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1. A tanév mottója, kiemelt feladatok 

 

Mottó: "De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 

életet nyerjünk." 

(Zsid 10, 39) 

 Az új NAT-hoz kapcsolódó feladatok 

A 2020-21-es tanév egyik hozadéka volt az új NAT bevezetése a 9. évfolyamon. Fontos feladata 

volt a munkaközösségeknek az új követelmények pontos megismerése, az új tankönyvek 

oktatásba való bevezetése. Sajnos ezt a munkát megnehezítette a digitális oktatásra való áttérés, 

és az, hogy a részletes vizsgakövetelmények csak a tanév végén kerültek nyilvánosságra, minta 

feladatsorokat pedig még mindig nem láthattunk. 

Pedagógiai programunkban több újdonság is szerepel, az egyik a digitális kultúra tantárgyon 

belüli órarendi keretek között folyó gépírásoktatás, a másik a természettudományos 

gyakorlatok tantárgyelem bevezetése. Ennek során kémia, fizika és biológia gyakorlati 

foglalkozások kerülnek órarendi keretek között megszervezésre. Így próbáljuk erősíteni a 

természettudományos tantárgyak oktatásának újfajta szemléletét. A gépírás órákat digitális 

tanrendben is megtartottuk, a természettudományos gyakorlatokat viszont nem tudtuk, csak az 

adott órák keretében törekedtünk minél több gyakorlati feladatot adni. Így ehhez újult erővel 

látunk hozzá, immár két évfolyamon. 

Már az idei tanévben aktuálissá válhat olyan előrehozott érettségi, amit az új NAT 

követelményei szerint tehetnek a tanulók. Ez egyelőre elég aggályosnak látszik, a korábban 

említettek miatt, hiszen szinte „vakon” készítjük fel a diákokat. Felmenő rendszerben újdonság 

lesz a választható természettudományos tárgy 11. évfolyamon, és a művészetek új rendszere. 

Az erre való felkészülés, a tanulók és szülők részletes tájékoztatása a megalapozott döntés 

érdekében szintén fontos feladata lesz a tanévnek. 

Cél a tanulók gyakorlati kompetenciáinak fejlesztése, zökkenőmentes átállás a 

követelménytrendszerben. 

 

 Járvánnyal összefüggő feladatok 

Intézményünk az előző tanévben elkészítette a saját járványügyi protokollját, és azt a 

honlapon közzé is tette. Ebben nagy hangsúlyt kap az intézmény tisztaságának folyamatos 
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biztosítása. A járványügyi szabályok betartásának érdekében megerősített ügyeletet, 

megnyújtott ebédelési időszakot szervezünk, valamint a nagy létszámú programok szervezését 

más keretek közé tereljük. A szabályokat több alkalommal pontosítottuk, az aktuális 

előírásokhoz igazítottuk. 

Ugyanakkor fontos, hogy a mindennapi iskolai élet a szabályok betartása mellett is normális 

keretek között tudjon folyni. Jelenleg különösebb megszorítások nélkül kezdhettük a tanévet, 

de a G-Suit rendszer bevezetésével, frissítésével felkészülünk a digitális oktatás bármikori 

esetleges bevezetésére. A pedagógusokat ösztönözzük, hogy a két rendszert együtt is 

folyamatosan használják, a pozitív tapasztalatokat a jelenléti oktatás során is alkalmazzák. 

Amellett, hogy felkészülünk a digitális oktatásra, sajnos be kell látnunk, hogy az elmúlt 

tanévnek számos negatív hatása is van. Folyamatosan fel kell mérnünk, hogy milyen 

hiányosságokat kell pótolnunk. Ennek érdekében az idei évre matematika és angol tárgyakból 

évfolyamonként korrepetálást szervezünk, amelyre a szaktanárok javaslatára kerülnek a 

tanulók.  

A nevelési munkaközösség fontos feladata a közösségi élet újjászervezése, és az esetleges lelki 

segítségnyújtás. 

Célunk a biztonságos iskolai környezet megteremtése, és a digitális oktatás hátrányainak 

enyhítése. 

 

 Kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy az SNI és BTMN tanulók száma intézményünkben 

fokozatosan emelkedik. Az emelkedés mértéke jóval meghaladja az intézmény tanulólétszám 

növekedésének ütemét. Intézményünk 2021 szeptemberétől alkalmazott egy új kollégát, 

fejlesztő pedagógus végzettséggel, aki az intézményben tanuló hátrányos helyzetű vagy tanulási 

nehézségekkel küzdő diákokat tudja segíteni.  

Iskolánkban eddig erre a feladatra nem volt külön munkatárs. A lemorzsolódás csökkentésével 

kapcsolatos feladatokat a szaktanárok, osztályfőnökök végezték. A BTMN és SNI tanulók 

esetén a fejlesztéseket a szaktanárok, illetve ahol szükséges volt külső szakemberek végezték. 

Az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, kapcsolattartást, nyomon követést egy ezzel 

megbízott kolléga végezte el tanítási órái mellett. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a feladatot egy 
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pedagógus tartsa kézben, hogy minél hatékonyabban tudja azt ellátni. Ez megkönnyíti a 

szervezési feladatok elvégzését is, mert a tanulókhoz alkalmazkodva könnyebben lehet 

időpontokat találni a felzárkóztató foglalkozásokra. Eddig ezeket a meglehetősen leterhelt 

kollégák órarendjéhez igazodva, tanítás után lehetett csak szervezni, ami a részvételi 

hajlandóságot és hatékonyságot csökkentette. 

Ehhez a programunkhoz a Félállás pályázat keretében fenntartói támogatást is kaptunk, nyilván 

annak köszönhetően, hogy összhangban áll az Evangélikus Köznevelési Stratégia 

célkitűzéseivel. 

A fenti tanulók mellett valamennyi diákunkat szeretnénk segíteni majd a jövőben egy tanulás 

támogató rendszer kidolgozásával. 

Cél: a méltányosság fokozott megjelenése az iskolai mindennapokban. 

 

 Idegennyelv oktatás további erősítése 

Az idegennyelv tanítása sok szempontból kiemelt szerepet játszik oktatásunkban. A nyelvtudás 

fontosságát napjainkban senki nem kérdőjelezi meg. Az oktatási rendszerben betöltött szerepe 

is egyre hangsúlyosabb, hiszen az előrehozott érettségik, a kötelező emelt szintű érettségik és a 

továbbtanulásban betöltött szerepe mind egyre fontosabbá teszi.  

Az előző tanév beszédkészség fejlesztése után a következő évben az íráskészségre szeretnénk 

kiemelt figyelmet fordítani. Tapasztalataink szerint a nyelvvizsgán sokan ennél a feladatnál 

veszítik el a legtöbb pontot, pedig a fogalmazási készségek viszonylag könnyen javíthatók. 

Terveink között szerepel egy esszéíró verseny vagy pályázat meghirdetése, valamint a 

hagyományos nyelvi versenyünk feladatsorát idén érveléssel egészítjük ki. 

Az előrehozott érettségit letett diákok számára órarendi keretek között szervezünk emelt szintű 

érettségire, felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat. 

Cél: a felsőoktatásba belépő diákjaink rendelkezzenek nyelvvizsgával, használható 

nyelvtudással. 

 

 Sikeres beiskolázás a 2022-2023-as tanévre 

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

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

elmegyünk. Mivel az előző tanévben viszonylag csendes év volt, most ismét igyekeznünk kell 

ezt a munkát fokozni, minél szorosabb kapcsolatot tartani az általános iskolákkal.  

Ezt szolgálja például az Öveges program folytatása, megújítása a fenntartási időn túl is, nyelvi 

programokkal megjelenni az általános iskolákban, valamint a Benka iskola végzős kéttannyelvű 

osztályának diákjai számára megfelelő továbblépést biztosítani. 

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

jelenlegi létszám nagymértékben már nem növelhető. 

 

2. A tanév helyi rendje 

 

A tanév rendjét az emberi erőforrások miniszterének 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete 

a 2021/2022. tanév rendjéről határozza meg.  

Ennek alapján: 

A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó 

tanítási napja 2022. június 15. (szerda). 

Tanítási napok száma 180 

Első félév vége: 2022. január 21. (péntek) 

A középiskola befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2022. április 29. (péntek) 

 

2.1. Tanítás nélküli munkanapok  

1. 2022. május 2. (hétfő) – érettségi 

2. 2022. május 3. (kedd) – érettségi  

3. 2022. május 4. (szerda) – érettségi 

4. 2022. május 27. (péntek) – diáknap 

5. 2022. június 7. (kedd) – tavaszi nevelési értekezlet/tantestületi kirándulás 
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6. 2022. június 14. (kedd) – csendesnap 

7. 2022. június 15. (szerda) – pályaorientációs nap/sportnap 

 

2.2. Tanítási szünetek 

 Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet 

Szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

2021. október 22. 

(péntek) 

2021. december 21. 

(kedd) 

2022. április 13. 

(szerda) 

Szünet utáni első 

tanítási nap 

2021. november 2. 

(kedd) 

2022. január 3. 

(hétfő) 

2022. április 20. 

(szerda) 

 

2.3. Ünnepek: 

 

2021. október 6. (szerda) Aradi vértanúk emléknapja (11.A) 

2021. október 23. (szombat) Nemzeti ünnep (10.A) 

2021. október 31. (vasárnap) Reformáció napja 

202. november 1. (hétfő) Mindenszentek 

2021. december 25-26.  

(szombat-vasárnap) 

Karácsony 

2022. január 1. (szombat) Újév 

2022. január 6. (csütörtök) Vízkereszt 

2022. február 25. (péntek) Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

(11.B) 

20221. március 15. (kedd) Nemzeti ünnep (10.B) 

2022. április 17-18. (vasárnap-hétfő) Húsvét 

2022. április 16. (szombat) Holokauszt áldozatainak emléknapja (11.C) 

2022. május 1. (vasárnap) Munka ünnepe 

2022. június 5-6. 

(vasárnap-hétfő) 

Pünkösd 
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2022. június 4. (szombat) Nemzeti összetartozás napja (10.C) 

 

2.4. Munkanap áthelyezések: 

 

2021. december 24. (péntek) pihenőnap 

Helyette: 2021. december 11. (szombat) munkanap – pénteki órarend 

 

2022. március 14. (hétfő) pihenőnap 

Helyette: 2022. március 26. (szombat) munkanap – hétfői órarend 

 

2.5. Szülői értekezletek, fogadóórák 

Tervezett szülői értekezletek: 

 

Továbbtanulási szülői értekezlet 11-12. évfolyam 2021. szeptember 6. 

Szülői értekezletek 9-12. évf.: 2021. szeptember 6. 17:30 

 

SZMK alakuló ülés 2021. szeptember 22.  

 

Fogadóóra: 9-12. évf. 2021. november 15. 

Szülői értekezletek 12. évf.: 2021. november 15. 

 

Szülői értekezlet és fogadóóra: 9-11. évf. 2022. január 10. 

 

Továbbtanulási és szülői értekezlet 12. évf. 2022. január 12. 

 

Szülői értekezlet és fogadóóra: 9-12. évf. 2022. április 11. 

Emeltszintű képzésekkel és tantárgyválasztással kapcsolatos szülői értekezlet, 10. évfolyam, 

2022. április 11. 
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Fogadóórák 

 

Kitajkáné Szántai Mária igazgató kedd 14-16 óráig 

Hortobágyiné Csizmadia 

Edina 

igazgatóhelyettes szerda 14-16 óráig 

Dr. Laukóné Adamik Edit igazgatóhelyettes hétfő 14-16 

Zahorecz Pál iskolalelkész hétfő 6. óra 

Buzás Tünde ifjúságvédelmi felelős szerda  3. óra 

Nyemcsok Emese ifjúsági védőnő csütörtök 9:45-10:45 óráig 

Pedagógusok Egyéni beosztás szerint (honlapon közzé téve) 

 

2.6. A tanév kiemelt rendezvényei 

 

 Szoboravató 

A tanév első kiemelt rendezvénye az iskola díszudvarán álló szoborpark legújabb alkotásainak 

ünnepélyes átadása. A szoborparkot az iskola és a Vajdás Öregdiákok Baráti Köre közösen 

gondozza, bővíti. A legújabb alkotások – id. Gyimesi János mellszobra és id. Boczkó Dániel 

emléktáblája – tavaly ősszel készült el, de a járványhelyzet miatt ünnepélyes átadásuk most 

lesz. A szoborpark bővítése az EMMI támogatásával és közadakozással valósulhatott meg. 

Tervezett időpont: 2021. szeptember 24. 

 

 Nyílt nap 

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

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

Pályaválasztási tájékoztatókon veszünk részt, 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. Már 

tavaly is új formát terveztünk, de akkor a járványhelyzet miatt teljesen elmaradt ez a fontos 

rendezvény. Az idei nyílt napot hasonló formában tervezzük, kisebb csoportokra bontva. A 
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helyi iskolákkal egy-egy napra szervezünk nyílt napot, amelyet a vidéki iskolákban is 

meghirdetünk. Így elkerülhető a nagyobb létszám, ami jobban megfelel a járványügyi 

előírásoknak, és nyugodtabb légkört is biztosít. 

Tervezett beosztás: 

2021. november 9. Benka Gyula Evangélikus Iskola 

2021. november 10. Gál Ferenc Gyakorló Általános Iskola 

2021. november 11. Szlovák Általános Iskola 

 

 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 külső helyszínen, a Városi Sportcsarnokban tudjuk megtartani. Az idei tanévben a 

rendezvény megszervezésekor figyelembe kell venni a kialakult helyzetet, és ennek fényében 

kissé átgondolva, egyszerűsített formában tervezzük a megvalósítást. A pontos részletek 

egyeztetés alatt állnak. Mindenképpen szeretnénk azonban, hogy a végzősök és a szülők 

számára emlékezetes alkalmat tudjunk megrendezni. 

A rendezvény időpontja: 2021. november 26.  

 

 Projekthetek 

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. Az idei tanévben kicsit változtatni szeretnénk a 

lebonyolításn. Megmaradnak az egyes munkaközösségek által rendezett „projekthetek”, és 

emellett tavasszal és ősszel egy-egy hetet szervezünk, amikor adott téma köré csoportosítva 

valamennyi munkaközösség programokat szervez, erősítve a tantárgyak közötti kapcsolatokat. 

A projekthetek időpontjai: 

2021. november 2-5.:  Magyar Tudomány napjai (közös projekt) 

2021. december 16-20.:  Nyelvi projekt 



 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium  

"De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, 

hogy életet nyerjünk." 

(Zsid 10, 39) 

 

11 
 

2022. február 16-19.:  Reál projekt 

2022. március 7-11.:  Pénz hét (közös projekt) 

2022. április 5-7.:   Humán projekt 

A projektrendezvényekre 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 

Az idei tanévben, az első félévben biztosan nem kerül sor testvériskolai látogatásra. Próbálunk 

azonban élő kapcsolatban maradni a testvériskolákkal, és megpróbálni valamilyen online 

kapcsolattartást, esetleges közös programot. A második félévben reménykedünk abban, hogy 

lesz lehetőség utazásra, és az elmaradt pályázati programok pótlására, és bár kevés reményt 

látunk rá, talán a külföldi nyelvtanulási program is beindulhat. 

 

 Vajda Gála 

A tavaszi időszak fontos rendezvénye a Vajda Gála, amely az iskola tanulóinak kulturális 

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

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

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

készül, a város lakossága is megismerkedik az előadással. A gálán való részvétel szigorúan 

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

mernek nyilvánosan megmutatkozni. Az online munkarend miatt már két éve kimaradt ez a 

számunkra nagyon kedves rendezvény az iskolai évből. Az idén nagy várakozással és 

reményekkel készülünk rá. 

Tervezett időpontja: 2022. április 7. 

 

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

együttműködés során a tanulók szorosabb kapcsolatba kerülnek egymással. Sajnos az elmúlt 

két évben erről is le kellett mondanunk. Mindkét évben igyekeztünk a lehetőségekhez mérten 

ünnepélyesen elköszönni a végzősöktől, az érettségi vizsgák zárónapján. Idén azonban már 

reménykedünk egy igazi ballagásban. 

Az idei tanévben a ballagás 2022. április 30-án lesz. 

 

 Jubileumi rendezvények 

Ebben a tanévben több esemény évfordulóját is ünnepeljük, amelyekhez kapcsolódóan a tavaszi 

időszakban több rendezvényt tervezünk. Iskolánk megalapításának 220 éves, evangélikus 

fenntartásba való visszatérésének 10 éves, valamint az Újtemplom felszentelésének 125 éves 

évfordulójára készülünk 2022-ben. Néhány tervezett esemény: 

 iskolatörténeti kiállítás, 

 szaktantermek névadása egykori neves tanárokról, 

 pályázatok kiírása. 

A gimnáziumnak helyt ad immáron 8. éve az Újtemplom. A templom felszentelésének 125. 

évfordulóját 2022. július 4-én ünnepli. Előtte levő szombaton (július 2.) készül mind a 

gyülekezet, mind iskolánk közös ünnepre, mely keretén belül különböző egyházi és világi 

programokat rendezünk. 2022. július 3-án vasárnap, ünnepi istentisztelet és szeretetvendégség 

keretén belül lesz a hálaadás az elmúlt 220, 125, 10 évért. 

 

 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. Az időszakban 

előtérbe kerültek az online megrendezésű, vagy helyben megvalósított versenyek. Azonban az 

a tapasztalatunk, hogy a tanulók és a kollégák egy jelentős része az online versenyekre kevesebb 

lelkesedéssel jelentkezik. 

Az idei tanév tervezett versenyeit a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák részletesen. 
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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. 

FelelősökDr. Laukóné Adamik Edit, munkaközösség-vezetők. 

 

 

2.7. Szervezési feladatok 

Az idei tanévtől iskolánk vezetésében változás történt. Új igazgatóhelyettes segíti az igazgató 

munkáját. A vezetés arra törekszik, hogy egymás munkáját segítve sikeresen teljesítsük az új 

tanév általi komoly kihívásokat. 

 

A vezetésen belüli munkamegosztást az alábbiak szerint tervezzük. Természetesen a tanév 

folyamán szerzett tapasztalatok alapján ezt pontosítjuk. 

 

Kitajkáné Szántai Mária – igazgató 

 Stratégiai döntések, képzési rendszer 

 Személyi döntések 

 Beiskolázás, tanuló felvétel 

 Kapcsolattartás a fenntartóval 

 Tantárgyfelosztás 

 Beruházások, beszerzések 

 Gazdálkodással kapcsolatos kérdések 

 Munkaközösségek irányítása 

 Iskola képviselete 

 Pályázatok 

 SNI, BTMN tanulók  

 Pedagógusok távolléte, helyettesítés 

 Ügyeletek, feladatok kiosztása 

 Kikérők, kilépési engedélyek 
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Hortobágyiné Csizmadia Edina – tanügyigazgatási igazgatóhelyettes 

 Az igazgató távollétében képviseli az iskolát 

 Digitális napló működtetése, ellenőrzése 

 Tantárgyfelosztás elkészítése 

 Órarend 

 Munkaidőnyilvántartás 

 Statisztikák, munkatervek, beszámolók készítése 

 Munkaköri leírások frissítése 

 Önértékelések, minősítések 

 Vizsgaszervezés (osztályozó és érettségi vizsgák) 

 Pályázatok írásában és beszámolókban való részvétel 

 Tömegsport, tanórán kívüli foglalkozások 

 Digitális rendszerek kialakítása, DFT 

 Igazgató távollétében helyettesítés szervezése 

 

Dr. Laukóné Adamik Edit – nevelési igazgatóhelyettes 

 Az igazgató és a tanügyigazgatási igazgatóhelyettes távollétében képviseli az 

iskolát 

 Kapcsolattartás partnerintézményekkel (általános iskolák, hivatalok, szakszolgálat, 

családsegítő, védőnői szolgálat stb.) 

 Tanulmányi versenyek 

 Iskolai rendezvények 

 A járványügyi helyzettel kapcsolatos napi feladatok szervezése 

 Iskolán kívüli programok (tanulmányi kirándulások, partneriskolai programok) 

 2 hetes nyelvtanulási program 

 Továbbtanulás, pályaválasztás (kapcsolattartás a felsőoktatási intézményekkel) 

 Beiskolázási rendezvények 
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 Honlap tartalmának felügyelete (cikkek, egyéb tartalmak), évkönyv 

 Média (újság, TV kapcsolattartás) 

 SZMK, Alapítvány, Baráti Kör kapcsolattartás 

 Kompetenciamérés 

 

Beiskolázás:     Kitajkáné Szántai Mária 

Pályaválasztás:   Dr. Laukóné Adamik Edit, osztályfőnökök 

Tanulmányi versenyek:   Dr. Laukóné Adamik Edit, munkaközösség-vezetők 

Ügyeleti rendszer működtetése: Kitajkáné Szántai Mária 

Órarend, digitális napló:   Hortobágyiné Csizmadia Edina 

Sportrendezvények:   Csilik Attila, Vida Klára, Fonád Zoltán 

Ünnepélyek, rendezvények:  Dr. Laukóné Adamik Edit, Buzás Tünde 

  emléknapok (11. évf) –humán mk., osztályfőnökök 

  nemzeti ünnepek (10.évf) – humán mk., osztályfőnökök 

  tanévnyitó – Szebedinszky Tímea 

  szalagavató – Dr. Laukóné Adamik Edit, Buzás Tünde, Murányi Viktória 

  karácsony – Dr. Lengyel Albertné, Pécsváradi Antal 

  Magyar Kultúra Napja: Salka Zsuzsanna 

  ballagás – Dr. Laukóné Adamik Edit, Buzás Tünde, Bangócz Ágnes 

  gála – Németh Judit, Buzás Tünde 

  tanévzáró – Szebedinszky Tímea 

 

Egészségügyi vizsgálatok:  Dr. Laukóné Adamik Edit 

Vizsgák:     Hortobágyiné Csizmadia Edina, Sonkoly Edit 

Statisztikák kitöltése: Hortobágyiné Csizmadia Edina, Sonkoly Edit 

Ellenőrzési munka:    Kitajkáné Szántai Mária, Hortobágyiné Csizmadia Edina 

     Dr. Laukóné Adamik Edit, munkaközösség-vezetők 
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2.8. Nevelő, oktató munkával kapcsolatos feladatok 

 

Oktató munka szervezése Kitajkáné Szántai Mária 

Hortobágyiné Csizmadia Edina 

Dr. Laukóné Adamik Edit 

munkaközösség-vezetők 

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: 

 

Dr. Laukóné Adamik Edit, osztályfőnökök 

Iskola megjelenése a sajtóban: 

 

Dr. Laukóné Adamik Edit,  

Liska Zsolt, Horváth Edit (honlap) 

Egészségnevelési feladatok: 

 

Nyemcsok Emese 

Környezeti nevelés: 

 

Kéri Bernadett 

Ifjúságvédelmi feladatok: 

 

Buzás Tünde 

Kiemelt figyelmet igényló tanulók: Buzás Tünde 

Könyvtári feladatok: 

 

Vidácsné Szurgent Éva 

Tankönyvrendelés, terjesztés: 

 

Vidácsné Szurgent Éva, osztályfőnökök 
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Közösségi szolgálat: Buzás Tünde 

Diákönkormányzat: 

 

Kita Erzsébet 

Informatikai, multimédiás rendszerek 

működtetése: 

 

Liska Zsolt, Huszárik Gábor 

Tanügyi dokumentumok elkészítése, 

adminisztrációs feladatok: 

 

Sonkoly Edit 

Kompetenciamérések szervezése: 

 

Kita Erzsébet 

Pályázati munka: Molnár Béla, Valastyán Anikó 

 

Önértékelési munka 

 

Hortobágyiné Csizmadia Edina, 

önértékelési munkacsoport 

 

Fegyelmi bizottság elnöke: Molnár Béla 

 tagjai: Dr. Bondorné Kondor Edit 

Bencsik Péter 

  

 

3. 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 Csabacsűd és Kondoros. A többi bejárós tanuló 

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

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

közülük, 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. 

 Evangélikus Katolikus Református Egyéb Nincs 

megkeresztelve 

Felekezeti 

hovatartozás 

31 19 8 1 27 

Választott 

hittan 

55 18 13 - - 

 

A táblázat azt mutatja, hogy a felekezethez nem tartozó diákok zömében 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 évtől egy újabb evangélikus hitoktató kollégával bővült a tantestület. Ez örömet és 

könnyebbséget is jelent, hiszen a feladatok jobban megoszlanak, valamint iskolalelkészünk 

helyettesítése is jobban megoldható szükség esetén. Ez azért is fontos, hiszen Zahorecz Pál 

iskolalelkész az Újtemplomi gyülekezet vezetése mellett végzi iskolalelkészi munkáját, tanít 

heti 12 órában. 

Az idei tanévben a hittant tanulók megoszlása az alábbi képet mutatja: 
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9. évfolyamon 3 csoportban (55 fő – 64%) 

10. évfolyamon 3 csoportban (78 fő – 80%) 

11. évfolyamon 3 csoportban (65 fő – 75%) 

12. évfolyamon 3 csoportban (64 fő – 75%) 

Református és katolikus hitoktatás folyik még az iskolában. 

Katolikus hittan minden évfolyamon 1-1 csoportban, összesen 61 fő. 

Református hittan 9-11. évfolyamon 1-1 csoportban, összesen 32 fő. 

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

evangélikus csoportban folytatják a hittant. 

 

 

 

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 kezdjük. 

Iskolalelkészünk és hitoktatóink a tanév során csendesnapokat szerveznek (karácsonyi 

74%

17%

9%

Hittant tanulók megoszlása

Evangélikus Katolikus Református
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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 (QuadLiga, hitoktatói találkozók). 

 

A tervezett programok: 

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

meghívókon való szerepeltetése 

 Igény szerint keresztelési és konfirmációi előkészítők 

 Tanári csendesnap szervezése 

 Hittanári munkaközösség megerősítése 

 Délutáni ifjúsági alkalmak szervezése  

 Testvérkapcsolat kiépítése a megyei evangélikus gimnazistákkal és ifjúsággal 

 Evangélikus keresztény könnyűzene népszerűsítése 

 Zenekar szervezése: az idei tanévben immáron második éve bővül és aktív az 

ifjúsági zenekarunk 

 Hittanversenyeken való részvétel 

 Egyházmegyei, kerületi és országos ifjúsági alkalmakon való részvétel 

 Ökumenikus kapcsolatok építése (vendégszolgálatok az áhítatokon, 

gyülekezetlátogatás a diákokkal) 

 Tanárok szolgálata a munkaértekezletek elején (zsoltárolvasás, imádság) az 

áhítatok liturgiájáért mindig egy-egy osztály a felelős 

 Erős vár a mi Istenünk köszönés ismertetése és aktív használata az iskola területén 

belül 

 Folyamatos torony - és templomlátogatás, illetve a templomban alvás 

megszervezése, ezzel is erősítve a diákok kötödését ez épülethez és a gyülekezethez 
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 A diákok gyülekezeti nyári hittantáborban való aktív szolgálata 

 

4. Az intézmény működési feltételei 

4.1. Személyi feltételek 

 

Intézményünkben a személyi feltételek általában biztosítottak a zavartalan oktatáshoz.  

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

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) kollegákat, ez azonban a pedagógus pálya ismert helyzete 

miatt egyre nehezebb feladat. 

Óraadó kollegáink ebben a tanévben: 

Frankó Anna (szlovák nyelv - 12 óra) 

Dr. Darida Andrásné (angol - 2 óra) 

Szerb Milán (programozás - 3 óra) 

Fit Life Team (tömegsport - 4 óra) 

Továbbá három más munkakörben alkalmazott kolléga segíti az oktatást. 

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

előbbiek, mivel több évfolyamon három párhuzamos evangélikus hittancsoport van. A 

testnevelés a tornaterem befogadóképessége, és a mindennapos testnevelés foglalkozásai miatt 

túlzsúfolt. Ezt a külső helyszínek bevonásával igyekszünk csökkenteni. Az idei évben sikeresen 

megvalósult a tornaterem bővítés, ami ezt a problémát nagymértékben csökkenteni fogja. 

 

Iskolánk pedagógus létszáma: 29 fő + 1 fő iskolalelkész 

Teljes állású 23 fő 

Részmunkaidős 6 fő (közöttük ketten nyugdíj mellett) 

Óraadó: 3 fő  



 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium  

"De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, 

hogy életet nyerjünk." 

(Zsid 10, 39) 

 

22 
 

 

Szakvizsgával rendelkező pedagógusok száma 6 fő  

Hortobágyiné Csizmadia Edina - közoktatásvezető  

Kitajkáné Szántai Mária – közoktatásvezető 

Dr. Laukóné Adamik Edit – mozgóképkultúra és média 

Bangócz Ágnes – közoktatásvezető 

Buzás Tünde – nyelv és beszédfejlesztés 

Kita Erzsébet – közoktatásvezető, mérés-értékelés 

 

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. 

Két kollegával kötöttünk tanulmányi szerződést. Az ő továbbtanulásukat az iskola támogatja a 

későbbi hosszútávú foglalkoztatás reményében. 

Földi Zsolt: Gál Ferenc Egyetem hittanár-nevelőtanár szak 

Nits István: Nyíregyházi Egyetem kémia tanári szak 

 

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

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

rendezvényein.  

 

Nem pedagógus munkakörben az alábbi dolgozókat foglalkoztatjuk: 

Nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

 1 fő könyvtáros (pedagógus végzettséggel, szakvizsgával) 

 1 fő iskolatitkár 

 1 fő rendszergazda 
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 1 fő laborvezető 

 

Technikai dolgozók: 

 1 fő gazdaságvezető 

 1 fő gazdasági ügyintéző, pénztáros (+1 fő felvétele folyamatban) 

 1 fő portás (félállásban) 

 2 fő karbantartó 

 4 fő takarító 

 

Megbízások: 

Munkabiztonság, tűzvédelem:  Kiss László Dávid 

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

Foglalkozás egészségügy:   Dr. Kozma Manuela 

Iskolaorvos:     Dr. Igriczi Zsuzsanna 

 

4.2. Tanulói létszámadatok 

 

Az idei tanévben három kilencedik osztályt indítottunk, összesen 86 fővel. A 28-30 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, a Szlovák Általános 

Iskola és a Gál Ferenc Gyakorló Iskola.  

 

Idei tanév beiskolázása: 

Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola (Szarvas) 31 fő  

Gál Ferenc Gyakorló Iskola (Szarvas)   17 fő 

Szlovák Általános Iskola (Szarvas)    15 fő 

Fő téri Általános Iskola (Szarvas)    1 fő 
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Békésszentandrás       4 fő 

Gyomaendrőd       3 fő 

Kunszentmárton      5 fő 

Öcsöd        4 fő 

Kondoros       3 fő 

Nagyszénás       1 fő 

Érd        1 fő 

Mezőtúr       1 fő  

Összesen: 86 fő 

 

Tanulólétszám alakulása: 

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

Kiiratkozás nem volt. 

 

Jelenlegi osztályok 

9.A 28 

9.B 28 

9.C 30 

10.A 33 

10.B 32 

10.C 32 

11.A 27 

11.B 30 

11.C 30 

12.A 28 

12.B 27 

12.C 30 

 Összesen 355(368) 
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A felújított iskolaépület korábban általános iskolaként működött, amiből következően a 

tantermek méretük miatt nem alkalmasak nagy létszámú középiskolás osztályok fogadására. A 

10. évfolyamon több diák fogadására például ezért nincs már lehetőség. 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. 

 

4.3. Tárgyi feltételek 

 

Iskolánk néhány évvel ezelőtt költözött egy teljesen felújított iskolaépületbe, amit azóta is 

folyamatosan szépítünk, karbantartunk. Ezt megkönnyíti, hogy diákjaink kulturáltan használják 

az épületet, igyekeznek azt megóvni, így az elhelyezésünk kifejezetten 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 a 

tornaterem felújítására, tantermek festésére fordítottuk.  

 

Nagy előrelépést jelent, hogy sikerült a tornateremhez építünk egy tornaszobát és egy 

konditermet. Ehhez a tulajdonos önkormányzat elvi hozzájárulását megkaptuk, valamint a 

beruházási pályázat során 50 M Ft támogatást nyertünk a fenntartótól. A beruházás elkészült, a 

napokban zajlik a birtokbavétel. Az építkezéssel párhuzamosan az eszközfejlesztési pályázat 

segítségével a régi tornaterem fűtésének korszerűsítésére, padlózatának és nyílászárójának 

cseréjére került sor. Ehhez 11 M Ft támogatást kaptunk. A két beruházás összértéke 88 M Ft, a 

támogatáson túl 25 M Ft az intézmény saját költségvetéséből került fedezésre. 

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 bérlünk egy raktárt. Ezt a problémát hosszú távon 

szeretnénk megoldani. 
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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 a leselejtezni kívánt 

eszközökről, azok pótlásáról hosszas egyeztetés folyik. Már több mint két éves selejtezési 

kérelem várja Polgármester Úr aláírását. Amennyiben ez az idén sem rendeződik, kérni fogjuk 

a fenntartó közreműködését. A kiselejtezett eszközöket nem tudjuk sehol tárolni. Az átmeneti 

tárolásban köszönjük szépen az Újtemplom segítségét. 

 

A Digitális Fejlesztési terv megvalósításához kapott normatíva nagy segítséget jelentett 

számunkra a digitális oktatás feltételeinek biztosítására. Szakmai beszámolónkban részletesen 

kifejtettük, hogy mire és hogyan fordítottuk az összeget. Az idei évben az eszközfejlesztési 

támogatásból tableteket, multifunkciós eszközt és kivetítőt vásároltunk. 

Saját költségvetésből folyamatosan pótoljuk az informatikai eszközöket, a digitális oktatás 

tárgyi eszközeit. Ebben a tanévben megteremtettük a templomi élő közvetítések tárgyi 

feltételeit.  

Az eszközigények felmérésekor visszatérő kérés volt, hogy a tantestület tagjainak saját 

használatra laptopot tudjunk biztosítani. Jelenleg néhány speciális munkakörben dolgozó 

kolléga használ állandó eszközt, illetve néhányan pályázati keretből kaptak (pl. ERASMUS). 

A digitális oktatás során sokan saját eszközüket használták, amelyek nagymértékben 

amortizálódtak, még egy ilyen évet nem tudnak teljesíteni. Amennyiben újabb digitális átállásra 

kerül sor, a pedagógusok eszközellátását központi keretből lenne szükséges megoldani. 

Egyelőre ezt nem látjuk valószínűnek. Az iskola valamennyi dolgozója számára nem tud saját 

költségvetéséből laptopot beszerezni. Évente 2-3 új eszköz beszerzését tudjuk tervezni. Ezek 

kiosztására belső pályázatot írunk ki, hogy valóban azokhoz a kollégákhoz kerüljenek, akik 

legsokrétűbben, legeredményesebben tudják azokat használni, és mások számára is 

alkalmazható tananyagokat tudnak készíteni azokon. 

Az egyéb tárgyi igényeket folyamatosan figyeljük, és igyekszünk a megalapozott kéréseket 

saját költségvetésből rövid időn belül teljesíteni. 
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5. Az intézmény képzési sajátosságai 

 

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. A beiskolázás során 

külön figyelmet szeretnénk fordítani a Benka kéttannyelvű általános iskolából, és 

máshonnan érkező diákokra, akik már magas szinten beszélik az angol nyelvet. 

Számukra olyan intenzív csoportot szervezünk, akik már 10. évfolyamon érettségi 

vizsgát tesznek, és 10-11. évfolyamra felsőfokú nyelvvizsgát tehetnek. 

 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. Viszont egyre több olyan diák érkezik, akik az 

általános iskolában az angol nyelv tanulásában jól előre haladnak. Számukra az emelt 

német nyelvi csoportot kezdő szintről kínáljuk, és az angol tagozat „folytatásaként” 11-

12. évfolyamon heti 6 órában tanulják a németet. Így a tanulmányaik végére két 

nyelvből tehetnek sikeres nyelvvizsgát. Cél, hogy minél több diák két idegen nyelv 

megfelelő ismeretével zárja a tanulmányait. 

 Emelt matematika: Itt a matematika tantárgy oktatása folyik emelt szinten. Ide 

elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik műszaki, informatikai, gazdasági 

irányba készülnek továbbtanulni. 11-12. évfolyamon a matematika mellett választható 

tárgyként informatika (digitális kultúra), fizika, programozás tárgyakat tanulhatnak. Cél 

az előrehozott 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 

a kémia érettségire. Ez utóbbi általában kis létszámmal, de annál intenzívebben történik. 
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 Általános tagozat: Ez a forma is kissé átalakul. Az új NAT bevezetésével az erre 

jelentkező tanulóknak a tagozatos osztályokhoz képest kisebb óraterheléssel lehet 

számolniuk. Alkalmas lehet arra, hogy felsőoktatási szakképzésre, vagy 

szakmatanulásra készítse fel azokat a diákokat, akik 8. évfolyamosan még nem tudtak 

dönteni. 11-12. évfolyamon azonban a sávos órák választásával a felsőoktatásra is 

felkészülhetnek. Célunk ezzel az, hogy a rugalmasságot, a későbbi pályaválasztás 

lehetőségét kínáljuk. 

 

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. Az új NAT 

bevezetése során a második idegen nyelv tantárgyak óraszámát növelve szeretnénk azt 

erősíteni, hogy a tanulók jó eséllyel, akár két nyelvvizsgát is szerezhessenek, amennyiben az 

általános iskolából megfelelő alapokkal érkeznek. 

 

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

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

 

5.1. 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. 

 EPOSZ – az Evangélikus Pedagógusok Országos Szervezetének több tagja van 

iskolánkban.  

 Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány munkatársai 

iskolánk tanárai (Borzovánné Burai Julianna, Kéri Bernadett). Több tehetséggondozó 
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programban működünk együtt, valamint hosszú évek óta rendezzük a Curie 

környezetvédelmi verseny területi döntőjét  

 Magyar Kémikusok Egyesületének tagja kollégánk, Borzovánné Burai Julianna. 

 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. 

 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.  

 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. 

 Magyar Drámapedagógiai Társaság tagja iskolánk drámapedagógusa, Salka 

Zsuzsanna. 

 Tempus Közalapítvánnyal tart kapcsolatot gimnáziumunk nyelvi munkaközössége. 

 SZTE, DE, NKE egyetemmel rendszeres együttműködést tartunk közös programokkal, 

pályázatokkal. 

 EPSZTI-vel Kitajkáné Szántai Mária és Hortobágyiné Csizmadia Edina 

együttműködésben van a mesterprogramjuk megvalósításával kapcsolatban. 

 Magasiskola és a Budapest Főműhely szekszárdi írókör tagja Salka Zsuzsanna 

kolléganő 

 Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben szerepel Kitajkáné Szántai Mária és 

Hortobágyiné Csizmadia Edina 

6. Tantestületi és munkaértekezletek 
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A hagyományos rend iskolánkban, hogy havonta egyszer, minden hónap első hétfőjén tartunk 

munkaértekezletet. Természetesen ettől az aktuális helyzetnek megfelelően olykor eltérünk. 

Emellett általában minden hónapban 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.  

Minden héten hétfőn szűk vezetői értekezletre kerül sor (igazgató, helyettesek, gazdaságvezető) 

a heti feladatok pontosítása, egyeztetése céljából. 

 

A tanév előzetesen tervezett alkalmai: 

 Augusztus: 

o 08.23. – Alakuló értekezlet – tanévkezdési feladatok 

o 08. 26-30. – Munkaközösségek alakuló értekezletei 

o 08.31. – Munkaértekezlet (járványügyi intézkedések, digitális átállás 

előkészítése, első nap feladatai)  

o 08.31. – Vezetői értekezlet (munkaterv előkészítése) 

 

 Szeptember: 

o 09. 13. – Tanévnyitó értekezlet – munkaterv elfogadása, aktualitások 

o 09.27. – Vezetői értekezlet – tanév eleji feladatok, digitális átállás előkészítése 

 Október: 

o 10.04. – Munkaértekezlet: aktuális feladatok, tanévkezdés tapasztalatai, 

ellenőrzés 

o 10.11. – Vezetői értekezlet – pályaválasztás, nyílt nap, hálaadó istentisztelet, 

szalagavató előkészítése 

 November: 

o 10.02. – Őszi nevelési értekezlet – tanulás támogatási módszerek a gyakorlatban 

(külső előadó). A digitális oktatás tapasztalatai alapján hogyan tudnak segítséget 

nyújtani a kollégák a diákok önálló tanulásához. 

o 11.29. – Munkaértekezlet: aktuális feladatok, advent 

 December: 
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o 12.13. – Vezetői értekezlet: aktualitások 

 Január: 

o 01.03. – Munkaértekezlet: aktuális feladatok, félévzárás előkészítése 

o 01.21. – Osztályozó értekezlet 

o 01.31. –Féléves értekezlet – az első félév értékelése 

 Február: 

o 02.12. – Vezetői értekezlet: ballagás előkészítése 

 Március: 

o 03.07. –Munkaértekezlet: aktuális feladatok,  

o 03.21. – Vezetői értekezlet: NYEPA előkészítése 

 Április: 

o 04.04. – Munkaértekezlet: ballagás, érettségi előkészítése 

o 04.28. – Osztályozó értekezlet 

 Május: 

o 05.09. –  Munkaértekezlet: aktuális feladatok, tanévzárás, vizsgák 

o 05.19. –Tavaszi nevelési értekezlet: kirándulások a NYEPA – programjában. 

Mit hasznosíthatnak az evangélikus pedagógusok az általunk szervezett 

kirándulásokból (természetvédelem, földrajz, biológia, kézművesség, népi 

hagyományok, evangélikus örökség stb.). Kihelyezett értekezlet az egyik 

helyszínre. 

 Június: 

o 06.13. – Osztályozó értekezlet, év végi feladatok 

o 06.20. – Vezetői értekezlet: NYEPA 

 Július: 

o 07.04. Tanévzáró értekezlet: a tanév értékelése 

 

Ezen felül a munkaközösségek saját munkatervükben foglaltak szerint tartanak 

munkaközösségi megbeszéléseket. 
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7. Pályázatok  

 

 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. 

A pályázat megvalósítása a járvány miatt megszakadt, sajnos a dévai partner nem vállalja az 

utazást, és mivel ez kétoldalú program, elképzelhető, hogy az elnyert pályázati támogatást 

vissza kell utalnunk. 

 

 IFJ-GY-20-A-0358 Generációk a fenntarthatóságért  

A pályázat az Öregdiákok gondozásában fut 555 375 Ft támogatással.  A fenntarthatósággal 

kapcsolatos programok egy része már megvalósult, a többi folyamatban. A pályázat 

megvalósítása folyamatban az eredeti határidő módosításával. 

 

 Kutatóiskola pályázat 

2019-ben elnyertük el a SZTE-TTIK Kutatóiskolája pályázatot a „Mendöl 115 – Szarvas 

településföldrajza 2020” programunkkal. Ennek megvalósítását a tavaszi időszakban a járvány 

megakadályozta, így egy év haladékot adtak. Támogatás értéke: 150 00 Ft. Az idei évben is 

pályázunk egy programmal a muzeális fizikaszertár felmérése, oktatásba történő bevonása és 

digitalizálása témában. 

 

 Közművelődési pályázat - MEE 

Intézményünk 250 000 Ft támogatást kapott, aminek segítségével júniusban tanári 

csendesnapot szerveztünk. Az idei évben is szeretnénk pályázatot benyújtani a jubileumi 

rendezvények támogatására. 

 

 Eszközfejlesztési pályázat 

Az idei év eszközfejlesztési pályázatán 13 780 141 Ft támogatást kaptunk két területen: 
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o 50 M Ft alatti beruházás: 11 649 021 Ft (tornaterem felújítás, parkolóépítés, 

tanterem festés) 

o Informatikai eszközök: 2 131 120 Ft (tabletek, monitorok, nyomtató) 

Készülünk a következő pályázatra, amelynek keretében még egy folyosórész felújítását, 

további informatikai eszközök, udvari sporteszközök beszerzését pályázzuk meg. Az 

eszközfejlesztési pályázat nagy segítséget jelent intézményünknek a megfelelő színvonalú 

működés biztosításában. 

 

 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 belföldön). 

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

o Sztehlo pályázat és Schedius Lajos Ösztöndíj  

o Belső beruházási és eszközbeszerzési pályázat 

 

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

tanulókat támogatni tudjuk. Az előző évek visszaesése után fontos célunk idén a pályázati 

munka megerősítése. 

8. 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 



 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium  

"De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, 

hogy életet nyerjünk." 

(Zsid 10, 39) 

 

34 
 

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

van-e erre igény. Határidő szeptember vége.  

Az idei tanévtől az év eleji mérésen gyengén teljesítő tanulók kötelező korrepetáláson vesznek 

részt. Ennek szükségességéről az érintett szülőket írásban értesítjük. 

 

 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. Kuriózumnak számít idegen nyelvi palettánkon a szlovák 

nyelv, hiszen általában nemzetiségi nyelvként oktatják, de nálunk mint idegen nyelv szerepel. 

Szinte minden évben előfordul, hogy vendégtanulókat fogadunk, akik nálunk tesznek 

osztályozó vizsgát, sok esetben pedig később érettségi vizsgát. A vendégtanulók vizsgáztatása 

is a házirendben rögzített osztályozóvizsga időpontokban történhet. 

A vizsgára jelentkezés és a vizsga értékelésének szabályozása a pedagógiai programban 

foglaltak szerint történik. 

o Az idei év vizsgaidőpontjai: 2021. augusztus 26. (javító vizsga) 

o 2022. január 18. (osztályozó vizsgák) – jelentkezés 2022. január 11. 

o 2022. április 21. (osztályozó vizsgák) – jelentkezés 2022. április 12. 

o 2022. június 9. (osztályozó vizsgák) – jelentkezés 2022. június 2. 

Felelős: Hortobágyiné Csizmadia Edina igh. 

 

 Érettségi vizsga 

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

lebonyolítást a megfelelő törvényi előírások szerint szervezzük. 

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

amelynek ideje: 2022. január 12. Ez egyben a felvételi eljáráshoz is segítséget jelent a szülőknek 

és diákoknak. 

A vizsgára jelentkezés lebonyolítása: osztályfőnökök, Hortobágyiné Csizmadia Edina, Sonkoly 

Edit 
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Kérvények, határozatok: Kitajkáné Szántai Mária, Sonkoly Edit 

Megbízások, beosztások elkészítése: Sonkoly Edit, Kitajkáné Szántai Mária 

Feladatlapok iskolába juttatása a kormányhivatalból: Hortobágyiné Csizmadia Edina 

Érettségi felügyelet: beosztott szaktanárok 

Feladatlapok javítása, leadása, felvitele a rendszerbe: szaktanárok, Sonkoly Edit, Hortobágyiné 

Csizmadia Edina. 

Kapcsolattartás az érettségi elnökökkel: intézményi képviselő. 

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

 

A tavaszi 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.  

Írásbeli vizsganapok a május-júniusi vizsgaidőszakban: 

2022. május 2. magyar nyelv és irodalom 

2022. május 3. matematika 

2022. május 4. történelem 

2022. május 5. angol nyelv 

2022. május 6. német nyelv 

2022. május 10. kémia, földrajz 

2022. május 12. biológia 

2022. május 13. informatika, digitális kultúra (középszint), ének-zene 

2022. május 16. informatika, digitális kultúra (emelt szint) 

2022. május 17. fizika, vizuális kultúra 

2022. május 19. mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma 

2022. május 20. orosz, szlovák nyelv 

2022. május 23. olasz nyelv  

Szóbeli vizsga: 2022. június 13-24.  

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 



 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium  

"De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, 

hogy életet nyerjünk." 

(Zsid 10, 39) 

 

36 
 

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 kompetenciamérésre való sikeres felkészítése a tanulóknak, 

amely elsősorban a motiválás megerősítését jelenti. 

A mérés a 10. évfolyamon 2022. április 20. és május 3. közötti időszakban kerül lebonyolításra. 

A vizsgák szervezéséért felelős: Kita Erzsébet, dr. Laukóné Adamik Edit, osztályfőnökök 

 

 Netfit 

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

fizikai fittségi méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések lebonyolítását az 

intézményeknek 2022. június 15-ig kell elvégezniük. 

Felelősök: Csilik Attila, Vida Klára, Fonád Zoltán 

Az eredményeket 2022. június 15-ig feltöltik a rendszerbe. Felelősök: testnevelők, Sonkoly 

Edit 

Az eredményekről, tapasztalatokról rövid tájékoztatást adnak a tanév végi értekezleten. 

9. Ifjúságvédelmi tevékenység 

 

Iskolánk ifjúságvédelmi tevékenységét az idei tanévtől Buzás Tünde látja el.  

Feladatai: 

 A veszélyeztetett tanulókkal való törődés 

 Kapcsolattartás a családsegítővel és az egyéb hivatalos szervekkel 

 Jelzőrendszer működtetése 

 Prevenciós programok szervezése 

 Szülőkkel, osztályfőnökökkel való kapcsolattartás 

 SNI, BTMN tanulók összesítése 
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 Szaktanárok tájékoztatása 

 Koordinálás a foglalkozást tartó kollégákkal 

 Szervezi a szakértői vizsgálatokat és felülvizsgálatokat 

 Szülőkkel, osztályfőnökökkel való kapcsolattartás 

 

2021. szeptember 1-jén a következő diákok szerepelnek a nyilvántartásban: 

Veszélyeztetettként nyilvántartott tanuló nincs. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül 8 tanuló (a 9. évfolyamon még zajlik a felmérések pontosítása). 

 

Tanulási problémákkal küzdő tanulók:  

 12 fő SNI 

 11 fő BTMN 

 2 vizsgálat folyamatban 

Évfolyamonként: 

 9. évfolyam 7 fő 

 10. évfolyam 8 fő 

 11. évfolyam 3 fő 

 12. évfolyam 7 fő 

 

A végzősök tekintetében különös gondossággal kell eljárni az érettségi vizsgára történő 

jelentkezés során. 

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 a foglalkozásokat Buzás Tünde fejlesztő 

pedagógus végzi. Az ő foglalkoztatásához ebben az évben a fenntartótól a Félállás pályázat 

keretében kaptunk támogatást. 

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

gyermekvédelmi intézményekkel. A jelzőrendszer működése jó, a kapcsolattartás szintén 

folyamatos. A Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködünk, Roszik 
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Zsuzsanna szociális munkatárs hetente egyszer az iskolában végzi munkáját az osztályfőnökök, 

vagy az ifjúságvédelmi felelős jelzései, igénye alapján. 

10. Minősítési eljárások 

 

Az előző tanévben egy kollegánk jelentkezett Pedagógus 2 minősítésre (Németh Judit), és 

hárman pedig Mester pedagógus minősítésre jelentkeztek (Hortobágyiné Csizmadia Edina, 

Kitajkáné Szántai Mária, Dr. Laukóné Adamik Edit). Egy kivétellel minden eljárás online került 

lebonyolításra a tavaszi időszakban. Kitajkáné Szántai Mária minősítése október 7-én esedékes, 

várhatóan jelenléti formában. 

Az idei tanévben három kollégánk jelentkezett Pedagógus 2 minősítésre (Kéri Bernadett, Bánfi 

Andrásné és Dr. Bondorné Kondor Edit), ők novemberig töltik fel portfóliójukat. 

A portfólió elkészítéséhez segítséget nyújtunk számukra. Egy alkalommal közös szakmai 

beszélgetést, ezt követően egyéni konzultációkat biztosítunk. A portfólió elkészítésében 

Hortobágyiné Csizmadia Edina igazgatóhelyettes segíti őket, aki éveken át szakértőként 

dolgozott a minősítési rendszerben. Továbbítjuk számukra a témához kapcsolódó képzési 

lehetőségeket, és igény szerint biztosítjuk ezeken a részvétel lehetőségét. 

11. 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, Dr. 

Laukóné Adamik Edit és Hortobágyiné Csizmadia Edina igazgatóhelyettesek. 

 Adminisztrációs munka ellenőrzése (Napló vezetés, tanügyi dokumentumok). Kiemelt 

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

Idei tanévben különös figyelmet kap az SNI, BTMN tanulókhoz kapcsolódó, valamint 
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az IKSZ adminisztráció.  Felelős: Kitajkáné Szántai Mária igazgató, Dr. Laukóné 

Adamik Edit és Hortobágyiné Csizmadia Edina igazgatóhelyettesek. 

 Gazdasági tevékenység fokozott, tervszerű, rendszeres ellenőrzése. Szükség esetén 

külső szakértő bevonása. Idei tanévben a szabályzatok frissítése, a pályázatok 

elszámolása a kiemelt feladat. Felelős: Kitajkáné Szántai Mária, Valastyán Anikó 

gazdaság vezető. 

 

12. Intézményi önértékelés 

 

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport. Tagjai: Hortobágyiné Csizmadia Edina 

(csoportvezető, reál mk.), Pécsváradi Antal (humán mk.), Dr. Bondorné Kondor Edit (nevelési 

mk.), Bangócz Ágnes (nyelvi mk.). 

A csoport átszervezésével egyidőben új alapokra helyeztük az iskolában folyó önértékelést, 

hiszen végre sikerült birtokba venni az OH által működtetett informatikai felületet is. Az előző 

tanévek során lefolytatott önértékelési eljárások dokumentumai ugyanis csak papír alapon álltak 

rendelkezésre. A munkacsoport megalakulása után a következő feladatokat végezte el: 

 Az önértékelési szabályzat áttekintése 

 Meglévő dokumentumok elemzése 

 Az ötéves önértékelési terv újra tervezése 

 Elektronikus rendszer működésének áttekintése 

Az új tervben az önértékelések tervezésekor figyelembe vettük az intézményben eddig 

lefolytatott és ezután esedékes minősítési eljárásokat is. Ez alapján azokat a pedagógusokat 

vettük a sorban előrébb, akiknek valamilyen külső ellenőrzés (tanfelügyelet vagy minősítés) 

várható volt, illetve még nem estek át külső- vagy belső ellenőrzésen. 

A tavalyi tanévben az országos rendszerhez hasonlóan az iskolai önértékelések is csúszásba 

kerültek a tervekhez képest. Az idén lehetőség szerint folytatjuk a munkát. Továbbra is cél, 

hogy csak a feltétlenül szükséges munkát végezzük el, ne terheljük olykor feleslegesnek tűnő 

adminisztrációval a kollégákat. 
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A tanév során várható ellenőrzések 

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

kívül Kitajkáné Szántai Mária igazgató bekerült az országos tanfelügyeleti ellenőrzési tervbe, 

és vezetői ellenőrzése lesz a tanév során. 

13. A tanév feladatainak beosztása havi bontásban 

Dátum Nap 

Tanítási 

nap 

sorszáma 

Esemény, feladat Felelős 

Augusztus 

2021.08.23. H  Alakuló értekezlet KSZM 

2021.08.24 K  Gólyatábor LAE 

2021.08.25 Sze  Gólyatábor LAE 

2021.08.26 Cs  

Javító vizsga  

Munkaközösségi megbeszélés (reál, humán) 

HCSE 

KE, MB 

2021.08.27 P  Evangélikus tanévnyitó konferencia, Budapest KSZM 

2021.08.28 Szo    

2021.08.29 V    

2021.08.30 H  Munkaközösségi megbeszélések (nevelési, nyelvi) LAE, BEP 

2021.08.31 K  

Munkaértekezlet 

Munka- és balesetvédelmi oktatás 

Vezetői értekezlet (munkaterv)  

Covid oltás 

KSZM 

LAE 

KSZM 

HCSE 

Szeptember 

2021.09.01 Sze 1.  

Első tanítási nap  

Tanévnyitó istentisztelet  

Tankönyvosztás 

ZP 

KSZM 

VSZÉ 

2021.09.02 Cs 2.    
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2021.09.03 P 3.    

2021.09.04 Szo    

2021.09.05 V    

2021.09.06 H 4.  

DÖK alakuló ülés 

Mindennapos testnevelés jelentkezés 

Év eleji felmérők megírása  

Szülői tájékoztató (11-12.) 

Szülői értekezletek 

KIT 

HCSE 

mk.vezetők 

KSZM 

LAE 

2021.09.07 K 5.    

2021.09.08 Sze 6.    

2021.09.09 Cs 7.    

2021.09.10 P 8.  Órarend véglegesítése  HCSE 

2021.09.11 Szo    

2021.09.12 V    

2021.09.13 H 9.  

Áhítat 

Tanévnyitó értekezlet (Munkaterv elfogadása) 

ZP 

KSZM 

2021.09.14 K 10.    

2021.09.15 Sze 11.  12.A kirándulás BEP 

2021.09.16 Cs 12.    

2021.09.17 P 13.  OKTV jelentkezés LAE 

2021.09.18 Szo    

2021.09.19 V    

2021.09.20 H 14.  

SZMK alakuló  

Flashmob felvétel 

LAE  

BT 

2021.09.21 K 15.  11.B kirándul BÁ, KIT 

2021.09.22 Sze 16.  Neumann verseny 2021 Bp. HE 

2021.09.23 Cs 17.  Év eleji felmérők összesítése, leadása mk.vezetők 

2021.09.24 P 18.  Szoboravató LAE, PA 
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Schedius pályázat beadása 

Magyar diáksport napja 

ofők 

testnevelők 

2021.09.25 Szo    

2021.09.26 V    

2021.09.27 H 19.  

Áhítat  

Jelentkezés tanórán kívüli tevékenységekre 

Zene világnapja 

Vezetői értekezlet 

10.C kirándul 

ZP 

HCSE 

LAT 

LAE 

BK, JV 

2021.09.28 K 20.  Igazgatótanács ülés KSZM 

2021.09.29 Sze 21.    

2021.09.30 Cs 22.  

Tanmenetek leadása 

Statisztika 

mk.vez. 

HCSE, SE 

Október 

2021.10.01 P 23.  DÖK találkozó Bp. ZP, KIT 

2021.10.02 Szo    

2021.10.03 V    

2021.10.04 H 24.  Munkaértekezlet KSZM 

2021.10.05 K 25.    

2021.10.06 Sze 26.  

Aradi vértanúk emléknapja (11.A) 

Koszorúzás városi ünnepségen 

PTA 

LAE, ofők 

2021.10.07 Cs 27.  

Osztályfőnöki szakmai nap Szarvas 

Minősítés (KSZM) 

LAE 

KSZM 

2021.10.08 P 28.  Gyíkavató KIT 

2021.10.09 Szo    

2021.10.10 V  Kutatóiskola pályázat beadása FZS 

2021.10.11 H 29.  

Áhítat – Befogadó istentisztelet 

Vezetői értekezlet 

ZP 

KSZM10 

2021.10.12 K 30.    
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2021.10.13 Sze 31.  Pályaválasztási vásár Békéscsaba okt. 13-14. LAE 

2021.10.14 Cs 32.    

2021.10.15 P 33.    

2021.10.16 Szo    

2021.10.17 V  Hálaadó istentisztelet - tornaterem ZP 

2021.10.18 H 34.  Tanársírok gondozása ofők 

2021.10.19 K 35.    

2021.10.20 Sze 36.    

2021.10.21 Cs 37.    

2021.10.22 P 38.  Október 23-i megemlékezés (10.A) KB 

2021.10.23 Szo  

Nemzeti Ünnep 

Koszorúzás 

 

LAE 

2021.10.24 V    

2021.10.25 H    

2021.10.26 K  Őszi szünet  

2021.10.27 Sze  Őszi szünet  

2021.10.28 Cs  Őszi szünet  

2021.10.29 P  Őszi szünet  

2021.10.30 Szo  Őszi szünet  

2021.10.31 V  Őszi szünet, Reformáció napja  

November 

2021.11.01 H  Mindenszentek  

2021.11.02 K 39.  

Reformációs istentisztelet 

Projekt: Magyar tudomány 2-5. 

történelem OKTV 

ZP 

mk.vez. 

LAE 

2021.11.03 Sze 40.  Földrajz OKTV LAE 

2021.11.04 Cs 41.  Informatika II. OKTV  LAE 

2021.11.05 P 42.    

2021.11.06 Szo    
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2021.11.07 V    

2021.11.08 H 43.  

Munkaértekezlet 

Német OKTV 

KSZM 

LAE 

2021.11.09 K 44.  

Matematika OKTV 

Nyílt nap 

LAE 

KSZM 

2021.11.10 Sze 45.  

Magyar nyelv OKTV 

Nyílt nap 

LAE 

KSZM 

2021.11.11 Cs 46.  

Fizika OKTV 

Nyílt nap 

LAE 

KSZM 

2021.11.12 P 47.    

2021.11.13 Szo    

2021.11.14 V    

2021.11.15 H 48.  

Áhítat 

Szülői értekezlet 12. évfolyam 

Fogadó óra  

Kémia OKTV 

ZP 

LAE 

 

LAE 

2021.11.16 K 49.  Biológia OKTV LAE 

2021.11.17 Sze 50.  Informatika I. OKTV LAE 

2021.11.18 Cs 51.    

2021.11.19 P 52.    

2021.11.20 Szo    

2021.11.21 V    

2021.11.22 H 53.  

Angol OKTV 

Intézményvezetői találkozó Balatonszárszó 22-24. 

LAE 

KSZM 

2021.11.23 K 54.    

2021.11.24 Sze 55.    

2021.11.25 Cs 56.    

2021.11.26 P 57.  Szalagavató LAE 

2021.11.27 Szo    
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2021.11.28 V  

Advent első vasárnapja 

Teológusnap (10. évfolyam) 

 

ofők 

2021.11.29 H 58.  

Áhítat, I. gyertyagyújtás (9.A)  

Irodalom OKTV  

Munkaértekezlet  

MTK 

LAE 

KSZM 

2021.11.30 K 59.    

December 

2021.12.01 Sze 60.   

 

 

2021.12.02 Cs 61.    

2021.12.03 P 62.    

2021.12.04 Szo    

2021.12.05 V  Advent második vasárnapja Újtemplom  LAT 

2021.12.06 H 63.  

Áhítat, II. gyertyagyújtás (9.B) 

Sulimikulás 

Adventi kézműveskedés 

Adventi sorozat az Újtemplomban dec. 6-9. 

Bukásértesítők december 6-10.  

CSA 

KIT 

BAR 

ZP 

ofők 

2021.12.07 K 64.    

2021.12.08 Sze 65.    

2021.12.09 Cs 66.    

2021.12.10 P 67.    

2021.12.11 Szo 68.  Munkanap (december 24. helyett), péntek  

2021.12.12 V  

Advent harmadik vasárnapja  

Szolgálat az Ótemplomban 

 

LAT 

2021.12.13 H 69.  Áhítat, III. gyertyagyújtás (9.C)  JV 

2021.12.14 K 70.    

2021.12.15 Sze 71.    

2021.12.16 Cs 72.  Nyelvi napok 16-20. BEP 
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2021.12.17 P 73.    

2021.12.18 Szo  Öregdiák közgyűlés  

2021.12.19 V  Advent 4. vasárnapja  

2021.12.20 H 74.  Nyelvi karácsony BEP 

2021.12.21 K 75.  

Csendesnap, IV. gyertyagyújtás 

Karácsonyi istentisztelet – templom 

Közös ebéd 

 

ZP 

KSZM 

2021.12.22 Sze  Téli szünet  

2021.12.23 Cs  Téli szünet  

2021.12.24 P  Szenteste - pihenőnap  

2021.12.25 Szo  Karácsony  

2021.12.26 V  Karácsony  

2021.12.27 H  Pihenőnap  

2021.12.28 K  Téli szünet  

2021.12.29 Sze  Téli szünet  

2021.12.30 Cs  Téli szünet  

2021.12.31 P  Téli szünet   

Január 

2022.01.01 Szo  Újév  

2022.01.02 V  Téli szünet  

2022.01.03 H 76.  Munkaértekezlet  

2022.01.04 K 77.    

2022.01.05 Sze 78.    

2022.01.06 Cs 79.    

2022.01.07 P 80.    

2022.01.08 Szo    

2022.01.09 V    

2022.01.10 H 81.  

Vízkereszt áhítat 

Fogadóóra 9-12. évfolyam 

ZP 

KSZM 
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Szülői 9-11.évfolyam LAE 

2022.01.11 K 82.  Jelentkezés osztályozóvizsgára HCSE 

2022.01.12 Sze 83.  

Továbbtanulási szülői értekezlet 

Szülői értekezlet 12. évfolyam 

KSZM 

2022.01.13 Cs 84.    

2022.01.14 P 85.    

2022.01.15 Szo    

2022.01.16 V  Ökumenikus imahét jan. 16-22. ZP 

2022.01.17 H 86.    

2022.01.18 K 87.  

Osztályozó vizsga 

 

HCSE 

2022.01.19 Sze 88.    

2022.01.20 Cs 89.    

2022.01.21 P 90.  

I. félév vége 

Osztályozó értekezlet 

Magyar kultúra napja 

 

KSZM 

SZS 

2022.01.22 Szo    

2022.01.23 V    

2022.01.24 H 91.  Áhítat ZP 

2022.01.25 K 92.    

2022.01.26 Sze 93.  
  

2022.01.27 Cs 94.    

2022.01.28 P 95.  Félévi értesítők kiosztása ofők 

2022.01.29 Szo    

2022.01.30 V    

2022.01.31 H 96.  Féléves értekezlet KSZM 

Február 

2022.02.01 K 97.    

2022.02.02 Sze 98.    
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2022.02.03 Cs 99.    

2022.02.04 P 100.    

2022.02.05 Szo    

2022.02.06 V    

2022.02.07 H 101.  Áhítat  ZP 

2022.02.08 K 102.    

2022.02.09 Sze 103.    

2022.02.10 Cs 104.    

2022.02.11 P 105.    

2022.02.12 Szo    

2022.02.13 V    

2022.02.14 H 106.    

2022.02.15 K 107.  Érettségi, felvételi jelentkezés HCSE 

2022.02.16 Sze 108.  Reál-hét febr. 16-18. KE 

2022.02.17 Cs 109.    

2022.02.18 P 110.    

2022.02.19 Szo  Curie környezetvédelmi verseny – területi döntő BBJ 

2022.02.20 V    

2022.02.21 H 111.  

Áhítat 

Ballagási megbeszélés 

ZP 

LAE 

2022.02.22 K 112.    

2022.02.23 Sze 113.    

2022.02.24 Cs 114.    

2022.02.25 P 115.  Kommunista diktatúra áldozatai emléknap (11.B) BÁ 

2022.02.26 Szo    

2022.02.27 V    

2022.02.28 H 116.    

Március 

2022.03.01 K 117.    
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2022.03.02 Sze 118.  Hamvazószerda  

2022.03.03 Cs 119.    

2022.03.04 P 120.    

2022.03.05 Szo  Curie kémia verseny BBJ 

2022.03.06 V  Böjt 1. vasárnap  

2022.03.07 H 121.  

Áhítat 

Munkaértekezlet 

Pénz hét márc. 7-11. 

ZP 

KSZM 

mk.vez. 

2022.03.08 K 122.    

2022.03.09 Sze 123.    

2022.03.10 Cs 124.    

2022.03.11 P 125.  Március 15. ünnepség (10.B) FO 

2022.03.12 Szo    

2022.03.13 V    

2022.03.14 H    

2022.03.15 K  

Nemzeti ünnep 

Városi ünnepség– koszorúzás! 

 

LAE 

2022.03.16 Sze 126.    

2022.03.17 Cs 127.  Kenguru matematika verseny KE 

2022.03.18 P 128.    

2022.03.19 Szo    

2022.03.20 V    

2022.03.21 H 129.  Áhítat ZP 

2022.03.22 K 130.    

2022.03.23 Sze 131.    

2022.03.24 Cs 132.    

2022.03.25 P 133.    

2022.03.26 Szo 134.  Munkanap március 14. helyett (hétfő)  

2022.03.27 V    
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2022.03.28 H 135.    

2022.03.29 K 136.    

2022.03.30 Sze 137.    

2022.03.31 Cs 138.    

Április 

2022.04.01 P 139.    

2022.04.02 Szo    

2022.04.03 V    

2022.04.04 H 140.  Munkaértekezlet  KSZM 

2022.04.05 K 141.  Humán hét 5-7. MB 

2022.04.06 Sze 142.  

 

 

 

2022.04.07 Cs 143.  Vajda Gála LAE, NJ 

2022.04.08 P 144.    

2022.04.09 Szo    

2022.04.10 V    

2022.04.11 H 145.  

Passiós istentisztelet - templom 

Szülői értekezlet, fogadóóra 9-12.évf. 

Tantárgyválasztás, továbbtanulás 10. évfolyam 

ZP 

ofők 

KSZM 

2022.04.12 K 146.  Jelentkezés osztályozó vizsgára HCSE 

2022.04.13 Sze 147.  Holokauszt áldozatainak emléknapja (11.C) HE 

2022.04.14 Cs  Tavaszi szünet  

2022.04.15 P  Nagypéntek  

2022.04.16 Szo    

2022.04.17 V  Húsvét  

2022.04.18 H  Húsvét  

2022.04.19 K  Tavaszi szünet  

2022.04.20 Sze 148.  

Ballagási megbeszélés  

Kompetenciamérés (ápr. 20. - május 3.) 

KSZM 

KIT 
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2022.04.21 Cs 149.  Osztályozó vizsga  HCSE 

2022.04.22 P 150.    

2022.04.23 Szo  Öregdiák közgyűlés  

2022.04.24 V    

2022.04.25 H 151.  Kibocsátó istentisztelet ZP 

2022.04.26 K 152.    

2022.04.27 Sze 153.  Fáklyás felvonulás KIT, LAE 

2022.04.28 Cs 154.  

Osztályozó értekezlet 

Szerenád 

KSZM 

ofők 

2022.04.29 P 155.  

Bolondballagás 

Ballagási főpróba 

ofők 

LAE 

2022.04.30 Szo  

Ballagás  

 

PTA 

 

2022.05.01 V  Munkaszüneti nap  

2022.05.02 H  

Magyar érettségi  

tanítás nélküli munkanap 1. 

KSZM 

2022.05.03 K  

Matematika érettségi 

tanítás nélküli munkanap 2. 

KSZM 

2022.05.04 Sze  

Történelem érettségi 

tanítás nélküli munkanap 3. 

KSZM 

2022.05.05 Cs 156.  

Angol érettségi  

(délutáni tanítás) 

KSZM 

2022.05.06 P 157.  Német érettségi KSZM 

2022.05.07 Szo    

2022.05.08 V    

2022.05.09 H 158.  

Áhítat 

Munkaértekezlet 

Kémia, földrajz érettségi  

ZP 

KSZM 

KSZM 
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2022.05.10 K 159.    

2022.05.11 Sze 160.    

2022.05.12 Cs 161.  Biológia érettségi KSZM 

2022.05.13 P 162.  Informatika, ének-zene érettségi KSZM 

2022.05.14 Szo    

2022.05.15 V    

2022.05.16 H 163.  Vezetői (NYEPA) KSZM 

2022.05.17 K 164.  Fizika, rajz és vizuális érettségi KSZM 

2022.05.18 Sze 165.    

2022.05.19 Cs 166.  Mozgóképkultúra érettségi KSZM 

2022.05.20 P 167.  Orosz, szlovák érettségi KSZM 

2022.05.21 Szo  Öregdiák közgyűlés  

2022.05.22 V    

2022.05.23 H 168.  

Áhítat 

Olasz érettségi  

Tavaszi nevelési értekezlet 

ZP 

KSZM 

KSZM 

2022.05.24 K 169.    

2022.05.25 Sze 170.    

2022.05.26 Cs 171.    

2022.05.27 P  

Diáknap 

tanítás nélküli munkanap 4. 

KIT 

2022.05.28 Szo    

2022.05.29 V    

2022.05.30 H 172.  Tanársírok gondozása  

2022.05.31 K 173.    

Június 

2022.06.01 Sze 174.  Emelt szintű szóbeli vizsgák, június 1-9.  

2022.06.02 Cs 175.  Jelentkezés osztályozó vizsgára  HCSE 

2022.06.03 P 176.  Nemzeti összetartozás napja megemlékezés (10.C)  BK 
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2022.06.04 Szo    

2022.06.05 V  

Pünkösd  

Konfirmáció, keresztelés 

 

ZP 

2022.06.06 H  Pünkösd  

2022.06.07 K  

Tavaszi nevelési értekezlet 

Tanítás nélküli munkanap 5. 

KSZM 

2022.06.08 Sze 177.    

2022.06.09 Cs 178.  Osztályozó vizsga HCSE 

2022.06.10 P 179.    

2022.06.11 Szo    

2022.06.12 V    

2022.06.13 H 180.  Osztályozó értekezlet KSZM 

2022.06.14 K  

Érettségi I. 14-16. 

Csendesnap – tanítás nélküli munkanap 6. 

KSZM, HCSE 

ZP 

2022.06.15 Sze  

Pályaorientációs nap (Sportnap) 

tanítás nélküli munkanap 7. 

ofők 

2022.06.16 Cs    

2022.06.17 P  Tanévzáró  LAE 

2022.06.18 Szo    

2022.06.19 V    

2022.06.20 H  Érettségi II. 20-22. KSZM, HCSE 

2022.06.21 K  Érettségi III. 21-23. KSZM, HCSE 

2022.06.22 Sze    

2022.06.23 Cs    

2022.06.24 P  Beiratkozás  KSZM 

2022.06.25 Szo    

2022.06.26 V  Tanári csendesnap  

2022.06.27 H    

2022.06.28 K    
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2022.06.29 Sze  NYEPA 29-1. KSZM 

2022.06.30 Cs    

Július 

2022.07.01 P    

2022.07.02 Sz    

2022.07.03 V  Hálaadó istentisztelet ZP 

2022.07.04   Tanévzáró értekezlet KSZM 

 

14. Egyéb feladatok 

Az idei tanév nagy feladata lesz számunkra a NYEPA 2022. június 29. és július 1. között. 

Házigazdaként nagy felelősségnek és megtiszteltetésnek érezzük, hogy a Benka Gyula 

Evangélikus Általános Iskolával együtt vendégül láthatjuk az ország evangélikus pedagógusait. 

Komoly munka áll előttünk, de reméljük, hogy mindenki megelégedésére sikerül 

megszerveznünk a rendezvényt. 

15. Mellékletek 

 

 Az intézmény járványügyi intézkedési terve 

 Reál munkaközösség munkaterve 

 Humán munkaközösség munkaterve 

 Nevelési munkaközösség munkaterve 

 Nyelvi munkaközösség munkaterve 

 DÖK munkaterve 

 Beiskolázási terv 

 Belső ellenőrzési terv 

 Önértékelési terv  
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A fenti munkatervet a tantestület a 2021. szeptember 13-án megtartott tantestületi 

értekezleten megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Szarvas, 2021. 09. 13. 

 

Kitajkáné Szántai Mária 

igazgató 


