunk az iskola életének bemutatására a 

helyi közvélemény előtt. Rendszeresen jelenünk meg a helyi írott és elektronikus sajtóban, 

naprakész információkat tartalmaz az iskolai honlap. A helyi televíziókat rendszeresen hívjuk 

iskolai rendezvényeinkre. Emellett a környék összes iskolájának beiskolázási rendezvényére, 

valamint a békéscsabai pályaválasztási vásárra is elmegyünk.  

Célunk a tanulólétszám szinten tartása, mivel az iskolaépület méretének figyelembevételével a 

jelenlegi létszám nagymértékben már nem növelhető. 
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 Gazdasági stabilitás fenntartása 

A tanulólétszám örvendetes stabilitása, emelkedése mellett minden lehetőséget meg kell 

ragadni a takarékosságra, külső források bevonására. A tavalyi tanévben az alapbéren felüli 

rendszeres juttatást nem tudtunk biztosítani a dolgozóknak. 2018. decemberében kaptak 

egyszeri béren kívüli juttatást, mivel csak így biztosítható az intézmény gazdasági stabilitása. 

További problémát jelenthet az Öveges labor fenntartási költségeinek kigazdálkodása. 

Cél a 2019-es gazdasági évben is a terv megvalósítása, és a 2020-as évre megnyugtató 

költségvetési terv készítése. (részletesen: 4. fejezet) 

 

 Kompetenciamérések eredményének javítása 

Az előző évek eredményeinek ismeretében továbbra is nagyobb gondot kell fordítani a mérés 

előkészítésére, a tanulók felkészítésére. Mind a pedagógusok, mind a tanárok esetén meg kell 

erősíteni a mérés fontosságát, és az azon való eredményes szereplést. Minden évben a 

nevelőtestület kiemelten foglalkozik az adott évben megismert eredmények kiértékelésével. A 

tavalyi tanévben történt előrelépés, ezt szeretnénk az idén folytatni. Készült egy tervezet a 

felkészülés erősítésére. Azt azonban nem tudtuk maradéktalanul megvalósítani a pedagógusok 

leterheltsége miatt. A tapasztalatok alapján ezt a tervezetet az idei évben átdolgozzuk. 

Diákjaink eredményei az országos átlagnál jobbak. Tavaly még a „Kis 4 évf. gimn.” 

eredményeivel összevetve iskolánk tanulói jelentősen jobban teljesítettek. Idén „kategóriát 

ugrottunk”, és a „Nagy 4 évf. gimnáziumokkal” kerültünk összehasonlításra, bár beiskolázási 

helyzetünk nem változott. Továbbra sem válogatott gyerekekkel dolgozunk. Ez azt mutatja, 

hogy az adott lehetőségeket kihasználva a legtöbbet próbáljuk tanulóinkból kihozni. a hasonló 

beiskolázási lehetőségekkel rendelkező intézményeket tekintve. CSH index tükrében az 

eredményeink mérhetően jobbak a várhatónál. 

Célunk, hogy a korábbi eredmények tovább javuljanak. 

 

 Nyelvvizsgák letételének támogatása, kiemelt tekintettel a 11-12. évfolyamra, valamint 

az emelt szintű vizsgákra történő sikeres felkészítés 

Ez a cél minden munkaközösség idei tanévre kitűzött kiemelt feladata. Ennek megvalósítása 

érdekében a tanórán, és a tanórán kívül igyekeznek minél több lehetőséget biztosítani a 

diákoknak a felkészülésre. A korábban bevált alkalmakon, módszereken túl újabb formákat is 
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szeretnének kipróbálni. Az evangélikus hittan órák közül az egyik 10-12. évfolyamokon angol 

nyelven zajlik, ami szintén a szokásostól eltérő környezetet jelent a nyelvgyakorlásra. 

Reményeink szerint az idei tanévben a munkát segíteni tudja a városba érkező amerikai 

önkéntes. Mivel a jelenlegi 12. évfolyam diákjai számára már bemeneti követelmény lesz a 

felvételi eljárás során a nyelvvizsga, így ennek megléte különösen fontos. Közülük sokan az 

előző tanévben sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek, így a „rendszerből” kikerültek. Ezért 

idén újításként egy olyan csoportot szervezünk számukra, ahol emelt szintű érettségire, közép 

és felsőfokú nyelvvizsgára készülhetnek ezek a diákok. Az órarendben megoldottuk, hogy ezek 

az órák az ő kieső angol óráik helyére kerültek, így további plusz időt nem vesz el tőlük a 

délutánok során. 

Ebben a tanévben a szaktanárok az osztályfőnökkel együtt konzultálnak, és minden tanuló 

tekintetében megvizsgálják, hogy mi szükséges az eredményes nyelvvizsga letételéhez (akinek 

még nincs). Ha szükséges, a konzultációba a szülőt is bevonják. 

Szintén fontos, hogy a továbbtanulás és az emelt szintű érettségi választása reális legyen, és 

arra a felkészülés megtörténjen. Ezért egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat tartanak 

kollégáink. Például az emelt kémia érettségire készülők heti 3 órában 5 fős csoportban. Vagy a 

szintemelő informatika csoport tapasztalt óraadó segítségével készül a középszintű informatika 

után az emelt szintű vizsgára. 

A célunk, hogy minden olyan tanuló, akinek továbbtanulási szándéka van, a nyelvvizsgára és 

emelt szintű érettségihez reális esélyhez jusson. Természetesen ennek megszerzése a tanuló 

szorgalma, munkája nélkül nem lehetséges.  

Szorgalmazzuk, hogy a nyelvvizsgák nagy részét 12. évfolyam előtt szerezzék meg, hogy az 

utolsó évben a felvételire, az emelt szintű érettségire tudjanak koncentrálni. 

A második nyelv erősítése is feladatunk. Itt a szlovák nyelv esetében az érettségi vizsgák 

esetleges előrehozott letétele a feladat, hiszen az érintett tanulók többsége a Szlovák Általános 

Iskolából már nyelvvizsgával érkezik. A német nyelvnél pedig tervezzük, hogy 10. évfolyam 

végén szintfelmérő megíratása után olyan csoportbontást alkalmaztunk, amelyben a gyorsabban 

haladó tanulók nagy eséllyel megszerezhetik a 2. nyelvvizsgát is. 
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 Tehetséggondozó programok folytatása 

Az elmúlt tanévekben több tehetséggondozó program megvalósítására kerül sor a Nemzeti 

Tehetség Program támogatásával. A tavalyi tanévben pedig elnyertük egy pályázatban a 

Szegedi Tudományegyetem Kutatóiskolája címet. Ez a program jelenleg folyik. Az idén is 

próbálkozunk. Beadtunk egy újabb NTP-s pályázatot, és tervezzük pályázat beadását idén is a 

SZTE TTIK Kutató iskolája cím elnyerésére. Iskolánk eddig is több programban működött 

együtt a SZTE –mel, így ez a program remek lehetőség a kapcsolat további elmélyítésére. Annál 

is fontosabb ez számunkra, mivel tanulóink jelentős hányada itt tanul tovább, közöttük is sokan 

természettudományos területen. 

Programjaink bemutatásával készülünk a Kutatótanár Konferenciára. 

Célunk, hogy a Kiválóan Akkreditált Tehetségpont cím elnyerése után is töretlen lendülettel, 

és felmutatható eredményekkel folytatódjon a tehetséggondozó munka. Itt az előbbi 

rendezvények sikere mellett az eredmény elsősorban a továbbtanulás során válik mérhetővé. 

 

 Új kollégák szakmai és közösségi beilleszkedésének segítése 

Nagy örömünkre az idei tanévben több új kolléga kezdte meg a munkát intézményünkben. Van, 

aki nagy tapasztalattal másik intézményből érkezett, van, aki GYES-ről jött vissza több éves 

kihagyás után, és van, aki pályakezdőnek tekinthető, mert korábban más területen dolgozott. 

Mindenképpen az a fontos, hogy hamar be tudjanak illeszkedni a közösségbe, és a feladatok 

fokozatos átvállalásával csökkentsék a kollégákra eső terheket.  

Régi kollégáinktól azt várjuk, hogy keresztényi szeretettel fogadják, és mindenben segítsék 

őket.  

Cél, hogy az új kollégák munkájukkal eredményesen segítsék az iskolai élet sikerét. 

 

 Hiányzások csökkentése 

Az elmúlt tanév során sajnálattal tapasztaltuk, hogy tovább növekedett a diákok egy főre eső 

hiányzása. Szerencsére elmondható, hogy az igazolatlan hiányzások aránya továbbra is 

elenyésző. A mulasztott órák számához nagymértékben hozzájárulnak: 

o kiemelkedő sportolóink hiányzásai (edzőtáborok, felkészülések, versenyek) 

o a testvériskolai utazások 

o az iskola által szervezett programok 
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o néhány tanuló extrém mértékű hiányzása (pl. betegség miatt) 

De emellett sajnos nagyarányú a mulasztás pl. 11. évfolyamon a jogosítványszerzés miatt. 

Hiába szabályozza ezt házirendünk szigorúan, sajnos a diákok egy része tanítási időben is részt 

vesz oktatáson, amit a szülő, vagy orvos igazol. Sok esetben talán indokolatlanul maradnak 

távol az iskolától családi programok kapcsán is. Azt tapasztaljuk, hogy a tanulók közül sokan 

nehezen, vagy egyáltalán nem pótolják a mulasztást. A hiányzások csökkentésében sajnos a 

szülők egy része sem partnere az iskolának. 

Célunk, hogy a szülőkkel és a sportegyesületekkel folytatott kiemelt kommunikációval 

próbáljuk visszaszorítani az indokolatlan mulasztásokat. A hiányzásokkal kapcsolatos 

adminisztrációt még alaposabban kell végezni, ezt az osztályfőnökök tekintetében fokozottan 

ellenőrizzük is, szükség esetén a tanulókat osztályozó vizsga letételére kötelezzük. 

 

 NYEPA 

Az idén azt a megtisztelő feladatot kaptuk, hogy a Benka Gyula Evangélikus Általános 

Iskolával közösen mi rendezzük meg a nyári evangélikus pedagógus találkozót. Ez sok munkát 

jelent mind a vezetés, mind a kollégák részére. Már megkezdődött az ötletek, javaslatok 

összegyűjtése. Ezen munka során kiemelten fontos szerepet kap a tanév igéje. 

Cél, hogy egy sikeres rendezvény keretében mutatkozzunk meg az ország evangélikus oktatási 

intézményei előtt, ezzel is erősítve a csapathoz tartozásunkat. 

 

2. A tanév helyi rendje 

 

A tanév rendjét az emberi erőforrások miniszterének 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 

2019/2020. tanév rendjéről határozza meg.  

Ennek alapján: 

A 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó 

tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). 

Tanítási napok száma 179 

Első félév vége: 2020. január 24. (péntek) 

A középiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2020. április 30. (csütörtök) 
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2.1. Tanítás nélküli munkanapok  

1. 2019. október 22. (kedd) – őszi nevelőtestületi értekezlet  

2. 2020. április 30. (csütörtök) – ballagás 

3. 2020. május 4. (hétfő) – érettségi  

4. 2020. május 5. (kedd) – érettségi 

5. 2020. május 6. (szerda) – érettségi 

6. 2020. június 12. (péntek) – diáknap 

7. 2020. június 15. (hétfő) – pályaorientációs nap 

 

2.2. Tanítási szünetek 

 

 Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet 

Szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

2019. október 25. 

(péntek) 

2019. december 20. 

(péntek) 

2020. április 8. 

(szerda) 

 

Szünet utáni első 

tanítási nap 

2019. november 4. 

(hétfő) 

2020. január 6. 

(hétfő) 

2020. április 15. 

(szerda) 

 

2.3. Ünnepek: 

 

2019. október 6. (vasárnap) Aradi vértanúk emléknapja 

2019. október 23. (szerda) Nemzeti ünnep 

2019. október 31. (csütörtök) Reformáció napja 

2019. november 1. (péntek) Mindenszentek 

2019. december 25-26.  

(szerda-csütörtök) 

Karácsony 

2020. január 1. (szerda) Újév 

2020. január 6. (hétfő) Vízkereszt 
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2020. február 25. (kedd) Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

2020. április 12- 13. (vasárnap-hétfő) Húsvét 

2020. április 16. (csütörtök) Holokauszt áldozatainak emléknapja 

2020. március 15. (vasárnap) Nemzeti ünnep 

2020. május 1. (péntek) Munka ünnepe 

2020. május 31 - június 1.  

(vasárnap-hétfő) 

Pünkösd 

2020. június 4. (kedd) Nemzeti összetartozás napja 

 

2.4. Munkanap áthelyezések: 

 

2019. december. 24. (kedd) pihenőnap 

Helyette: 2019. december 7. (szombat) munkanap – keddi órarend 

 

 

2019. december 31. (kedd) pihenőnap 

Helyette: 2019. december 14. (szombat) munkanap – keddi órarend - áthelyezve 2019. 

november 23. (szombat) - szalagavató 

 

 

2.5. Szülői értekezletek, fogadóórák 

Tervezett szülői értekezletek: 

1. szülői:   2019. szeptember 16. (H) 

SZMK alakuló 2019.szeptember 23.(H) 

 

2. szülői:   2019. november. 11. (H) – 12. évfolyam + fogadó óra 

   2020. január 13. (H)  9-11, évfolyam + fogadó óra 

Pályaválasztási szülői (12. évf.): 2020. jan. 6. (H) 

 

3. szülői:  2020. április. 6. (H) + Fogadóóra 
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Fogadóórák 

Munkatervben tervezett időpontok: 

 

Kitajkáné Szántai Mária igazgató kedd 14-16 óráig 

Mészáros Tünde igazgatóhelyettes szerda 14-16 óráig 

Zahorecz Pál iskolalelkész hétfő 7. óra 

Bánfi Andrásné ifjúságvédelmi felelős csütörtök  3.óra 

Dr. Kalydy Antónia iskolaorvos csütörtök  

Nyemcsok Emese ifjúsági védőnő csütörtök 8-10 

Pedagógusok Egyéni beosztás szerint (honlapon közzé téve) 

 

 

 

3.1. A tanév kiemelt rendezvényei 

 

 Alapítványi bál 

Iskolánk a Szarvasi Vajda Péter Alapítvánnyal hagyományosan minden évben megrendezi az 

őszi bálat. Az idén a bál időpontja 2019. október 19.  A bál helyszíne az Árpád Szálló 

díszterme, mivel a korábbi épülettel ellentétben az új épületben nincs olyan tér, ahol a 

rendezvény megtartható lenne. Ez jelentősen növeli a bál költségeit, de még így is pozitív 

mérleggel zártuk az előző báli rendezvényeket, amihez hozzájárult a támogatók sikeres 

felkutatása. Ez az idén is fontos feladat. 

A bál megrendezése több szempontból fontos az iskola életében. Az előkészítést és 

lebonyolítást szinte teljes egészében az iskola dolgozói végzik, bevonva a szülőket. A bálon 

általában az iskola jelenlegi, vagy volt diákjai, az iskolához kötődő személyek adnak műsort. 

Jó alkalom a támogatókkal és a szülőkkel való kapcsolattartás erősítésére. 

Nem utolsó sorban a báli bevételt minden évben a tanulók jutalmazására, eszközvásárlásra, 

tehetséggondozó programok támogatására használjuk.  
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 Nyílt nap 

A beiskolázás szempontjából fontos, kiemelt rendezvény. Iskolánk minden lehetséges fórumon 

megjelenik, hogy megismertesse tevékenységét a szülőkkel, és az általános iskolás diákokkal. 

Részt veszünk a megyei pályaválasztási vásáron Békéscsabán, szülői értekezleteken, 

pályaválasztási tájékoztatókon, szóróanyagot készítünk, a helyi sajtóban, honlapon 

tájékoztatjuk a szülőket, de az egyik legfontosabb alkalom, amikor az érdeklődők a helyszínen 

ismerkedhetnek meg az iskolában folyó munkával, az oktatás körülményeivel. Az idei nyílt 

napot 2019. november 13-án rendezzük. 

 

 

 Szalagavató 

Az iskola, a végzős diákok, a szülők életében kiemelten fontos rendezvény a szalagavató. Ez a 

mi iskolánkban minden évben egy magas színvonalú, impozáns rendezvény, amely hosszú, 

gondos előkészítést és szervezést igényel, hogy méltó legyen az iskola hagyományaihoz. Ezt a 

rendezvényt szintén külső helyszínen, a Városi Sportcsarnokban tudjuk megtartani. A végzős 

osztályfőnökök és a kijelölt felelősök már az első napokban nekikezdenek a munkának. A 

rendezvény időpontja 2019. november 23. (szombat). 

 

 Projekt hetek 

Több évre visszamenőleg megrendezésre kerülnek iskolánkban a projekthetek a különböző 

munkaközösségek szervezésében. Ezeken az alkalmakon a szokásos órai tevékenységektől 

eltérő formában kerülhetnek kapcsolatba a tanulók az adott tantárgyakkal, ami segítheti az 

érdeklődés felkeltését, ismereteik bővítését.  

A projekthetek időpontjai, és néhány tervezett program: 

Nyelvi hét:   2019. november 4-8. 

 Halloween party 

 Garai László Idegen Nyelvi Verseny 

 Bemutatkozik a BME nyelvvizsga 

 Prezentációs nap 

 Én is voltam vajdás diák (orosz) 

 Amerikából jöttem … ea. egykori diákjaink közreműködésével 
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 Előadás az Erasmus program lehetőségeiről 

 

Reál hét:  2020. február 17-22. 

 Paksi kirándulás 

 Curie környezetvédelmi verseny területi forduló 

 Diós Kristóf természetfotó pályázat és kiállítás 

 Kunos András és Hantos Gusztáv Emlékverseny 

 meghívásos röplabda torna 

 Sport és dopping 

 Nemrég voltam vajdás diák (sikeres sportolóink) 

 Vajdás geológusok emléktabló 

 

Humán hét:  2020. április 16-22. 

 Dr. Nádor Jenő történelem verseny 

 Vajda Gála 

 Rendkívüli órák 

 

A témahetekre igyekszünk meghívni olyan volt vajdás diákokat, akik az adott területen tanultak 

tovább sikeresen, és az elmúlt években érdekes munkát végeztek, sikereket értek el. A sorozat 

címe: „Nemrég voltam vajdás diák”.  

 

 Testvériskolai kapcsolatok 

Nagyon fontos rendezvényeknek tekintjük idén is a testvériskolai kapcsolatok ápolását. A 

tavalyi nagyon mozgalmas év után kicsit csendesebb következik. Ebben a tanévben a wittlichi 

kapcsolatban történik csoport fogadása. Így talán még több energiát tudunk a dévai kapcsolat 

ápolására fordítani, ami szívügyünk, és több olyan rendezvényre is el tudunk jutni, ahova a 

túlterheltség miatt évek óta nem sikerült. (adventi szavalóverseny, Hauer Erik fizika verseny) 

Tervezett alkalmak az idei tanévben: 

2019. szeptember 5-11. Iskolánkba érkezik a wittlichi gimnázium csoportja. Az idén 

rekord számban, 36 diákkal és 2 pedagógussal látogatnak el hozzánk. 
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A vendégfogadás költségeit a szülőkön kívül a Vajda Péter Alapítvány, az Öregdiákok Baráti 

Köre, és az SZMK támogatja. 

A tanév során több közös programot szervezünk a dévai testvériskolánkkal, a Téglás Gábor 

Elméleti Líceummal. Évek óta hagyományosan a 9. évfolyamos osztályok osztálykirándulásai 

ide indulnak a Rákóczi Szövetség támogatásával. 

2019. december:  Adventi szavalóverseny 

2020. március:   9.B és 9.C osztály 

2020. május:    Hauer Erik fizika verseny 

2020. június:    9.A osztály 

2020 tavaszán szintén velük fogjuk megvalósítani a legújabb Határtalanul pályázatunkat. Ennek 

keretében 2020. május 14-17. között fogadjuk a dévai iskola csoportját, és 2020. május  21-

24. között utazik hozzájuk a 11.A osztály. A nyertes pályázat témája: Alföld – domb – 

hegyvidék – természeti értékek Erdélyben. 

 

 Vajda Gála 

A humán hét fontos rendezvénye a Vajda Gála, amely az iskola tanulóinak kulturális 

seregszemléje. Fontos lehetőség arra, hogy a diákok bemutassák tehetségüket társaiknak, a 

szülőknek, és az érdeklődőknek. Általában vidám, tavaszköszöntő műsort sikerül összeállítani, 

amelyben a különböző művészeti és sportprodukciók láthatók. Mivel a műsorról TV felvétel 

készül, a város érdeklődői is megismerkedhetnek a produkciókkal. A gálán való részvétel 

szigorúan önkéntes alapon történik, így arra is alkalmas, hogy felmérjük, a diákok mennyire 

akarnak és mernek nyilvánosan megmutatkozni. Az idei tanévben a gála tervezett időpontja 

2020. április 22. 

 Ballagás 

A szalagavató mellett a másik kiemelt iskolai ünnepség a tanév folyamán, amelyen a végzősök 

búcsút vesznek az iskolától, lezárják középiskolás tanulmányaikat. A ballagás és a hozzá társult 

események (fáklyás felvonulás, szerenád, bolondballagás) fontos részét képezik a 

hagyományőrző, közösségerősítő alkalmaknak. A végzős és a ballagtató osztályok közötti 

együttműködés során a tanulók szorosabb kapcsolatba kerülnek egymással. 

Az idei tanévben a ballagás  2020. április 30-án lesz. 
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 Tanulmányi versenyek 

A tanév során diákjainkat igyekszünk minél több tanulmányi versenyre mozgósítani. A 

felkészülést megnehezíti a diákok és a kollégák túlterheltsége. A versenyeken való részvétel 

sok esetben komoly költséggel jár, ami elsősorban az útiköltséget jelenti. Ennek előteremtése 

sok esetben gondot okoz, van. amikor emiatt lépünk vissza a versenyzéstől. Igyekszünk a 

költségeket megosztani az iskola, a résztvevők között, minél több esetben alapítványi, pályázati, 

SZMK vagy egyéb támogatást felkutatni. 

Az idei tanév tervezett versenyeit a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák részletesen. 

Nyelvi munkaközösség: 

 OKTV 

 Szabari Krisztina Országos Fordítási Verseny (angol, német) 

 On-Lion (angol, német) 

 Fox Competition (angol) 

 Festival d’Italiano (olasz) 

 Nyelvhasználó Verseny (orosz) 

 Iskolai fordítóverseny (angol, német) 

 Szépkiejtési Verseny (angol) 

 Prezentációs Verseny (angol) 

 Magyar-Orosz Együttműködésért Verseny (orosz) 

Reál munkaközösség: 

a) matematika, fizika, informatika: 

 OKTV 

 Békés Megyei Középiskolás Matematika Verseny 

 Sziporka Országos Egyenletmegoldó Verseny 

 Hajnal Imre Megyei Tesztverseny 

 Hantos Gusztáv Emlékverseny 

 Bay Zotán Fizika Verseny 

 Kunos András Emlékverseny 

 Gábor Dénes Informatika Verseny 

 Pangea Matematika verseny 
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 Neumann János programozás verseny 

b) kémia, biológia, földrajz: 

 OKTV 

 Mozaik Internetes Tanulmányi Verseny 

 Czeizel Endre genetikai feladatmegoldó verseny  

 Országos elsősegélyismereti verseny 

 Dr. Szentágothai János biológia verseny 

 Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny 

 Curie Kémia Verseny 

 Curie Környezetvédelmi Verseny 

 Semmelweis Egészségverseny 

 Kovács János Országos Földrajz Verseny 

 Jakucs László Földrajz Verseny 

 Szentgyörgyi Természettudományi Verseny 

 YPEF „Európai erdők” angol nyelvű verseny 

 Természetfotó pályázat Diós Kristóf emlékére 

c) testnevelés: 

 úszás, röplabda, kosárlabda, footsal, atlétika, kézilabda diákolimpiai 

versenyek 

 24 órás úszás 

 Székely Kupa 

 Quadriga megyei evangélikus sporttalálkozó 

  

Humán munkaközösség: 

 OKTV 

 Savaria Országos Történelem Verseny 9-10. osztály 

 Radnóti Miklós Szavalóverseny (Budapest) 

 Keresem Ősöm Udvarát művelődéstörténeti csapatverseny 

 Implom József helyesírási verseny 
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 Kölcsey verseny-Orosháza 

 MEGINT 

 Korál éneklési verseny 

 Dévai – adventi szavalóverseny 

 Ádámok és Évák Ünnepe színjátszó fesztivál 

 

Minden versenyfelhívást mérlegelünk, és mozgósítjuk diákjainkat.  Fontos célunk, hogy a 

versenyeken való indulás sikerélményekhez juttassa diákjainkat, ne terheljük túl az indulókat 

és a szülőket, valamint, hogy biztosítani tudjuk a tanári felkészítést. 

Felelősök: munkaközösség vezetők, Mészáros Tünde igh. 

 

 Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia (NYEPA) 

Az idei tanév kiemelt eseménye lesz az iskolánk  és a  Benka iskola közös szervezésében 

lebonyolított pedagógus találkozó. A rendezvény előkészítése már szeptemberben 

megkezdődik. Fontos a két intézmény és az Oktatási Osztály együttműködése a zavartalan 

lebonyolítás érdekében. Reménység szerint minden résztvevő szép élményekkel, és hasznos 

tapasztalatokkal gazdagodva tér haza Szarvasról.  

A találkozó időpontja 2020. június 29- július 1. 
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3.2. Szervezési feladatok 

 

Beiskolázás:     Kitajkáné Szántai Mária 

Pályaválasztás:   Mészáros Tünde, osztályfőnökök 

Közismereti versenyek:   Mészáros Tünde, munkaközösség vezetők 

Ügyeleti rendszer működtetése: Kitajkáné Szántai Mária 

Órarend, digitális napló:   Kitajkáné Szántai Mária, Hortobágyiné Csizmadia Edina 

Sportrendezvények:   Csilik Attila, Vida Klára, Fonád Zoltán 

Diákközgyűlés:   Molnárné Tóth Katalin 

Ünnepélyek, rendezvények:  Mészáros Tünde,  

  humán mk., (emléknapok) – 11. évfolyam 

  kijelölt osztályok (10.évf) osztályfőnökei – nemzeti ünnepek 

  tanévnyitó – Pécsváradi Antal 

  szalagavató – Németh Judit 

  karácsony – Dr. Lengyel Albertné 

  magyar kultúra napja: Szebedinszky Tímea 

  ballagás – Németh Judit 

  gála – Dr. Laukóné Adamik Edit 

  tanévzáró – Szebedinszky Tímea 

 

Egészségügyi vizsgálatok:  Mészáros Tünde 

 

Vizsgák:     Kitajkáné Szántai Mária (érettségi), Bohák Dóra 

     Mészáros Tünde (osztályozó, javító, különbözeti) 

 

Statisztikák kitöltése: Kitajkáné Szántai Mária, Hortobágyiné Csizmadia Edina, 

Bohák Dóra 

Ellenőrzési munka:    Kitajkáné Szántai Mária, Mészáros Tünde,  

     munkaközösség vezetők 
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3.3. Nevelő, oktató munkával kapcsolatos feladatok 

 

Oktató munka szervezése Kitajkáné Szántai Mária 

Mészáros Tünde 

munkaközösségvezetők 

Molnár Béla (humán) 

Kituljak Eszter (reál) 

Bencsik Péter (nyelvi) 

Dr. Laukóné Adamik Edit (nevelési) 

 

Öveges labor 

 

Az iskolai környezet megóvása, 

teremrendezés: 

 

 

Földi Zsolt 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

Iskola és család közötti kapcsolattartás: 

 

Mészáros Tünde, osztályfőnökök 

Iskola megjelenése a sajtóban: 

 

 

Mészáros Tünde,  

Liska Zsolt, Horváth Edit (honlap) 

Egészségnevelési feladatok: 

 

Nyemcsok Emese 

Környezeti nevelés: 

 

Kéri Bernadett 

Ifjúságvédelmi feladatok: 

 

Bánfi Andrásné 

Könyvtári feladatok: 

 

Vidácsné Szurgent Éva 



 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium  

“Mert közülünk senki sem él önmagának...” 

(Róm 14, 7a) 
 

19 
 

Tankönyvrendelés, terjesztés: 

 

Bohák Dóra, Vidácsné Szurgent Éva, 

osztályfőnökök 

Közösségi szolgálat: Németh Judit 

Diákönkormányzat : 

 

Molnárné Tóth Katalin 

Informatikai, multimédiás rendszerek 

működtetése: 

 

Liska Zsolt, Huszárik Gábor 

Tanügyi dokumentumok elkészítése, 

adminisztrációs feladatok: 

 

Bohák Dóra 

Kompetenciamérések szervezése: 

 

Mészáros Tünde, Dr. Lengyel Albertné 

Pályázati munka: Molnár Béla, Sindel Tímea 

 

Önértékelési munka 

 

Hortobágyiné Csizmadia Edina, 

önértékelési munkacsoport 

 

Fegyelmi bizottság elnöke: Molnár Béla 

 tagjai: Dr. Bondorné Kondor Edit 

Bencsik Péter 
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4. Evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező alkalmak 

 

Iskolánkban igen magas arányban járnak a tanulók evangélikus hittanra, zömében 

megkeresztelt evangélikusként. Ez nyilván a város adottságából, illetve abból következik, hogy 

sok tanuló érkezik a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolából. Jellemzően evangélikus 

még a környező települések közül Csabacsüd és Kondoros. A többi bejárós tanuló 

(Békésszentandrás, Öcsöd, Kunszentmárton, Gyomaendrőd) inkább református és katolikus 

vallású. 

A szarvasi diákok zöme megkeresztelt evangélikus, de viszonylag kis arányban vannak 

közöttük, akik gyakorolják is vallásukat. Mivel egyetlen gimnázium vagyunk a településen, 

figyelembe kell vennünk, hogy diákjaink egy jelentős része nem azért jelentkezik hozzánk, mert 

egyházi nevelésben szeretne részesülni, hanem azért, mert ez az egyetlen gimnázium, és nem 

akarnak vidékre menni. Természetesen ezt szem előtt tartva kell törekednünk arra, hogy 

erősítsük az iskola evangélikus identitását, olyan szellemiséget hozzunk be a hétköznapokba, 

amely segít abban, hogy a tanulók közel kerüljenek egyházunkhoz, és a végzés után valamelyik 

gyülekezet tagjaként az egyházhoz tovább kötődjenek. 

 

A fenntartó kérésének megfelelően beiratkozáskor elkészült az a felmérés, amelynek kapcsán 

számszerűsítettük, hogy hány evangélikus felekezetű diák lesz az evangélikus hittanra járó 

diákok között.  

Ennek alapján a létszámadatok: 

 Evangélikus Katolikus Református Egyéb Nincs 

megkeresztelve 

Felekezeti 

hovatartozás 

33 23 9 2 23 

Választott 

hittan 

68 14 8  - 
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A táblázat azt mutatja, hogy a felekezethez nem tartozó diákok kivétel nélkül az evangélikus 

hittant választották, sőt a más felekezetűek közül is néhányan. Mivel határozottan gondot 

fordítunk arra, hogy semmilyen kényszerítő hatást ne érezzenek a tanulók és a szülők ezzel 

kapcsolatban, ez fontos pozitív üzenetként értékelhető. Természetesnek tartják, hogy egy 

evangélikus iskolában az evangélikus hittan felé forduljanak, így ez, ha élni tudunk vele, 

komoly lehetőséget jelent. 

 

Az idei tanévben a hittant tanulók megoszlása az alábbi képet mutatja: 

9. évfolyamon 3 csoportban (68 fő – 76%) 

10. évfolyamon 3 csoportban (55 fő – 64%) 

11. évfolyamon 2 csoportban (45 fő – 60%) 

12. évfolyamon 2 csoportban (76 fő – 82%) 

 

Református és katolikus hitoktatás folyik még az iskolában.  

Katolikus hittan minden évfolyamon 1-1 csoportban, összesen 75 fő 

Református hittan 9-11. évfolyamon 1-1 csoportban, összesen 24 fő 

A református hitoktatás 12. évfolyamon megszűnik, a református diákok általában az 

evangélikus csoportban folytatják a hittan oktatását.  

 

A hitoktatás felekezeti megoszlása iskolai szinten: 

 

Evangélikus
71%

Katolikus
22%

Református
7%

Hitoktatás 2019/2020
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Tanáraink, iskolalelkészünk és hitoktatóink fontos feladatnak tekintik tanulóink keresztyén 

szellemiségű erkölcsi nevelését. Közös célunk, hogy tanítványaink megismerjék az egyház 

tanítását és a keresztyén kultúrát, és a tőlünk kapott lelki útravaló segítségével önálló 

gondolkodásra képes, keresztyén erkölcsű felnőttekké váljanak. 

 

Tanulóink heti két órában hittant tanulnak. Ezen felül minden második hetet a hétfői második 

órában áhítattal kezdünk. Iskolalelkészünk és hitoktatóink a tanév során csendes napokat 

szerveznek (karácsonyi csendesnap, tanévzáró csendesnap) és gondoskodnak az egyházi 

ünnepek és iskolai ünnepségek méltó megünnepléséről. 

Iskolánk törekszik a jó kapcsolat ápolására a szarvasi evangélikus gyülekezetekkel 

(vendégszolgálatok az áhítatokon, diákjaink ünnepi műsorai a gyülekezetekben, ádventi és 

ökumenikus istentiszteleteken való részvétel, közösségi szolgálat a gyülekezetekben). 

A négy Békés megyei evangélikus gimnázium közötti gyümölcsöző kapcsolat fenntartásában 

aktívan részt veszünk (Quadriga, hitoktatói találkozók). 

A tanév kiemelt célja, hogy az evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező alkalmainkat 

tovább erősítsük és bővítsük. A tervezett új és újragondolt programok, feladatok a következők: 

 a tanév igéjének kiválasztása, osztálytermekben való kiplakátozása, igés lapokon, 

meghívókon való szerepeltetése, 

 igény szerint keresztelési és konfirmációi előkészítők – a tavalyi tanévben 3 

keresztelés és 2 konfirmáció zajlott, az idén reményeink szerint ezt az arányt növelni 

tudjuk. 

 tanári csendesnap szervezése, 

 hittanári munkaközösség megerősítése 

 délutáni ifjúsági alkalmak szervezése – aminek egy pályázati lehetőség ebben az 

évben az anyagi hátterét is biztosítani tudja. 

 testvérkapcsolat kiépítése a megyei evangélikus gimnazistákkal és ifjúsággal 

 a keresztény könnyűzene népszerűsítése, zenekar szervezése – ezt a célt évek óta 

próbáljuk sikerre vinni, de mivel nincs egy olyan személy, aki ezt teljes erőből fel 

tudja vállalni, nehezen tudunk előre lépni. 
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 hittanversenyeken való részvétel 

 egyházmegyei, kerületi és országos ifjúsági alkalmakon való részvétel 

 ökumenikus kapcsolatok építése (vendégszolgálatok az áhítatokon, 

gyülekezetlátogatás a diákokkal) 

 tanárok szolgálata az áhítatokon (zsoltárolvasás, imádság) 

 nyári angol hittan tábor szervezése. 

 

5. Az intézmény működési feltételei 

5.1. Személyi feltételek 

 

Intézményünkben a személyi feltételek általában biztosítottak a zavartalan oktatáshoz.  

A korábbi tanévben több tárgyból vált szükségessé óraadó foglalkoztatása, két kollégánk 

nyugdíj mellett dolgozik. Az utóbbiak esetében nincs probléma az iskolához való kötődés 

tekintetében, ők a tanítási órán kívüli feladatokból is vállalják a rájuk eső terheket ( 

helyettesítés, rendezvények, versenyfelkészítés).  Az egy főre eső terhek csökkentése miatt 

azonban kerestük a megfelelő végzettségű (szakos) kollégákat. Ez azonban a pedagógus pálya 

ismert helyzete miatt egyre nehezebb feladat. 

Az idei tanévben kezdi meg munkát intézményünkben: 

 Bangócz Ágnes – angol nyelv 

 Fonád Zoltán – testnevelés 

 Földi Zsolt – fizika, tömegsportok, laborvezető 

 Nits István – biológia, laboráns 

 Szebedinszky Tímea – magyar (GYES-ről) 

 Bontovics Ignác – informatika (óraadó) 

 

A hittan, művészetek és a testnevelés órák megszervezése igényel bonyolultabb feladatot. Az 

előbbiek, mivel több évfolyamon három párhuzamos evangélikus hittan csoport van két 

hitoktatóra, illetve egy média tanár több csoportra, az utóbbi pedig a tornaterem 

befogadóképessége, és a mindennapos testnevelés foglalkozásai miatt. Az idei tanévben a hittan 



 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium  

“Mert közülünk senki sem él önmagának...” 

(Róm 14, 7a) 
 

24 
 

órák közül kettőnek a sorsa még bizonytalan, egy ekkora evangélikus hagyománnyal 

rendelkező városban nem tudjuk megoldani. Segítséget kértünk esperes úrtól és az evangélikus 

általános iskola igazgatójától, de egyelőre nincs előrelépés.  

 

Iskolánk pedagógus létszáma: 28 fő + 1 fő iskolalelkész 

Teljes állású 22 fő +2 fő (tanár+labor: Földi Zsolt és Nits István) 

Részmunkaidős 4 fő (Dr. Bondorné Kondor Edit, Fonád Zoltán, Murányi Viktória, 

Szebedinszky Tímea) 

Óraadó: 5 fő (Bontovics Ignác - informatika, Dr. Darida Andrásné – angol nyelv, Frankó 

Anna – szlovák nyelv, Dr. Mészárosné Verók Mária - kémia, evangélikus hittan)  

 

Szakvizsgával rendelkező pedagógusok száma 3 fő (mesterpedagógus 1 fő) 

Hortobágyiné Csizmadia Edina - közoktatásvezető – mesterpedagógus (minősítési eljárásokban 

részt vesz) 

Kitajkáné Szántai Mária – közoktatásvezető 

Dr. Laukóné Adamik Edit – mozgóképkultúra és média 

 

Kollegáink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken. 

 

A tantestület korából és összetételéből adódóan több kollega mentességgel rendelkezik a hét 

évenkénti 120 órás továbbképzés alól. Akik nem, azok elsősorban 30 órás, szakjukhoz 

kapcsolódó továbbképzésekkel tesznek eleget kötelezettségüknek. Mivel az iskola ezt 

anyagilag nehezen tudja támogatni, így törekszünk az ingyenes, vagy kedvezményes 

továbbképzések felkutatására. Ezek azonban nehezen tervezhetők előre. 

Egy kolléga kezdte meg szeptemberben tanulmányait hittan-nevelőtanári szakon. 

Részt veszünk a tantárgygondozók által szervezett szakmai napokon: történelem, osztályfőnöki, 

idegen nyelv, természettudomány témakörökben. Minden évben részt veszünk a NYEPA 

rendezvényein, amelyet az idei évben mi is szervezhetünk. 

 

Nem pedagógus munkakörben az alábbi dolgozókat foglalkoztatjuk: 

Nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
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 1 fő könyvtáros (pedagógus végzettséggel, szakvizsgával) 

 1 fő iskolatitkár 

 1 fő rendszergazda 

 1 fő laborvezető-laboráns (0,5-0,5) 

 

 

Technikai dolgozók: 

 1 fő gazdaságvezető 

 2 fő gazdasági ügyintéző, pénztáros 

 1 fő portás 

 1 fő karbantartó 

 4 fő takarító 

 

 

 

Megbízások: 

Munkabiztonság, tűzvédelem:  Kovács Béla 

Jogi tanácsadó:   Dr. Bodnár Beáta (külön megbízás alapján) 

Foglalkozás egészségügy:   Dr. Kozma Manuela 

Iskolaorvos:     Dr. Kalydy Antónia 

 

5.2. Tanulói létszámadatok 

 

Beiskolázás tekintetében az utóbbi években kedvező folyamatok indultak be. Kemény 

munkával sikerült az iskola új arculatát a környékkel megismertetnünk, az elhelyezés is 

megoldódott, így örömünkre jelentősen nőtt a beiratkozó kilencedik évfolyamosok száma. 

A kedvező eredményhez a tantestület munkáján túl az új iskolaépület, az Öveges labor és az 

általános iskolákkal kiépített jó kapcsolat is hozzájárult 
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Az idei tanévben három kilencedik osztályt indítottunk, összesen 90 fővel, és elmondhatjuk, 

hogy jelentős túljelentkezés volt. Így több diákot elutasítottunk, és a nyár folyamán visszatérő 

diákokat sem tudtuk fogadni más intézményekből. A 30 fős osztálylétszám a törvényi 

szabályozás alapján még növelhető lenne, de az intézmény tantermeinek mérete miatt ez nem 

lenne szerencsés.  

 

Beiratkozóink fő bázisa a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és a Szlovák Általános 

Iskola. Ismét sikeresen iskoláztunk be a Gál Ferenc Gyakorló Iskolában.  

Az idén is nagy számban érkeztek a szlovák iskolából, így ismét indult szlovák csoport. Az idén 

újra érkezett tanuló Kunszentmártonból és Öcsödről.  

 

Idei tanév beiskolázása: 

Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola (Szarvas) 33 fő  

Gál Ferenc Gyakorló Iskola /Szarvas)   9 fő 

Szlovák Általános Iskola (Szarvas)    25 fő 

Fő téri Általános Iskola (Szarvas)    1 fő 

 

Csabacsüd        4 fő 

Békésszentandrás       6 fő 

Gyomaendrőd       4 fő 

Kunszentmárton      3 fő 

Öcsöd        1 fő 

Kondoros       2 fő 

Békéscsaba       1 fő 

Mezőtúr       1 fő  

Összesen: 90 fő 

Tanulólétszám alakulása: 

A felvett 9. évfolyamosok mellett az idén nyáron 10. évfolyamra 2 fő iratkozott. 

Kiiratkozott: 

 9. (10) évfolyamról 3 fő 

 10. (11) évfolyamról 2 fő 
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 11. (12) évfolyamról 2 fő  

A távozás oka – egy kivétellel – az volt, hogy nem tudták teljesíteni a tanév végi 

követelményeket. 

 

Jelenlegi osztályok 

9.A 30 

9.B 30 

9.C 30 

10.A 27 

10.B 29 

10.C 30 

11.A 25 

11.B 26 

11.C 23 

12.A 29 

12.B 33 

12.C 31 

 Összesen 343(350) 

 

Az alapító okiratunkat a maximális tanulólétszám 360 főben lett megállapítva. Ennek oka, hogy 

a tervezett 16 osztályos iskola helyett az Önkormányzat végül csak 12 tantermes iskolaépületet 

bocsájtott a rendelkezésünkre. A felújított iskolaépület korábban általános iskolaként működött, 

amiből következően a tantermek méretük miatt nem alkalmasak nagy létszámú középiskolás 

osztályok fogadására. A bontott órák, párhuzamos csoportok elhelyezése már bizonyos 

időszakokban gondot is okoz. De hosszú távon, ismerve a környék demográfiai helyzetét, nem 

érdemes nagyobb létszámra berendezkedni. 
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5.3. Tárgyi feltételek 

 

Iskolánk néhány évvel ezelőtt költözött egy teljesen felújított iskolaépületbe, így az elhelyezés 

jónak mondható.  

 

Az oktatás tárgyi feltételeinek javítását az idei nyáron is segítette a fenntartó által biztosított 

összeg, amit az eszközbeszerzési pályázat során kaptunk. Ebben az évben a kért összeget 

iskolabútorok beszerzésére, tantermek festésére, mosdókba kézszárítók vásárlására és a 

testnevelés tárgyi eszközeinek beszerzésére fordítottuk.  

 

Gondot okoz a mindennapos testnevelés foglalkozások megtartása, bizonyos órákat folyosón, 

vagy külső helyszínen, bérleti díj ellenében vagyunk kénytelenek megtartani. 

Ezt a problémát szerettük volna az idei tanév kiemelt gazdasági feladataként megoldani azzal, 

hogy a tornateremhez építünk egy tornaszobát és egy konditermet. Ehhez a tulajdonos 

önkormányzat elvi hozzájárulását megkaptuk, az előzetes tervek elkészültek. A szükséges 

összeget saját forrásból nem tudjuk biztosítani, ezért a fenntartó által kiírt beruházási pályázatra 

beadtuk igényünket. Első körben sajnos nem kaptunk támogatást, de a második, augusztusi 

körben ismét próbálkoztunk. Jelenleg várjuk az eredményt. 

 

Továbbá probléma, hogy a szépen felújított iskolaépülethez semmilyen tároló helység (pince, 

padlás, raktár) nem tartozik. Azokat a tárgyainkat, amelyek nem fértek el az iskolában, 

korábban az Újtemplom egy használaton kívüli ingatlanjában helyeztünk el, de onnan ki kellett 

költöznünk, így jelenleg a városban bérelünk egy raktárt. Ezt a problémát hosszú távon 

szeretnénk megoldani. 

 

Ehhez kapcsolódóan okoz nehézséget, hogy a 2012-es fenntartó váltás során az Önkormányzat 

az iskolával együtt a benne lévő eszközöket is használatra adta át az egyház számára. Minden 

akkor átadott tárgyi eszköz az Önkormányzat leltárában maradt. Így az idén a leselejtezni kívánt 

eszközökről, azok pótlásáról hosszas egyeztetés zajlik. Ezalatt a nyáron kiselejtezett eszközöket 

nem tudjuk sehol tárolni. A napokban sikerült az iskola udvaráról és folyosójáról átmenetileg 

elhelyeznünk. Ebben köszönjük szépen az Újtemplom segítségét. 
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Ebben az évben 11 000 000 Ft Informatikai normatíva érkezett az intézmény számlájára. Ennek 

felhasználása a tavasszal elkészített Digitális Fejlesztési tervnek megfelelően elkezdődött.  

Az idei tanévben az időarányos feladatok elkészülnek. Így elkészül az iskola teljes területén a 

WIFI hozzáférés biztosítása, a szerver felújítása, az informatika termek férőhelyeinek bővítése, 

projektorok és laptopok beszerelése a tantermekbe.  Az eddig felhasznált összeg 5 784 635 Ft. 

 

Oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása 

 

A közismereti és szakmai munkaközösségek eszköztárának felmérése, előzetes igények alapján 

a fejlesztés lehetőségeinek meghatározása.  

Igények felméréséért felelősök: munkaközösség-vezetők.  

 

Szaktantermek szemléltetőeszközeinek karbantartása, szertárak rendben tartása.  

Felelősök: munkaközösség-vezetők, teremfelelősök  

Határidő: folyamatos 

 

Beszerzésekkel kapcsolatos döntések, beszerzések ütemezése. 

Felelős: Kitajkáné Szántai Mária, Sindel Tímea 

 

6. Az intézmény képzési sajátosságai 

 

Iskolánkban nagy hagyományokkal rendelkezett a 8 évfolyamos képzés, amely a tavalyi évben 

kifutott. Nagyon nehéz a kieső tanulólétszámot pótolni. 

 

Igyekeztünk a jól bevált 4 évfolyamos képzéseinket erősíteni. 

 Emelt angol: Ez a legkedveltebb képzési formánk, hagyományosan erre jelentkezik a 

legtöbb diák. Itt kiscsoportokban, heti 6 órában tanulják az angol nyelvet. Cél: ezt a 

tagozatot erősíteni, minél több lehetőséget keresni az angol nyelv gyakorlására, 

lehetőleg anyanyelvi környezetben, vagy anyanyelvi tanárokkal. Ezt a célt szolgálja, 
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hogy iskolánkban 10. évfolyamtól az egyik evangélikus hittan angol nyelven zajlik 

anyanyelvi angol tanár segítségével. Ápoljuk a finnországi cserekapcsolatot, őszre és 

nyárra angol nyelvű hittan tábort próbálunk szervezni. Cél a nyelvi lehetőségek 

bővítése, esetleg új kapcsolat felkutatása. 

 Emelt német: Ebben a csoportban heti 6 órában folyik a német nyelv tanítása. Jól 

segítik ezt a képzést az iskola németországi testvérkapcsolatai (Wittlich, Haan). Sajnos 

évről-évre problémát jelent a beiskolázás ebbe a csoportba, mivel a környék általános 

iskoláiban alig tanítanak német nyelvet. Az idén még el tudtuk elindítani a német nyelvi 

tagozatos csoportot, de hosszú távon lehet, hogy ezt a tagozatos formát át kell 

alakítanunk, és kezdő szintről indítanunk a képzést. Mindkét nyelvi tagozat esetében a 

tanulók jelentős számban tesznek 10-11. évfolyamon előrehozott érettségit, és emelt 

szintű érettségit. Cél, hogy ezek számát tovább növeljük. 

 Emelt matematika: Itt a matematika tantárgy oktatása folyik emelt szinten, az 

érdeklődés hullámzó. Voltak olyan évek, amikor nem sikerült beindítani, de az idén 

létrejött a csoport. Ide elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik műszaki 

irányba készülnek továbbtanulni. Ezt az irányt jól tudjuk erősíteni az informatika 

tantárgy 4 évfolyamon keresztül történő oktatásával. Informatikából kiemelt 

tehetséggondozást végzünk 10-11. évfolyamon, biztosítva azt, hogy a diákok 11. 

évfolyam végén előrehozott érettségit tehessenek. Továbbá programozási ismereteket is 

tanítunk fakultatív tárgyként, így biztosítva az emelt szintű érettségire történő 

felkészülést. Cél itt is az előrehozott (informatika), és emelt szintű érettségik számának 

növelése, a tanulók minél intenzívebb bevonása a tanulmányi versenyekbe. 

 Emelt biológia: Ez is hagyományos képzési formánk, amelynek új lendületet adott az 

Öveges labor. Igyekszünk ezt a lehetőséget kihasználva minél több tanulót, akár egyéni 

foglalkozások keretében is felkészíteni az emelt szintű biológia, és ehhez kapcsolódóan 

kémia érettségire. 

 Általános tagozat: Ez a forma korábban nem volt jelen, mert a szülők és diákok nem 

mutattak érdeklődést iránta. Két évvel ezelőtt újra próbálkoztunk úgy, hogy ebben a 

csoportban a tanulók a testnevelés vagy a dráma tantárgyat tanulhatják plusz órában. 

Úgy tűnik, hogy ebben a formában van érdeklődés. Cél a testnevelés vonal erősítése, 

mivel a városban hagyományosan sok sportoló van, akiknek városban tartása az iskola 
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és az egyesületek szempontjából is hasznos. Ezért törekszünk a sportegyesületekkel 

való minél szorosabb együttműködésre. 

Egyelőre az a tervünk, hogy ezeket a képzési formákat erősítjük, népszerűsítjük, mivel az iskola 

és a város létszáma miatt nem érezzük célszerűnek további képzéseket bevezetni. Az csak 

további elaprózódáshoz vezetne, és finanszírozhatatlan lenne. 

A két fő nyelv (angol és német) mellett iskolánkban választható második idegen nyelvként az 

olasz, az orosz és a szlovák nyelv. Itt sem tervezünk bővítést, az előző okokból. 

 

Iskolánk képzésének egyik legfontosabb sajátossága, hogy a létszám miatt megvalósítható a 

személyre szabott, egyedi igényeknek megfelelő oktatás, felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

 

6.1. Szakmai szervezetek 

 Rákóczi Szövetség iskolánkban jól működő, aktív és nagy létszámú szervezetet tart 

fenn. Az év folyamán számos pályázatban, utazásban, táborozásban működünk együtt. 

A helyi csoport vezetője: Kituljak Eszter. Az ifjúsági szervezet ebben a tanévben 

ünnepli működésének 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból szeretnénk a tavasz 

folyamán egy jubileumi rendezvényt tartani. 

 EPOSZ – az Evangélikus Pedagógusok Országos Szervezetének jelenleg egy tagja van 

iskolánkban. A tavalyi tanévben több kollegánk belépett a szervezetbe. Az idén célunk, 

hogy a szervezet által meghirdetett programok közül minél többen részt tudjunk venni. 

Ennek sajnos elsősorban a munkatársak magas leterheltsége szab határt.  

 Origo Nyelvvizsga Központok – folyamatos kapcsolattartás van, két kollégánk 

vizsgáztatói feladatokat lát el. (Bencsik Péter, Németh Judit) 

 Történelmi Emlékút Közalapítvány a helyi hagyományőrzés és helytörténet területén 

végez munkát a szervezet alelnöke, Pécsváradi Antal kollégánk. 

 Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány munkatársai 

iskolánk tanárai (Borzovánné Burai Julianna, Kéri Bernadett). Több tehetséggondozó 

programban működünk együtt, valamint hosszú évek óta rendezzük a Curie 

környezetvédelmi verseny területi döntőjét. 
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 KEF – a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában aktívan részt veszünk. 

Saját programjainkra meghívjuk a tagokat, igyekszünk a városi rendezvényekre 

diákjainkat toborozni. Rendszeresen rész veszünk a  fórum egyeztető ülésein. Felelős: 

Bánfi Andrásné 

 MATEHETSZ: A tehetségpont hálózat részese iskolánk. Több diákunk kapott már 

MATEHETSZ ösztöndíjat. 

 Magyar Földrajzi Társaság tagja kollégánk. 

 Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Békés Megyei csoportjának tagja fizika szakos 

kollégánk, aki a megyei fizika verseny szervezésében is szerepet vállal. 

 SZTE és DE a két egyetemmel rendszeres együttműködést tartunk közös 

programokkal, pályázatokkal. 

7. Tantestületi és munkaértekezletek 

 

A hagyományos rend iskolánkban, hogy havonta egyszer, minden hónap első hétfőjén tartunk 

munkaértekezletet. Természetesen ettől az aktuális helyzetnek megfelelően olykor eltérünk. 

Emellett általában havonta egyszer kerül sor egy kibővített vezetői értekezletre, ahol a 

munkaközösség vezetők, iskolalelkész, DÖK segítő, osztályfőnökök közül azok vannak jelen, 

akiknek az aktuális feladatok miatt ott kell lenniük. 

 

A tanév előzetesen tervezett alkalmai: 

 Augusztus: 

o 08.22. – Alakuló értekezlet – Tanévkezdési feladatok 

o 08. 22-27. – Munkaközösségek alakuló értekezletei  

 Szeptember: 

o 09.02. – Vezetői értekezlet (munkaterv előkészítése) 

o 09. 09. – Tanévnyitó értekezlet – Munkaterv elfogadása, aktualitások 

 Október: 

o 10.07. – Munkaértekezlet: Aktuális feladatok, év eleji felmérések összegzése 
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o 10.22. – Őszi nevelési értekezlet - Tantestületünk helye az evangélikus 

közösségben 

 November: 

o 11.04. – Munkaértekezlet – Nyílt nap, szalagavató 

o 11.26. – Vezetői értekezlet: Advent, Szalagavató 

 December: 

o 12.02. – Munkaértekezlet: Advent, aktualitások 

 Január: 

o 01.06. – Munkaértekezlet 

o 01.24. – Osztályozó értekezlet, aktualitások 

 Február: 

o 02.03. – Féléves értekezlet -értékelés 

o 02.24. – Ballagási megbeszélés 

 Március: 

o 03.02.Munkaértekezlet: Aktuális feladatok 

o 03.9. Vezetői értekezlet 

 Április: 

o 04.06. Munkaértekezlet 

o 04. 20. Vezetői értekezlet: (Ballagás) 

o 04.28. Osztályozó értekezlet (ballagás, érettségi) 

 Május: 

o 05.18. Vezetői értekezlet– NYEPA 

o 05.25. Tavaszi nevelési értekezlet 

 Június: 

o 06.11. – Osztályozó értekezlet, évvégi feladatok 

 Július: 

o 07.02. Tanévzáró értekezlet 

 

Ezen felül a munkaközösségek saját munkatervükben foglaltak szerint tartanak 

munkaközösségi megbeszéléseket. 
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8. Pályázatok 

 

 TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú "A természettudományos oktatás 

módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Intézmény 

Gimnáziumában" - Öveges pályázat 

A pályázat megvalósítása a 2014-2015-ös tanévre vonatkozott. Azóta az 5 éves fenntartási 

időszakot valósítjuk meg. Ez igen komoly feladatot jelent: 

o Az együttműködő partnereket egyre nehezebb bevonni a közös munkába, hiszen 

ez számukra komoly szervezési munkát jelent, valamint költségekkel is jár. Bár 

a laborórákat a mi kollégáink tartják, és a használat díjtalan, elsősorban a vidéki 

iskolák számára az utazási költség előteremtése komoly gondot jelent. Így már 

évek óta több iskola esetében mi fizettük a beutazás költségét, amely a saját 

költségvetésünket terheli. 

o Az előbb említett utazási költség mellett a kollégák munkadíja, a labor 

fenntartása, az eszközök és kellékek pótlása komoly költséget jelent 

iskolánknak. Több ízben, és több fórumon fordultunk ez ügyben a fenntartóhoz, 

de nem kaptunk semmilyen támogatást- 

Továbbra is fontos cél számunkra a program sikeres működtetése, hiszen a 

természettudományos oktatásunkhoz és a beiskolázáshoz is jelentős pozitív hozadékkal bír, de 

ez egyre nehezebben valósítható meg.  

Az idén a laborban végzett feladatokat részben új kollégák veszik át, reméljük, sikeresen. 

 

A programba bevont általános iskolák: 

o Benka Gyula Ev. Ált. Iskola, Szarvas 

o Szlovák Általános Iskola, Szarvas 

o Gál Ferenc Gyakorló Ált. Iskola, Szarvas 

o Fő téri Ált. Iskola, Szarvas 

o Hunyadi János Ált. Iskola, Békésszentandrás 

o Trefort Ágoston Ált. Iskola, Csabacsüd 

o József Attila Ált. Iskola, Öcsöd 

o Kunszentmártoni Ált. Iskola 
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o Rózsahegyi Ált. Iskola, Gyomaendrőd 

o Petőfi István Ált. Iskola, Kondoros 

Az eredeti partnerek mellett sikerült rendszeres kapcsolatot kiépítenünk a nagyszénási Czabán 

Samu Általános Iskolával is, és talán ez eredményezte, hogy az elmúlt években onnan is sikerült 

tanulókat beíratnunk. 

 ERASMUS+ „Revisiting the Highlights in Finnish and Hungarian History” 

A programban finnországi testvériskolánkkal közösen veszünk részt, mint partnerintézmény. A 

támogatás összege 17060 euró A projektet 2017.09.01. és 2019.08.31. között kell 

megvalósítani. A projekt futamideje 24 hónap, augusztusban zárult, jelenleg elszámolás alatt.  

 

 HAT-19-02-0148 „Alföld – domb – hegyvidék – természeti értékek Erdélyben” 

Minden évben pályázatot adunk be a Határtalanul program keretében. Idén az erdélyi természeti 

értékekhez kapcsolódóan közös programokat szervezünk a dévai testvériskolánkkal. 

Pályázatunk nyert, a megítélt támogatás értéke: 2 548 750 Ft. 

 

 Elbírálás alatt: NTP-KNI-19-0044 „Történelmünk - ahogyan még nem láttad”  

Programunk egy öt modulból álló tehetséggondozó -azonosító képzés, mely a humán 

érdeklődésű, az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtó diákokat kívánja megszólítani. A modulok 

egy-egy a tananyaghoz csak lazán kapcsolódó, de a diákok humán érdeklődését felkeltő 

területet ölelnek fel. A holisztikus szemlélet érdekében a régészet, építészet és a temetkezési 

szokások feldolgozása is élményalapúan történik. A diákok nem csak tudást, hanem 

kompetenciákat is szereznek, melyek más tudományterületen is jók. Igényelt támogatás: 

575 000 Ft  

 

 Tervezett pályázatok 

o SZTE Kutató iskolája pályázat- természettudományos kutatás témában 

o A Rákóczi Szövetség által kiírt pályázatokon hagyományosan minden évben 

eredményesen szerepelünk. (Őszi és tavaszi diákutaztatási pályázat.) 

o NTP által kiírt pályázatokon az idei tanévben is tervezünk pályázatot beadni 

o Út a tudományhoz diákkutatási pályázat beadását tervezzük a Körös-Maros 

Nemzeti Parkkal és a Szent István Egyetem szarvasi karával együttműködve. 
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o MOL - Új Európa Alapítvány Kösz! program – pályázat a közösségi szolgálat 

témájában – az Öregdiákok Baráti Körével együttműködve 

o Sztehlo pályázat és Schedius Lajos Ösztöndíj 

o Belső beruházási pályázat. 

 

Természetesen minden további lehetőséget szeretnénk felkutatni, amivel az iskolát és a 

tanulókat támogatni tudjuk. 

 

9. Mérések, vizsgák 

 

 Tanév eleji mérések 

Iskolánkban hagyományosan minden tanév elején megíratjuk a bejövő 9. évfolyamos 

tanulókkal a magyar és matematika szintfelmérőt. Tavaly óta a matematika és magyar felmérő 

mellett történelem és angol nyelv szintfelmérőt is iratunk valamennyi beérkező 9. évfolyamos 

diákkal a teljesebb kép kialakítása érdekében. Ennek eredményét javítás után visszajuttatjuk az 

általános iskolákba. Továbbá ennek alapján javasoljuk a gyengén teljesítő tanulók számára a 

felzárkóztatás lehetőségét. Az eredmények tükrében szerveztünk szakmai megbeszéléseket az 

általános iskolák pedagógusaival a korábbi években változó sikerrel. Az idén is felmérjük, hogy 

van- e erre igény. Határidő szeptember vége. 

 

 Osztályozó és javító vizsgák 

A házirendben foglaltaknak megfelelően a tanév során négy alkalommal szervezünk osztályozó 

vizsgákat. A vizsgákon a hiányzás miatt nem osztályozható tanulók, a magántanulók, a 

bizonyos tárgyakból osztályozó vizsgára utalt tanulók, illetve az előrehozott érettségi miatt 

osztályozandó tanulók vizsgáznak.  

A vizsgára jelentkezés és a vizsga értékelésének szabályozása a pedagógiai programban 

foglaltak szerint történik. 

o Az idei év vizsgaidőpontjai: 2019. augusztus 26. (javító vizsga) 

o 2020. január 29. (osztályozó vizsgák) – jelentkezés 2020. január 22. 

o 2020. április 23. (osztályozó vizsgák) – jelentkezés 2020. április 15. 
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o 2020. június 10. (osztályozó vizsgák) – jelentkezés 2019. június 3. 

Felelős: Mészáros Tünde igh. 

 

 Érettségi vizsga 

A legfontosabb vizsga a tanév folyamán. A vizsga előkészítését, a jelentkeztetést, a 

lebonyolítást a megfelelő törvényi előírások szerint szervezzük. 

Az őszi vizsgaidőszakban diákjaink Orosházán, illetve Békéscsabán tudnak szintemelő vizsgát 

tenni. A jelentkezés lebonyolításában az osztályfőnökök segítik a tanulókat. 

A tavaszi vizsgaidőszakban a jelentkezés előtt a szülőknek külön tájékoztatást szervezünk, 

amelynek ideje: 2020. január 6. Ez egyben a felvételi eljáráshoz is segítséget jelent a szülőknek 

és diákoknak. 

A vizsgára jelentkezés lebonyolítása: osztályfőnökök, Bohák Dóra 

Kérvények, határozatok: Kitajkáné Szántai Mária, Bohák Dóra 

Megbízások, beosztások elkészítése: Bohák Dóra, Kitajkáné Szántai Mária 

Feladatlapok iskolába juttatása a kormányhivatalból: Mészáros Tünde 

Érettségi felügyelet: beosztott szaktanárok 

Feladatlapok javítása, leadása, felvitele a rendszerbe: szaktanárok, Bohák Dóra 

Kapcsolattartás az érettségi elnökökkel: intézményi képviselő 

Szóbeli vizsgák előkészítése, lebonyolítása: szaktanárok, osztályfőnök, iskolai képviselő 

 

Az érettségi első három napján tanítás nélküli munkanapot, majd egy napon délutáni tanítást 

tartunk, mert csak így szervezhető meg zavartalanul a vizsga. A további napokon az iskola jól 

elkülönített részében, tanítás mellett bonyolítjuk le a vizsgát. Az idei évben várhatóan az 

informatika vizsga lebonyolítása okoz majd legnagyobb feladatot, a várhatóan rekordszámú 

jelentkező miatt.  

Vizsganapok a május-júniusi vizsgaidőszakban: 

2020. május . magyar nyelv és irodalom 

2020. május 5. matematika 

2020. május 6. történelem 

2020. május 7. angol nyelv 

2020. május 8. német nyelv 
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2020. május 12. kémia, földrajz 

2020. május 13. biológia 

2020. május 15. informatika, ének-zene 

2020. május 19. fizika, vizuális kultúra 

2020. május 22. orosz, szlovák nyelv 

2020. május 24. olasz nyelv 

 

A szóbeli vizsgák a megadott időszakban osztályonként kerülnek megszervezésre. Az 

előrehozott vizsgázókat arányosan, a szaktanárokat figyelembe véve osztjuk szét a csoportok 

között. A vizsgák szervezésekor különös tekintettel kell lenni a testnevelés gyakorlati vizsgák 

zavartalan lebonyolítására. Ennek érdekében együttműködünk a Városi Uszodával és a 

sportpályát működtető Komép Kft-vel. 

Felelős: Kitajkáné Szántai Mária 

 

 Kompetenciamérés 

Az idei tanév kiemelt feladata a kompetencia mérésre való sikeres felkészítése a tanulóknak, 

amely elsősorban a motiválás megerősítését jelenti. 

A mérés időpontja: 2020. május 27. 

A vizsgák szervezéséért felelős: Dr. Lengyel Albertné, Mészáros Tünde, osztályfőnökök 

 

 Netfit 

A NETFIT mérést a testnevelők testnevelési órákon végzik a tanév rendjének megfelelően 

2020. január 8. és 2020.április 24. között. 

Felelősek: Csilik Attila, Vida Klára, Fonád Zoltán 

Az eredményeket 2020. május 29-ig feltöltik a rendszerbe. Felelősek: testnevelők, Bohák Dóra 

Az eredményekről, tapasztalatokról rövid tájékoztatást adnak a tanévvégi értekezleten 

10. Ifjúságvédelmi tevékenység 
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Iskolánk ifjúságvédelmi felelőse Bánfi Andrásné. A szülőkkel való kapcsolattartásra 

fogadóórát tart, az osztályfőnökökkel tartja a kapcsolatot, szervezi a szakértői vizsgálatokat és 

felülvizsgálatokat. 

 

2019.szeptember 1-jén a következő diákok vannak regisztrálva: 

Veszélyeztetettként nyilvántartott tanuló nincs. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül 13 tanuló. (9. évfolyamon még zajlik a felmérések pontosítása)  

 

Sajátos nevelési igényű 4 tanuló  

 1 fő mozgássérült (12.évf.)  – helyi szakszolgálat ellátásában 

 1 fő látássérült (11. évf.) – helyben+ Fővárosi Ped. Szakszolg. Látásvizsgáló 

 1 fő súlyos tanulási zavar (10.évf.) – intézményen belül gyógyped. 

 1 fő hallássérült (10.évf.) – intézményen belül gyógyped. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd 6 tanuló, elsősorban magyar nyelv, 

helyesírás, szövegértés fejlesztése előírt számukra. 2 tanuló szakértői vizsgálata folyamatban. 

(10. évfolyam) 

 

A 9. évfolyamra érkezők esetében a szülői értekezleten még felmérjük az esetleges érintetteket.  

Ebben a tanévben az SNI tanulók ellátására Garai-Szabóné Fabó Éva gyógypedagógussal 

kötünk szerződést, a BTMN tanulók esetében is segíti az intézmény munkáját. 

 

Feladatok havi lebontásban: 

 szeptember – az új diákok felmérése és az érintettek dokumentumainak bekérése 

 október – jelzőrendszeri megbeszélés 

 november-december – folyamatos ellenőrzése a rendszerben már benn lévő diákok 

dokumentumainak és felülvizsgálat kérése szükség esetén és KEF ülés 

 január – jelzőrendszeri megbeszélés 

 február-március – dokumentumok ellenőrzése és felülvizsgálat kérése 

 április - jelzőrendszeri megbeszélés 
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 május – KEF ülés 

Intézményünk folyamatosan kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai- és szakszolgálatokkal, más 

gyermekvédelmi intézményekkel. A jelzőrendszer működése jó, a kapcsolattartás szintén 

folyamatos. 

 

11. Minősítési eljárások 

 

Az előző a tanévben 2 pedagógus jelentkezett minősítésre. Egyikük a tavasszal sikeres minősítő 

vizsgát tett, a másik minősítés időpontja 2019. 10. 03. (Bencsik Péter – angol). Ebben az évben 

is ketten jelentkeztek (Csilik Attila és Horváth Edit), portfóliójukat november végéig töltik fel. 

Felelős: Kitajkáné Szántai Mária 

12. Belső ellenőrzések 

 

A tanév belső ellenőrzéseit a megfelelő ellenőrzési terv tartalmazza.  

Az ellenőrzések fő területei: 

 Pedagógiai-szakmai ellenőrzések elsősorban a minősítésekhez, az önértékelési 

programhoz, valamint az új kollégák munkájának megismeréséhez kapcsolódóan. 

Egyéb esetben szükség szerint. Felelősök: Kitajkáné Szántai Mária igazgató, 

munkaközösség vezetők. 

 Adminisztrációs munka ellenőrzése. (Naplóvezetés, tanügyi dokumentumok) Kiemelt 

figyelmet kap a hiányzások vezetése, kezelése, az ezzel kapcsolatos dokumentumok. 

Felelős: Kitajkáné Szántai Mária igazgató, Mészáros Tünde igazgatóhelyettes, 

Hortobágyiné Csizmadia Edina napló adminisztrátor 

 Gazdasági tevékenység fokozott, tervszerű, rendszeres ellenőrzése. Szükség esetén 

külső szakértő bevonása. Felelős: Kitajkáné Szántai Mária, Sindel Tímea gazdaság 

vezető. 
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13. Intézményi önértékelés 

 

A folyamatok segítésére, és az azokat megelőző pedagógus, vezetői és intézményi önértékelés 

koordinálására 4 fős önértékelési munkacsoport került létrehozásra a korábbi tanévben, ami az 

idén kissé átalakult összetételben folytatja munkáját. 

A munkacsoport tagjai: Hortobágyiné Csizmadia Edina (csoportvezető-reál mk.), Pécsváradi 

Antal (humán mk.), Dr. Bondorné Kondor Edit (nevelési mk.), Bangócz Ágnes (nyelvi mk.) 

A munkacsoport újjáalakulása 2019. október. Ezt követően   

 Az önértékelési szabályzat áttekintése 

 Meglévő dokumentumok elemzése 

 Az öt éves önértékelési terv újratervezése. 

 Elektronikus rendszer működésének áttekintése. 

A 2018-2019-es tanévre tervezett önértékelési feladatok átvezetése erre a tanévre: 

 

Mivel a tavalyi tanévben sajnos elmaradtak az önértékeléshez kapcsolódó feladatok, így azokat 

idén szeretnénk pótolni. Előzetes tervek: 

2018. október-november: Salka Zsuzsanna, Bakos Arany 

2019. január-február: Dr. Laukóné Adamik Edit, Borzovánné Burai Julianna, Bakos Arany 

2019. március-április: Hortobágyiné Csizmadia Edina, Kituljak Eszter, Pécsváradiné Tóth 

Anikó 

Továbbra is cél, hogy csak a feltétlenül szükséges munkát végezzük el.  

 

A tanév során várható ellenőrzések. 

Ebben a tanévben esedékes lesz a fenntartó által végzett intézményvezetői ellenőrzés. Ezen 

kívül előre tervezett ellenőrzésről nincs tudomásunk. 
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14. A tanév feladatainak beosztása havi bontásban 

Dátum Nap 

Tanítási 

nap 

sorszáma 

Esemény, feladat Felelős 

Augusztus 

2019.08.22 Cs  Alakuló értekezlet KSZM 

2019.08.23 P  
 

 

2019.08.24 Szo  
 

 

2019.08.25 V  
 

 

2019.08.26 H  Javító- és osztályozó vizsga MT 

2019.08.27 K  
 

 

2019.08.28 Sze  Gólyatábor JV, of 

2019.08.29 Cs  Gólyatábor JV, of 

2019.08.30 P  

Gólyatábor 

Evangélikus tanévnyitó konferencia, Aszód 

KSZM, 

ZP 

2019.08.31 Szo   

 

 

Szeptember 

2019.09.01 V 
 

   

2019.09.02 H 1.  

Első tanítási nap  

Tanévnyitó istentisztelet  

Vezetői értekezlet (munkaterv)  

DÖK alakuló ülés 

 

ZP 

KSZM 

MTK 

2019.09.03 K 2.  
 

 

2019.09.04 Sze 3.  
 

 

2019.09.05 Cs 4.  Wittlich-i csoport látogatása 09.05-09.11. MT, JV 

2019.09.06 P 5.  

Városi sportdíj átadó ünnepség 

Kiállítás megnyitó 

CSA 

MUV, MT 

2019.09.07 Szo 
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2019.09.08 V 
  

 

2019.09.09 H 6.  

Tanévnyitó értekezlet  

Mindennapos testnevelés jelentkezés szept 9-

13. 

KSZM 

BD, of 

2019.09.10 K 7.  
 

 

2019.09.11 Sze 8.  
 

 

2019.09.12 Cs 9.  Gyógytesi szűrés (9. évfolyam+ szűrtek) MT. of 

2019.09.13 P 10.  

Órarend véglegesítése  

Év eleji felmérők megírása 

HCSE 

Mk.vez 

2019.09.14 Szo 
  

 

2019.09.15 V 
  

 

2019.09.16 H 11.  

Áhítat 

Mobilitási hét – „Tisztítsuk meg együtt 

környezetünket! 

Szülői értekezlet 

ZP 

KB 

 

of, KSZM 

2019.09.17 K 12.  DÖK megbeszélés MTK 

2019.09.18 Sze 13.  
 

 

2019.09.19 Cs 14.  Mobilitási hét - Bringás véradás  

2019.09.20 P 15.  

Mobilitási hét – Bringás reggeli 

OKTV jelentkezés 

 

MT 

2019.09.21 Szo 
 

  

2019.09.22 V 
 

Mobilitási hét - Futófesztivál 

Orosz verseny Lakitelek (szept. 22-23.) 

CSA 

AE 

2019.09.23 H 16.  SZMK alakuló MT 

2019.09.24 K 17.  
 

 

2019.09.25 Sze 18.  
 

 

2019.09.26 Cs 19.    

2019.09.27 P 20.  

Kutatók éjszakája – Szeged, Szarvas 

Jelentkezés tanórán kívüli tevékenységekre 

Öveges beosztás véglegesítése 

KB, BBJ 

MT, of 

FZS 
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Év eleji felmérők összesítés 

 

Kutatótanár Konferencia Bp. 27. 

Diákparlament Bonyhád (27-29.) 

KE, MB, 

SZT, BEP 

KE 

MTK, ZP 

2019.09.28 Szo 
 

Hunyad megyei magyar napok 28-29. KE 

2019.09.29 V 
  

 

2019.09.30 H 21.  

Áhítat  

Tanmenetek leadása 

Statisztika 

 

 

Zene világnapja 

ZP 

Mk. vez 

BD, 

KSZM, 

HCSE 

LAT 

Október 

2019.10.01 K 22.  

Pályaválasztási vásár Bcsaba Okt 01-02. 

Sztehlo pályázat beadása 

MT 

of. ZP 

2019.10.02 Sze 23.  

Pályaválasztási vásár Bcsaba Okt.01-02. 

Atlétika ÜCSB 

MT, BKE 

FO 

2019.10.03 Cs 24.  

Pedagógus minősítés (BEP) 

 

 

KSZM, 

MT 

2019.10.04 P 25.  

Aradi vértanúk emléknapja (11.A) 

Osztályfőnöki szakmai nap Mezőberény 

KE 

AE 

2019.10.05 Szo 
  

 

2019.10.06 V 
 

  

2019.10.07 H 26.  Munkaértekezlet KSZM 

2019.10.08 K 27.  Öveges nap FZS 

2019.10.09 Sze 28.    

2019.10.10 Cs 29.    

2019.10.11 P 30.  Gyíkavató MTK 

2019.10.12 Szo 
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2019.10.13 V 
 

  

2019.10.14 H 31.  Befogadó istentisztelet ZP 

2019.10.15 K 32.  Öveges nap FZS 

2019.10.16 Sze 33.    

2019.10.17 Cs 34.    

2019.10.18 P 35.  Korál éneklési verseny, Albertirsa LAT 

2019.10.19 Szo 
 

Alapítványi bál 

MT, 

KSZM 

2019.10.20 V 
  

 

2019.10.21 H 36.  Október 23-i megemlékezés (10.A) BEP 

2019.10.22 K 
 

Őszi nevelőtestületi értekezlet 

(Tantestületi kirándulás Bp.)  

tanításnélküli munkanap 1. 

KSZM, 

ZP 

2019.10.23 Sze 
 

Nemzeti Ünnep  

2019.10.24 Cs 37.  

IFI-klub kirándulás (24-30) 

Tanársírok gondozása  

ZP, BK 

of. 

2019.10.25 P 38.  Kutatóiskola pályázat beadása MB 

2019.10.26 Szo 
 

  

2019.10.27 V 
 

  

2019.10.28 H 
 

Őszi szünet  

2019.10.29 K 
  

 

2019.10.30 Sze 
  

 

2019.10.31 Cs 
 

Reformáció napja  

November 

2019.11.01 P 
 

Mindenszentek  

2019.11.02 Szo 
 

Őszi szünet  

2019.11.03 V 
  

 

2019.11.04 H 39.  

Reformációs istentisztelet 

Munkaértekezlet 

Nyelvi projekthét 04-08. 

ZP 

KSZM 

BEP 
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Történelem OKTV MB 

2019.11.05 K 40.  

Öveges nap 

Földrajz OKTV 

FZS 

KE 

2019.11.06 Sze 41.  Info OKTV II. HCSE 

2019.11.07 Cs 42.    

2019.11.08 P 43.    

2019.11.09 Szo 
 

  

2019.11.10 V 
 

  

2019.11.11 H 44.  

Német OKTV 

Szülői értekezlet 12. évfolyam 

Fogadó óra 

MT 

of. 

KSZM 

2019.11.12 K 45.  

Öveges nap 

Matematika OKTV 

FZS 

KE 

2019.11.13 Sze 46.  

Nyílt nap 

Nyelvtan OKTV 

KSZM 

PA 

2019.11.14 Cs 47.  Fizika OKTV BAR 

2019.11.15 P 48.  
 

 

2019.11.16 Szo 
 

  

2019.11.17 V 
 

  

2019.11.18 H 49.  

Áhítat 

Intézményvezető Bszárszó 18-20. 

Kémia OKTV 

ZP 

KSZM 

BBJ 

2019.11.19 K 50.  Öveges nap FZS 

2019.11.20 Sze 51.  Info OKTV I. HCSE 

2019.11.21 Cs 52.  Biológia OKTV KB 

2019.11.22 P 53.  Szalagavató főpróba NJ 

2019.11.23 Szo 54.  

Szalagavató (december 14. helyett munkanap – 

keddi órarend) 

MT, NJ, 

KSZM 

2019.11.24 V 
 

  

2019.11.25 H 55.  Angol OKTV BEP 
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2019.11.26 K 56.  Olasz OKTV SZS 

2019.11.27 Sze 57.    

2019.11.28 Cs 58.    

2019.11.29 P 59.    

2019.11.30 Szo 
 

  

December 

2019.12.01 V 
 

Advent első vasárnapja 

Teológusnap 10. évfolyam 

 

ZP, BK 

2019.12.02 H 60.  

I.gyertyagyújtás (9.A) 

Munkaértekezlet 

PTA 

KSZM 

2019.12.03 K 61.  Öveges nap FZS 

2019.12.04 Sze 62.    

2019.12.05 Cs 63.  Irodalom OKTV PA 

2019.12.06 P 64.  Sulimikulás MTK 

2019.12.07 Szo 65.  

Munkanap (December 24. helyett) 

Adventi szavalóverseny Déva 

 

KE 

2019.12.08 V 
 

Advent második vasárnapja  

2019.12.09 H 66.  

II. gyertyagyújtás (9.B) 

Adventi sorozat az Újtemplomban dec 9-12. 

Bukásértesítők december 9-13.  

AE 

ZP, of 

of. 

2019.12.10 K 67.  Öveges nap FZS 

2019.12.11 Sze 68.    

2019.12.12 Cs 69.    

2019.12.13 P 70.    

2019.12.14 Szo 
 

  

2019.12.15 V 
 

Advent harmadik vasárnapja (ZP) 

Szolgálat az Ótemplomban 

 

LAT 

2019.12.16 H 71.  

III. gyertyagyújtás (9.C) 

 

HE 

2019.12.17 K 72.  Öveges nap FZS 
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2019.12.18 Sze 73.    

2019.12.19 Cs 74.  Nyelvi karácsony BEP 

2019.12.20 P 75.  

Csendesnap 

Karácsonyi istentisztelet – templom 

 

Közös ebéd 

ZP, BK 

 

KSZM, 

MT 

2019.12.21 Szo 
  

 

2019.12.22 V 
 

Advent negyedik vasárnapja  

2019.12.23 H 
 

Téli szünet  

2019.12.24 K 
 

Szenteste - pihenőnap  

2019.12.25 Sze 
 

Karácsony  

2019.12.26 Cs 
 

Karácsony  

2019.12.27 P 
 

Pihenőnap  

2019.12.28 Szo 
 

Téli szünet  

2019.12.29 V  
 

 

2019.12.30 H  Téli szünet  

2019.12.31 K  Pihenőnap   

Január 

2020.01.01 Sze 
 

Újév  

2020.01.02 Cs 
 

Téli szünet  

2020.01.03 P 
 

Téli szünet  

2020.01.04 Szo 
 

  

2020.01.05 V 
  

 

2020.01.06 H 76.  

Vízkereszt áhítat 

Munkaértekezlet 

Továbbtanulási szülői értekezlet 

ZP 

KSZM 

KSZM 

2020.01.07 K 77.  Öveges nap FZS 

2020.01.08 Sze 78.    

2020.01.09 Cs 79.    

2020.01.10 P 80.    
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2020.01.11 Szo 
  

 

2020.01.12 V 
  

 

2020.01.13 H 81.  Szülői értekezlet 9-11., fogadóóra  of. 

2020.01.14 K 82.  Öveges nap FZS 

2020.01.15 Sze 83.    

2020.01.16 Cs 84.    

2020.01.17 P 85.    

2020.01.18 Szo 
 

Kölcsey verseny Orosháza (?) 

 

LAT 

2020.01.19 V 
  

 

2020.01.20 H 86.  

Áhítat 

Ökumenikus imahét jan. 19-26. 

ZP 

ZP 

2020.01.21 K 87.  Öveges nap FZS 

2020.01.22 Sze 88.  

Magyar kultúra napja 

Jelentkezés osztályozó vizsgára 

SZT 

MT 

2020.01.23 Cs 89.  
 

 

2020.01.24 P 90.  

I. félév vége 

Osztályozó értekezlet 

 

KSZM 

2020.01.25 Szo 
  

 

2020.01.26 V 
  

 

2020.01.27 H 91.  
 

 

2020.01.28 K 92.  Öveges nap FZS 

2020.01.29 Sze 93.  Osztályozó vizsga MT 

2020.01.30 Cs 94.  
 

 

2020.01.31 P 95.  

Félévi értesítők kiosztása 

 

of 

Február 

2020.02.01 Szo 
  

 

2020.02.02 V 
 

  

2020.02.03 H 96.  Áhítat ZP 
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Féléves értekezlet KSZM 

2020.02.04 K 97.  Öveges nap FZS 

2020.02.05 Sze 98.  
 

 

2020.02.06 Cs 99.  
 

 

2020.02.07 P 100.  
 

 

2020.02.08 Szo 
  

 

2020.02.09 V 
  

 

2020.02.10 H 101.    

2020.02.11 K 102.    

2020.02.12 Sze 103.    

2020.02.13 Cs 104.  Jelmezes nap 

MTK, 

BKE 

2020.02.14 P 105.  Tört. tanárok konferenciája Aszód MB 

2020.02.15 Szo 
 

Érettségi, felvételi jelentkezés  

BD, 

KSZM, of 

2020.02.16 V 
 

  

2020.02.17 H 106.  

Áhítat 

Reál hét 17-22. 

ZP 

KE 

2020.02.18 K 107.  Öveges nap FZS 

2020.02.19 Sze 108.    

2020.02.20 Cs 109.    

2020.02.21 P 110.  
 

 

2020.02.22 Szo 
  

 

2020.02.23 V 
 

  

2020.02.24 H 111.  Ballagási megbeszélés 1. MT, of 

2020.02.25 K 112.  

Öveges nap 

Kommunista diktatúra áldozatai emléknap 

(11.B) 

FZS 

PA 

2020.02.26 Sze 113.  Hamvazószerda  

2020.02.27 Cs 114.    
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2020.02.28 P 115.    

2020.02.29 Szo    

Március 

2020.03.01 V 
 

Böjt 1.  

2020.03.02 H 116.  

Áhítat 

Munkaértekezlet 

ZP 

KSZM 

2020.03.03 K 117.  Öveges nap FZS 

2020.03.04 Sze 118.    

2020.03.05 Cs 119.    

2020.03.06 P 120.  MEGINT? LAT 

2020.03.07 Szo 
 

  

2020.03.08 V 
 

Böjt 2.  

2020.03.09 H 121.  Ballagási megbeszélés 2. 

KSZM, 

MT 

2020.03.10 K 122.  Öveges nap FZS 

2020.03.11 Sze 123.    

2020.03.12 Cs 124.    

2020.03.13 P 125.  

Márc. 15. műsor (10.B) 

9.BC Dévai kirándulás márc.13-15. 

 

LAT 

KE, AE, 

HE 

2020.03.14 Szo 
 

  

2020.03.15 V 
 

Nemzeti ünnep – koszorúzás 

Böjt 3. 

MT 

2020.03.16 H 126.  Áhítat ZP 

2020.03.17 K 127.  Öveges nap FZS 

2020.03.18 Sze 128.    

2020.03.19 Cs 129.    

2020.03.20 P 130.    

2020.03.21 Szo 
 

  

2020.03.22 V 
 

Böjt 4. vasárnapja?  
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2020.03.23 H 131.  
 

 

2020.03.24 K 132.  Öveges nap FZS 

2020.03.25 Sze 133.    

2020.03.26 Cs 134.    

2020.03.27 P 135.    

2020.03.28 Szo 
 

  

2020.03.29 V 
 

Böjt 5. vasárnapja  

2020.03.30 H 136.    

2020.03.31 K 137.  Öveges nap FZS 

Április 

2020.04.01 Sze 138.    

2020.04.02 Cs 139.    

2020.04.03 P 140.    

2020.04.04 Szo 
 

  

2020.04.05 V 
 

Böjt 6.  

2020.04.06 H 141.  

Passiós istentisztelet 

Munkaértekezlet 

Fogadóóra, szülői értekezlet 

ZP 

KSZM 

MT, of 

2020.04.07 K 142.  Öveges nap FZS 

2020.04.08 Sze 143.    

2020.04.09 Cs 
 

Tavaszi szünet  

2020.04.10 P 
 

Nagypéntek  

2020.04.11 Szo 
 

  

2020.04.12 V 
 

Húsvét  

2020.04.13 H 
 

Húsvét  

2020.04.14 K 
 

  

2020.04.15 Sze 144.  Jelentkezés osztályozó vizsgára MT 

2020.04.16 Cs 145.  

Humán hét 16-22. 

Holokauszt áldozatainak emléknapja (11.C) 

MB 

MTK 

2020.04.17 P 146.    
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2020.04.18 Szo 
 

  

2020.04.19 V 
 

  

2020.04.20 H 147.  

Ballagási megbeszélés 2. 

 

MT, 

KSZM, NJ 

2020.04.21 K 148.  

Öveges nap 

Dr. Nádor Jenő történelem verseny 

FZS 

MB, PA 

2020.04.22 Sze 149.  Vajda Gála AE 

2020.04.23 Cs 150.  Osztályozó vizsga MT 

2020.04.24 P 151.    

2020.04.25 Szo 
 

  

2020.04.26 V 
 

  

2020.04.27 H 152.  

Kibocsátó istentisztelet 

Fáklyás felvonulás 

ZP 

of. 

2020.04.28 K 153.  

Osztályozó értekezlet  

Szerenád 

KSZM 

of 

2020.04.29 Sze 154.  

Bolondballagás 

Ballagási főpróba 

of. 

MT, NJ 

2020.04.30 Cs 
 

Ballagás  

tanítás nélküli munkanap 2. 

KSZM, 

MT, NJ 

Május 

2020.05.01 P 
 

Munkaszüneti nap  

2020.05.02 Szo 
 

  

2020.05.03 V 
 

  

2020.05.04 H 
 

Magyar érettségi  

tanítás nélküli munkanap 3. 

KSZM 

2020.05.05 K 
 

Matematika érettségi 

tanítás nélküli munkanap 4. 

KSZM 

2020.05.06 Sze 
 

Történelem érettségi 

tanítás nélküli munkanap 5. 

KSZM 

2020.05.07 Cs 155.  Angol érettségi  KSZM 
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(délutáni tanítás) 

2020.05.08 P 156.  Német érettségi KSZM 

2020.05.09 Szo 
 

  

2020.05.10 V 
 

  

2020.05.11 H 157.  Áhítat ZP 

2020.05.12 K 158.  

Kémia érettségi 

Földrajz 

KSZM 

2020.05.13 Sze 159.  Biológia érettségi KSZM 

2020.05.14 Cs 160.  

Dévai iskola látogatása május14-17. 

(Határtalanul) 

MB, KE 

2020.05.15 P 161.  

Informatika érettségi  

Ének-zene érettségi 

KSZM 

2020.05.16 Szo 
 

  

2020.05.17 V 
 

  

2020.05.18 H 162.  Vezetői (NYEPA) KSZM 

2020.05.19 K 163.  

Fizika érettségi 

Rajz és vizuális 

KSZM 

2020.05.20 Sze 164.    

2020.05.21 Cs 165.  11.A utazása Dévára (május 21-24.)  

KE 

 

2020.05.22 KE 166.  Orosz, szlovák érettségi KSZM 

2020.05.23 Szo 
 

  

2020.05.24 V 
 

Konfirmáció, keresztelés ZP 

2020.05.25 H 167.  

Olasz érettségi  

Áhítat 

Tavaszi nevelési értekezlet 

KSZM 

ZP 

KSZM 

2020.05.26 K 168.    

2020.05.27 Sze 169.  Kompetenciamérés MT, LAT 

2020.05.28 Cs 170.  
 

 

2020.05.29 P 171.  
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2020.05.30 Szo 
  

 

2020.05.31 V 
 

Pünkösd  

Június 

2020.06.01 H 
 

Pünkösd  

2020.06.02 K 172.  Tanársírok gondozása of. 

2020.06.03 Sze 173.  

Jelentkezés osztályozó vizsgára  

Írásbeli dolgozatok megtekintése 

of, MT 

KSZM 

2020.06.04 Cs 174.  

Nemzeti összetartozás napja megemlékezés 

(10.C)  

Emelt szintű szóbeli vizsgák. június 4-11. 

NJ 

2020.06.05 P 175.  9.A kirándulása Dévára 5-7. KE 

2020.06.06 Szo 
 

  

2020.06.07 V 
 

  

2020.06.08 H 176.  
 

 

2020.06.09 K 177.  
 

 

2020.06.10 Sze 178.  Osztályozó vizsga MT 

2020.06.11 Cs 179.  

Csendesnap, pedagógusnap 

Osztályozó értekezlet 

ZP, MTK 

KSZM 

2020.06.12 P 
 

Diáknap  

tanítás nélküli munkanap 6. 

MTK 

2020.06.13 Szo 
 

  

2020.06.14 V 
 

  

2020.06.15 H 
 

Pályaorientációs nap (Sportnap) 

tanítás nélküli munkanap 7. 

Érettségi 1. 15-17. 

testn. 

 

KSZM 

2020.06.16 K 
  

 

2020.06.17 Sze 
 

Érettségi 2. 17-19. 

Tanévzáró  

KSZM 

SZT 

2020.06.18 Cs 
 

  

2020.06.19 P 
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2020.06.20 Szo 
  

 

2020.06.21 V 
  

 

2020.06.22 H 
 

Beiratkozás KSZM 

2020.06.23 K 
 

Érettségi 3. 23-25. KSZM 

2020.06.24 Sze 
 

  

2020.06.25 Cs 
 

  

2020.06.26 P 
 

Tanári csendesnap ZP 

2020.06.27 Szo 
 

  

2020.06.28 V 
 

  

2020.06.29 H 
 

NYEPA 29-1. KSZM 

2020.06.30 K 
 

  

 

2020.07.01 Sze 
  

 

2020.07.02 Cs 
 

Tanévzáró értekezlet KSZM 

2020.07.03 P 
  

 

 

15. Egyéb feladatok 

 

Az eddigieken túl két területet szeretnénk még az idei tanévvel kapcsolatban kiemelni. 

 Fontos támogató szervezetünk a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre, amely 

díjak adományozásával, iskolai programok, versenyek támogatásával segíti munkánkat. A 

Baráti Kör fontos részét képezi iskolai életünknek, a korábbi évekhez hasonló szoros 

együttműködést tervezünk. 

 Továbbra is különös gondot fordítunk a jó munkahelyi légkör biztosítására, a 

munkatársak iskolán belüli és azon túlmutató jó kapcsolataira. Elmondhatjuk, hogy összetartó, 

jó kollektíva dolgozik a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. Biztosak vagyunk abban, 

hogy ez a jó munkatársi kapcsolat kihatással van arra, hogy a szülők és gyerekek jól érzik 

magukat iskolánkban, és egyre több elismerést kapunk a városban és környékén. 
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16. Mellékletek 

 

 Reál munkaközösség munkaterve 

 Humán munkaközösség munkaterve 

 Nevelési munkaközösség munkaterve 

 Nyelvi munkaközösség munkaterve 

 DÖK munkaterve 

 Beiskolázási terv 

 Belső ellenőrzési terv 

 Önértékelési terv  

 Rákóczi Szövetség helyi szervezetének munkaterve 

 

A fenti munkatervet a tantestület a 2019. szeptember 9-én megtartott tantestületi 

értekezleten megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Szarvas, 2019. 09. 14. 

 

Kitajkáné Szántai Mária 

igazgató 


