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I. BEVEZETÉS 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) Az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza 

meg az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető 

kikéri a fenntartó, a szülői szervezet, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, 

kollégiumi diákönkormányzat véleményét is. 

(2) Az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni  

a) az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,  

b) a szünetek időtartamát, 

c) az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás 

Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola 

hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések 

időpontját, 

d) az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,  

e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, 

f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontját, 

g) az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai állapotát felmérő 

vizsgálat időpontját, 

h) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést,  

j) az iskolai sportkör szakmai programját. 

Az iskola munkatervében kell meghatározni azoknak a tanulmányi versenyeknek az időpontját, 

amelyekben az iskola a tanulóival részt kíván venni. Ha a tanulmányi versenyt a munkaterv 

elfogadásakor még nem hirdették meg, az iskola a felkészítést a munkatervben való feltüntetés 

nélkül is elvégezheti. Ha a versenyek anyagi ráfordítást igényelnek, ahhoz a fenntartó 

egyetértése szükséges. 

 

A munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. A munkaterv határozza 

meg az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét.  
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Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó 

értekezleten kerül sor. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a 

tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján és az iskolai 

hirdetőtáblán is el kell helyezni.  

 

II. AZ ÉVES MUNKATERVET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.) – kerettörvény 

 110/2012. (VI.4) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról (NAT) 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (intézmények működéséről) 

 A kollégiumi nevelés alapprogramja 

 326/2013. (VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) Korm. rendelet. 

 A 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről. 

 

III. HELYZETELEMZÉS 

 

A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium számára a 2021/2022-es tanév az 

intézmény második tanítási éve, ugyanakkor, a gimnáziumnak a tizedik tanítási éve.  

Az intézményünk célja a Pedagógiai Programunkban leírtak alapján továbbra is olyan 

családias környezet kialakítása, amelyben a diákok egyéni képességeiket magas színvonalú 

oktatás biztosításával tudják kibontakoztatni. Az oktatás – nevelésünk középpontjában a 

görögkatolikus szellemiség áll. Az intézmény a nyíregyházi belvárosi görögkatolikus 

templom közvetlen szomszédságában található, biztosítva a templom és iskola egységét. A 

régi patináns épület falain belül felújított, korszerűsített, akadálymentesített tantermekben 

zajlik a magas színvonalú oktató-nevelő munka. A gimnázium nagy előnye, hogy a diákok 

kis létszámú osztályokban, csoportokban, a pedagógusok személyre szóló odafigyelésével 
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készülhetnek a közép- és emelt szintű érettségire és továbbtanulásra. Ez védő lelki 

környezetet teremthet, különösen, ha a család és az iskola értékrendje a krisztusi szellemiség 

jegyében összhangban van. Az intézmény életét és munkáját mind az oktatás, mind a nevelés 

folyamatában, szervesen befolyásolja és meghatározza a görögkatolikus nevelés 

szellemisége. Ennek megvalósításában fontos szerepe van intézményünk lelkiigazgatójának, 

hitoktatóinknak, osztályfőnököknek és minden alkalmazottnak.  

 

III.1. Az intézmény adatai 

 

Az intézmény neve: Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium 

OM azonosító: 203430 

Az intézmény rövidített neve: Szent Miklós Gimnázium és Kollégium 

Az intézmény székhelyének címe: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 7. 

Az intézmény telephelye:  

Szent Miklós Görögkatolikus Kollégium intézményegység 

4400, Nyíregyháza, Liliom utca 31. 

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény (gimnázium és 

kollégium) 

Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű 

Alapfeladatok:  

 gimnáziumi nevelés-oktatás (négy évfolyamos), 

 kollégiumi ellátás, 

 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása. 

Az intézmény alapítója és fenntartója: a Nyíregyházi Egyházmegye 

Az intézmény fenntartójának címe: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5. 

Az intézmény képviselete: Az intézményt az iskola igazgatója egy személyben képviseli.  

 

III.2. Osztályaink, tanulói létszámok, tanulói adatok 

A gimnáziumban a 2017/2018-as tanévtől évfolyamonként két osztály indult. Az „A” osztályba 

a biológia-kémia, illetve az angol-informatika tagozatosok, a „B” osztályba az általános 

tantervű képzésben részesülő tanulók járnak. A tavalyi tanévben a mostani 12. évfolyamon az 
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idei tanévben a 11. évfolyamon került sor az A és B osztályok összevonására, a 9 és 10. 

évfolyamokon a kedvező beiskolázás miatt 2-2 osztály marad.  A 2021/2022-es tanévben a 

gimnáziumban 6 osztály, a kollégiumban egy tanulói csoport indul. A tanulói létszám a 

következőképpen alakul: 

 tanulói létszám bejáró kollégista SNI BTMN HH HHH 

9.A 18 7 4  
Kósa Lénárt 
Szemán Bálint 

Vadas Teodóra 
Orosz Nikoletta 

    

9.B 13 4 3 
Ádám Johanna 

Homoki Rebeka 

Szegedi Kristóf 

    

10.A 14 2 0 1  
Sütő H. 

0 0 0 

10.B 6 4 0  0 2 
Mokánszki R 

Mészáros Zs. 

 

1 
Mokánszki R 

 

1 
Kresztyankó L 

11.AB 26 10 4 
Ádám T 
Ignácz V 

Balogh K. 

Fetter Ildikó 

1 
Csóka M. 

1 
(Új) 

0 1 
Ádám T 

12.AB 11 5 3 
Iváncsik Panna 
Sántha Gréta 

Váraczki Márk 

1 
Czura Karina 

4 
Váraczki M 
Bélteki V 

Zsiga B. 
Gál Szabó G 

0 0 

        

összesen 88 32 14 3 7 1 2 

        

kollégium 19 (14+5)       

 

Az SNI-s és BTMN-es tanulókkal Atucsákné F. Ibolya tanárnő foglalkozik, akit heti 3 órában 

óraadóként alkalmazunk. 

 

Intézménybe bejáró tanulók név szerint:  

osztály bejáró tanulók neve település neve 

9.A Mikó Emese 

Szojka Debóra Melitta 

Baran Zolya Anna 
Kormány László 

Németh Alíz 

Berta Bálint 

Zsalutkó Benjámin 

Újfehértó 

Kálmánháza 

Ibrány 
Ibrány 

Ibrány 

Ófehértó 

Napkor 

9.B Krakonberger Marcell Zsolt 

Szabó Tifani 

Ács Eszter 
Dalanics Korinna 

Buj 

Újfehértó 

Újfehértó 
Újfehértó 

10.A Lisovszki Máté 

Zsalutkó Veronika 

Nyírbogdány 

Napkor 

10.B Majoros Blanka 
Mokánszki Róbert 

Mészáros Zsuzsanna 

Orosz Gréta 

Nyírtelek 
Nyírtelek 

Nagycserkesz 

Napkor 

11.AB Bódi Ivett 

Hanusi Máté 

Újfehértó 

Baktalórántháza 
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Kéninger kevin 

Kunkli Fanni 

Lazók Dénes 
Lisovszki Ivett 

 

Napkor 

Tiszaeszlár 

Pócspetri 
Nyírbogdány 

 

 Cziráki Napsugár 
Gulyás Patrik 

Juhász Mihály 

Lengyel Bence 

Gávavencsellő 
Kállósemjén 

Levelek 

Tiszaeszlár 

12.A Oláh Lóránt 
Gaál Szabó Gréta 

Bélteki Vivien 
Cziráki Virág 

Czura Karina Eszter 

Kálmánháza 
Buj 

Nyírpazony 
Gávavencsellő 

Nyírtelek 

 

A kollégiumi tanulók száma:  

 

 Szent Miklós Gimnáziumba 

járók 

Más középiskolába járók 

9. évf 7 4 

10. 0 1 

11. 4 0 

12. 3 0 

összes 14 5 
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III.3. Pedagógus adatok 

Betöltött álláshelyek száma:  22 fő   

15 pedagógus, 2 portás, 3 takarító, 0,5 rendszergazda, 0,5 gazdasági ügyintéző, 1 kollégiumi 

titkár 

Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő 

Megbízási szerződésű foglalkoztatottak száma: 2 fő 8 óraszám 

Románné Szakolcai Mária  (ének-zene) 5 óra, Atucsákné Fehér Ibolya (gyógypedagógus) 3 óra. 

Szakos ellátottság, áttanítás statisztikai adatai: 100%, áttanítás nincs  

Megbízatások, ellátott feladatok 

 

Sorszám 
Pedagógus neve 

Tanított tantárgyak 

Nevelés-oktatással 

le kötött órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással le 

nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

1. 
Bánfi Dávid 

angol nyelv 

26 

(22 + 2 ofő + 2 

egyéb) 

12.A ofő 

1) érettségi felkészítő 

angol 12.A (B) (2 ó) 

 

KRÉTA a 

adminisztráció 

ünnepség: március 15. 

műsor megszervezése 

12. évf. 

osztályfőnökként a 

szalagavató, ballagás, 

érettségi lebonyolítása 

2. 
Bihari Mihály  

testnevelés 

30 

(26 + 2 ofő + 2 mv) 

9.A ofő 

munkaköz.-vezető 

(művészet, sport-, 

lelki) 

nincs 

KRÉTA a 

adminisztráció 

tömegsport szervezése 

9. évf. ofő: fecskeavató  

NETFIT 

nevelőiszoba kávé  

3.  

Bogár János 

Zoltánné 

német nyelv 

26 

(23 + 2 ofő + 1 

egyéb) 

9.B ofő 

Beiskolázási felelős 

(1ó) 

(iskolai facebook, 

honlap működtetése) 

KRÉTA a 

adminisztráció 

9. évf. ofő: fecskeavató  

 

4. 

Feketéné Ujlaki 

Enikő 

matematika 

informatika/digitális 

kultúra 

27 

(17matek + 10info)  
 nincs 

BECS, 

kompetenciamérés 

megszervezése, 

sport pályázat írása, 

sport versenyeken való 

részvétel, 

KRÉTA a 

adminisztráció 

 

5. 

Farkasné Bihari 

Angéla 

biológia / kémia 

26 

(19 biol + 6 +1 kém) 

 

 nincs 

KRÉTA a 

adminisztráció, 

versenyfelkészítés, 

szalagavató 

szervezése, 

önértékelés 
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Sorszám 
Pedagógus neve 

Tanított tantárgyak 

Nevelés-oktatással 

le kötött órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással le 

nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

6. 
Hepp Szabolcs 

földrajz 

10/8 

(6 fö+ 2 ofő + 2 

mvez) 

igazgatóhelyettes 

(kollégiumvezető) 

11.AB ofő 

munkaközösség-

vezető ofő 

nincs 

KRÉTA a 

adminisztráció, 

11. évf ofő: 

szalagavató, ballagás, 

szervezése,  
érettségi jegyző, 

EU versenyfelkészítés 

EFOP 3.1.5 pályázati 

koordinátor 

BECS csoport tagja 

EU iskola felelős 

versenyfelkészítés 

7. 

Sivadó László 

olasz nyelv / gk 

hittan 

26 

(12 olasz, 8 hittan + 

6 egyéb) 

lelkiigazgató 

lelkinapok, egyházi 

ünnepek,  

lelki beszélgetések 

 (6 ó) 

KRÉTA 

adminisztráció, 

 ballagás szervezése, 

versenyfelkészítés 

8. 

Dr. Sivadóné Máté 

Klára 

angol nyelv 

26 

(18 + 2 ofő +6 

egyéb) 

10.A ofő 

 

 3 óra mentorálásért 

(Szabó Bettina, 

Vitelki Péter) 

3 óra felsőfokú 

nyelvvizsga 

felkészítő 

KRÉTA 

adminisztráció, 

10. évf ofő:  

fecskeavató 

szervezése, 

versenyfelkészítés, 

minősítés Ped II. 

 

9. Smidné Hetey Rita 

26 

(19 + 2 ofő + 2 reál 

mv + 2 DÖK + 1 

egyéb) 

10.B ofő 

DÖK segítő tanár 

munkaközösség-

vezető (reál) 

10. B gyakorló/ 

(képzőművészeti 

szakkör)1 óra 

KRÉTA 

adminisztráció, 

10. évf ofő:  

fecskeavató 

szervezése, DÖK nap,  

Szüreti bál (10.15) 
szervezése 

10.  Seszták Ilona 
6 / 18  

(6 kötelező) 

 

igazgató 
nincs 

KRÉTA 

adminisztráció, 

iskolai programok, 

fenntartóval, 

más intézményekkel 

való kapcsolattartás, 

beiskolázás, 

érettségi, 

versenyek, 

BECS csoport vezető, 

KIR, KIFIR, 

ADAFOR, kétszintű 

érettségi,  

önértékelés 

minősítések, 

intézményi 

dokumentumok 
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Sorszám 
Pedagógus neve 

Tanított tantárgyak 

Nevelés-oktatással 

le kötött órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással le 

nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

11.  

Szabóné Sándor 

Gabriella 

magyar nyelv és 

irodalom 

26 

(22 + 2 mvez 

(humán + 2 egyéb) 

munkaközösség-

vezető (humán) 

Édes Anyanyelvünk 

szakkör (2 óra) 

KRÉTA 

adminisztráció, 

tanévnyitó, tanévzáró 
ünnepség, 

versenyfelkészítés, 

iskolai programok 

koordinálása 

12.  

Vitelki Péter 

gyakornok 

történelem, 

könyvtáros 

20 

14 + 6  
 könyvtár 

KRÉTA 

adminisztráció, 

október 23-i műsor 

megszervezése, 
iskolai könyvtár, 

pedagógus I. minősítés, 

önértékelés 

13. 

Szabó Bettina 

gyakornok 

angol nyelv 

20 

18 + 2 egyéb 
 

nyelvvizsga 

felkészítő (heti 2 óra) 

iskolai események 

megörökítése 

KRÉTA 

adminisztráció,  

Szüreti bál 

szervezésének 

segítése, 
versenyfelkészítés, 

önértékelés,  

minősítés Ped. I.  

 

13.  

Gábor István 

kollégiumi 

nevelőtanár 

30 
kollégiumi 

csoportvezető 
nincs 

KRÉTA a 

adminisztráció, 

kollégiumi programok, 

felzárkóztatók, 

kollégiumi hétvége 

14. 

Orosz Erzsébet 

kollégiumi 

nevelőtanár 

30  nincs 

KRÉTA a 

adminisztráció, 

kollégiumi programok, 

felzárkóztatók, 

kollégiumi hétvége, 

liturgiákon kántorizálás 

A pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szakértői napja 

 

 

Sorszám Név Szakterület  Szakértői nap 

1. Seszták Ilona 

minősítő és pedagógiai szakmai ellenőrzésben 

részt vevő mesterpedagógus  

 

csütörtök 
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A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok- 

 

A 2021-es minősítésre jelentkező pedagógusok a következők: 

Sorszám Név Elérni kívánt fokozat Minősítés eredménye 

1. Vitelki Péter Pedagógus I. 

nincs 

minősítés időpontja: 

2021. 09. 17. 

2. Hepp Szabolcs Pedagógus II. 
98% 

2021. 02. 16 

3. Sivadóné Máté Klára Pedagógus II. 

nincs 

minősítés időpontja: 

2021. 10. 5. 

 

A 2022-es évre:  

Gábor István jelentkezését mesterpedagógusi jelentkezését a gyakorlati évek számának hiánya miatt 

elutasították. 

Szabó Bettina / pedagógus I. minősítő vizsga 

A tanévben mesterprogramot megvalósító pedagógusok 

 

 

 

NOKS adatok 

 

Sorszám Név 
státusz (főállás, félállás, részmunkaidő, 

közfoglalkoztatott) 

munkaviszony 

(határozott/határozatlan) 

1. 
Élesné Kovács Edina 

(pedagógus végzettséggel) 
főállás határozatlan 

2. Komlósi Attila főállás 
határozott 

(2022. augusztus 31.) 

 

 

 

Sorszám Név Mesterprogram címe 
Ellenőrzés időpontja, 

eredménye 

1. 
Szabóné Sándor 

Gabriella 
 

2021-es őszi beszámoló:  

2021. szeptember 
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Funkcionális feladatot ellátó alkalmazottak adatai 

 

Sorszám Név 

státusz (főállás, félállás, 

részmunkaidő, 

közfoglalkoztatott) 

munkaviszony 

(határozott/határozatlan) 

munkakör 

(takarító, 

karbantartó stb.) 

1. 
Babiczné Veres 

Ilona 
félállás határozatlan 

gazdasági ügyintéző 

2. 
Zsadányiné 

Gagna Erika 
főállás határozatlan 

takarító, tálaló 

3. Rutovics Pálné főállás (nyugdíjasként) határozatlan 
takarító, tálaló 

4. Kordán Andrásné főállás (kollégium) határozott 
 kollégiumi takarító 

5. Megyesi Csaba főállás határozatlan 
portás, karbantartó 

6. Nagy József főállás 
határozatlan 

 

kollégiumi portás, 

karbantartó 

 

IV. Infrastrukturális és tárgyi feltételek és ezek biztosításával kapcsolatos 

feladatok 

A gimnázium épülete (Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 7.) az elmúlt években az energetikai 

pályázatoknak köszönhetően folyamatos korszerűsítésen, felújításon esett át. Az épületben lift 

üzemel, a földszinti és első emeleti vizesblokkok felújításra kerültek, illetve a napelemeknek 

köszönhetően energia-takarékosan működik. 

Földszinten találhatók: a tálalókonyha, az ebédlő, szerverszoba/rendszergazdai iroda, az 

informatika terem, a természettudományos szaktanterem, takarítóói szoba, gazdasági iroda és 

iskolatitkárság, a tornaszoba és két osztályterem helyett az egyikben a nevelői szoba, mellette 

az igazgatói, lelkiigazgatói és helyettesi iroda is egyben. 

Az első emeleten található a hat osztályterem (9.A, 9.B, 10.B, 10.A, 11.A és 12. A), a könyvtár, 

olvasóterem és váltóterem. 

A tetőtérben alakult kialakításra a közösségi terem, az orvosi szoba és a lelkiszoba.  

A kollégium épülete a Liliom utca 31. szám alatt található, a volt Start vállalat épületének egy 

részében lett kialakítva. A földszinten egy nagy aula, konyha, iroda, tornaszoba és betegszoba 

került kialakításra, az első emeleten alakítottuk ki  a kápolnát, a nevelői szobát és a tanulók 

szobáit, ahol a tanulók 2-3 ágyas szobákban kerültek elhelyezésre. 19 kollégiumi tanuló 7 
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szobában lett elhelyezve. A szobák berendezését elsődlegesen a Nyíregyházi Egyházmegye 

biztosította számunkra, a tanév elején a konyha és az aula bútorainak, eszközeinek beszerzésére 

került sor. 

A gimnázium épületben történő felújítások  

A 2021-es tanévben a következő eszközök beszerzését terveztük, tervezzük:  

1. Szótárak, tanári segédkönyvek, könyvtári állomány kialakítása, fejlesztése. 

2. Az informatika tanterem gépállományának korszerűsítése (új gépek, új 

billentyűzetek, új egerek vásárlása, 3 D nyomtató a gimnáziumnak maradt, 

ROBOTIKA) 

3. Sport eszközök fejlesztése, korszerűsítése (udvaron: röplabdaháló, kültéri 

asztalitenisz asztal, ütők, hálók…). 

4. Hangosítás (300.000 Ft). 

5. Előtető kialakítása a gimnázium épületének bejáratánál (4x6-os méretű/ 1.1 millió) 

6. Közösségi terem /kápolna kialakítása a tanév folyamán. 

7. Kollégiumi bútorzat bővítése (tanulói ebédlő kialakítása, mosogatógép). 

8. Természettudományos tanterem kémia, biológia eszközeinek bővítése (volt START 

épületéből). 

9. Irodák, könyvtár, olvasóterem kialakítása, lépcsőfelújítás, festés… 

10. + 2022. nyarán megkezdődik a gimnáziumi udvar felújítása (Nyíregyházi 

Egyházmegye pályázatán belül). 

 

A 2021-es év végi leltárkészítés a gimnázium és kollégium épületében 

Felelős: gazdasági ügyintéző, szaktanárok, nevelőtanárok 

Határidő: 2021. december 15-ig. 

 

Az intézményünk a meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal 

rendelkezik. 
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V. PEDAGÓGIAI FELADATOK 

1. Tanulmányi és egyéb versenyek  

 

Feladatunk: a versenyekre való felkészítés  

Határidő: folyamatos 

Felelős: a felkészítésben részt vevő szaktanárok 

Versenyek neve A versenyek típusa A versenyek iskolai 

fordulójának várható 

időpontja 

Az oktatásért felelős miniszter által 

meghirdetett és finanszírozott tanulmányi 

versenyek: 

Országos Középiskolai Tanulmányi 

versenyek (OKTV) 
 Angol nyelv 

 Történelem 

 Biológia 

 Irodalom 

 Fizika 

„Szép magyar beszéd”országos verseny 

 

Irinyi János Országos Középiskolai 

Kémiaverseny 
 

 

 

 

országos 

 

 

országos 

 

országos 

 

2021. október – december 

 

 

 

 

 

2022. február 

 

2022. február 

Károly Iréneusz Országos Fizika verseny 

Katolikus Egyházi Gimnáziumok 

számára 

országos 2022. március 

Savaria Országos Történelem Verseny országos 2021.  

Less Nándor Országos Földrajz Verseny országos  

Túl az első X-en EU-s ismeretek verseny országos  

Béres József Biológia Verseny megyei 2022. március 

Kabay János Biológia Verseny megyei 2022. január 

Metropólia által szevezett 

 Tudásolimpia (angol nyelv, hittan, 

történelem, biológia, matematika) 

 Hittan Verseny 

országos 2021. október 

2022. február-március 

 

2022.  

Rákóczi Szövetség történelem versenye országos  

Egyházmegyei Versmondóverseny egyházmegyei 2021. november 08. 

Idegennyelvi szépkiejtési verseny iskolai  

Jedlik Ányos Megyei Fizika Verseny megyei  
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2. Nevelő-oktató munka során megvalósítandó feladatok 

 Példamutató tanári magatartással, a nevelés-oktatás színvonalának emelésével  

vonzóvá kell tennünk iskolánkat a diákok és szülők számára. 

 Az egymás iránti tisztelet és szeretet gondolkodásunkba és életvitelünkbe való  

beépítése, a helyes viselkedési normák kialakítása. 

 Családias légkör fenntartása, esztétikus környezet kialakítása, ahol a tanulóink jól 

érzik magukat. 

 A tanulói munkafegyelem, a tanulói kötelességtudat fejlesztése. 

 Testi-lelki egészség megőrzésére és a környezet védelmére, az értékek megóvására 

és takarékosságra nevelés. 

 Az iskolához, mint közösséghez tartozás érzetének erősítése diákban és 

dolgozóban egyaránt. 

  Az új tantervek bevezetése a gimnáziumi 9. és 10. évfolyamokon. 

 Felkészülés a 2024-es új érettségi követelményrendszeréhez. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetettek számának további csökkentése. 

 Minden évfolyamon hatékony, egyénhez igazodó oktatási módszerek alkalmazása,  

módszertani kultúra folyamatos fejlesztése. 

 A tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése, felkészítés egy esetleges digitális  

oktatásra való átállás esetére. 

 Tanulási önállóság fokozatos kialakítása, a hatékony tanulási módszerek 

alkalmazása.  

 Felkészülés a természettudományi kompetenciamérésre. 

  Az eddigi mérések (szövegértés és matematika) eredményeinek, tapasztalatainak 

elemzése, az ebből fakadó feladatok beépítése az oktató munkába. 

 A kulcskompetenciák, így elsősorban a szövegértés, szövegalkotás, logika 

fejlesztése. 

 Az iskolában szervezett vizsgák biztonságos, sikeres lebonyolítása. 

 A pályázati lehetőségek kihasználása, a korábbi pályázatok fenntartási  

kötelezettségének teljesítése. 

 A törvényi változásokból adódó oktatási feladatok fokozott követése. 

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok. 

Határidő: a 2021/2022-es tanévben folyamatosan. 
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3. Beiskolázási stratégia kidolgozása és megvalósítása 

 

Az iskolák közötti verseny és a folyamatosan csökkenő gyereklétszám szinte minden 

intézményt rákényszerít arra, hogy a beiratkozók számát évről évre szinten tartsa, vagy 

esetenként növelje. Ezt minőségi szolgáltatásokkal és hatékony marketingtevékenységgel lehet 

elérni. Mindenekelőtt az iskola arról kell hogy meggyőződjön, hogy igenis szükség van egy 

beiskolázási stratégiára, amely még az „iratkozás” előtt ismerteti szülőkkel és a diákokkal az 

intézményt.  

A BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA RÉSZEI 

1) Szülői és tanulói elégedettségvizsgálat 

A szülő és a tanulók egy – egy nagyon fontos célközönség, egyrészt azért, mert véleményük 

hat a helyi közösségre, másrészt pedig kulcsszerepük van az iskolaválasztásban. Az elégedetlen 

szülő, tanuló véleményének negatív hatása még évek múlva is jelentkezhet, befolyásolva ezzel 

a beiratkozó diákok számát. Ahhoz, hogy az iskola megtudja, hogy mi a szülők, diákok 

véleménye az intézményről, hol vannak hiányosságok, és mely területeken kell még javítani - 

ezt egy tanév eleji kérdőíves elégedettségvizsgálattal mérjük fel.000 

Határidő: 2021. szeptember 16. 

Felelős: beiskolázási felelős, osztályfőnökök, SZMK vezetője 

 

2) Kapcsolat kiépítése és megtartása a görögkatolikus általános iskolákkal, a 

nyíregyházi általános iskolákkal és a Nyíregyháza környéki általános iskolákkal 

Fontos feladat ezeknek az általános iskoláknak a feltérképezése, megkeresése és kapcsolat 

kiépítése. 

1) Újfehértó – Istenszülő Oltalmáról elnevezett Általános Iskola 2021. szeptember 15.  

2) Máriapócs -  

Felelős: Intézmény vezetése, beiskolázási felelős  Határidő: 2021. szeptember-október 

 

A beiskolázásnál az egyik legfontosabb elérendő célcsoport az általános iskolák végzős 

diákjainak a szülei. A nekik tartott szülőértekezlet pedig egy olyan direkt marketing módszer, 

melynek hatékonysága megkérdőjelezhetetlen. A középiskolák pedagógusai meglátogathatják 

az általános iskolákat, és tájékoztathatják az érdeklődő szülőket az intézményről, az induló 

osztályokról, megválaszolhatják a felmerülő kérdéseket. A szülői értekezletek előtt 

elengedhetetlen egy saját gyűlés, hogy a pedagógusok átbeszélhessék azokat a témákat, 
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amelyeket érinteni vagy kibontani szeretnének majd a szülői értekezleten, azért, hogy minden 

iskola egyforma tájékoztatást kapjon. Fontos, hogy összeállítsuk, hogy mely általános iskolák 

szülői értekezleteire megyünk el, és kikkel.  

Felelős: beiskolázási felelős, iskolavezetés 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

3) Görögkatolikus Egyházközségek megkeresése 

Mivel iskolánk a nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működik, így nagyon nagy szerepet 

kap elsődlegesen az egyházmegyében működő egyházközségekkel való kapcsolattartás és 

tájékoztatók megtartása, melyek segítik beiskolázásunkat. 

Felelős: lelkiigazgató, beiskolázási felelős 

Határidő: folyamatos 

 

4) Intézményünk megismertetése: nyílt napok, hatékony PR tevékenység (média, 

internet bevonása, intézményünket bemutató ismertető szerkesztése, honlap 

szerkesztése) 

Határidők: 

1) Nyílt nap: 2021. szeptember 22. (szerda) 

2) Intézmény bemutatása az iskolai és egyházmegye honlapján: 2021. szeptember 15. 

3) Intézményt bemutató füzet szerkesztése: 2021. szeptember 15. 

4) Kapcsolattartás a Nyíregyházi Egyházmegye sajtóreferensével, a Nyíregyházi TV és 

újságokkal: egész tanévben folyamatosan. 

5) Intézményt bemutató kisfilm elkészítése: 2021. szeptember 15. 

6) Honlapunk szerkesztése: egész tanévben folyamatos 

Felelős: iskolavezetés, beiskolázási felelős, iskola tantestülete, iskolánk rendszergazdája 

 

 

 

 

5) Bekapcsolódás az általános felvételi eljárás rendjébe (20/2021. (VI.8.) EMMI 

rendelet 2. számú melléklete alapján 

1) 2021. október 20-ig: A középfokú iskolák meghatározzák a tanulmányi 

területeiket és nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

Ebben a szülők és a diákok információkat találnak a szabályokról és határidőkről. 
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2) A központi felvételi vizsgákra való jelentkezés határideje. Ezt közvetlenül abban az 

iskolában kell leadni, ahol a 8.-os diákok meg szeretnék írni a tesztet. 

3) Központi írásbeli megszervezése, kijavítása és az eredményről való tájékoztatás 

Határidő: 2022. január 22. (központi írásbeli napja), 2022. január 27. (pótló), 2022. 

február 7. (értesítés határideje) 

4) 2022 február 22 – március 11. között a szóbeli meghallgatások az érintett 

középiskolában. 

5) 2022. március 16-ig a középfokú iskolák március 16-ig hozzák nyilvánosságra a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

6) 2022. március 21-22. ezen a két napon lehet a tanulói adatlapokat módosítani az 

általános iskolában. 

7) 2022. április 29. a felvételt hirdető középiskolák elküldik a felvételről vagy 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

8) 2022. június 22- 24. beiratkozás a középiskolákba. 

Felelős: iskolavezetés, leendő osztályfőnökök, javító tanárok. 

4. Önértékelés 

1. A kijelölt pedagógusok önértékelése a 9. kompetenciaterület alapján (pedagógusok 

kijelölése, dokumentumok elkészítése, óralátogatások, interjúk, kérdőívek…) 

A kijelölt pedagógusok a következők: 

 Vitelki Péter - 2021. szeptember-október folyamán 

 Farkasné Bihari Angéla – 2021. november – december 

 Szabó Bettina – 2022. február – március 

 Gábor István – 2022. április – május (kollégium) 

 

2. Adatok gyűjtése és feltöltése a felületre 

 

Felelős: intézmény vezetése, BECS csoport   Határidő: folyamatos 
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VI. SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

2021/2022. tanév tervezett rendje 

 

Tanév fő időpontjai 

A tanév első tanítási napja:  2021. szeptember 01.(szerda) 

Az első félév vége:    2022. január 21. (péntek) 

Értesítés az első félév eredményéről: 2022. január 28. (péntek) 

A tanév utolsó tanítási napja:  2022. június 15. (szerda) 

A 12. évfolyam utolsó tanítási napja: 2022.  április 28. (csütörtök) 

A tényleges tanítási napok száma:  180 nap (gimnázium)  

 

Tanítási szünetek 20/2021. (VI.8) EMMI rendelet alapján 

Őszi szünet: 2021. október 25-től 2020. november 01-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 2. (kedd) 

Téli szünet: 2021. december 22-től 2022. január 2-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő) 

Tavaszi szünet: 2022. április 14-től 2022. április 19-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda) 

 

Tanítás nélküli munkanapok száma a gimnáziumban 7 munkanap, melyek a következők 

1) 2021. december 20. (hétfő) 

2) 2021. december 21. (kedd) 

3) 2022. március 26. (szombat) 

4) 2022. április 13. (szerda) 

5) 2022. április 20. (szerda) 

6) 2022. április 29. (péntek) 

7) 2022. június 14. (kedd) DÖK nap 
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Szülői értekezletek tervezett időpontjai 

I.félév: 

2021. szeptember 06. (hétfő) 16.00-tól és 16.30-tól a gimnáziumban 

II. félév: 

2022. március 09. (szerda) 16.00-tól a gimnáziumban 

 

Fogadóórák a gimnáziumban és kollégiumban 

2021. november 08. (hétfő) 16-18 óra 

2021. március 09. (szerda) 17-18 óra 

 

Országos mérések 

2022. június 15-ig (NETFIT) fizikai állapot és edzettség mérések eredményeinek rögzítése. 

Felelős: Bihari Mihály testnevelés szakos pedagógus 

Határidő: folyamatos 

2022. április 20 – május 3-ig a 10. évfolyamos tanulók szövegértési, matematikai és 

természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérések. Két mérési napon. Digitális 

mérőeszközök alkalmazásával. 

A két mérési nap tervezett időpontjai: 2022. május 2. (hétfő) és május 3. (kedd). 

A mérésekre való felkészítésért felelős: a szaktanárok 

A mérés szervezéséért felelős: feketéné Ujlaki Enikő méréskoordinátor 

Határidő: folyamatos 

 

Érettségi vizsgák tervezett időpontjait a 20/2021. (VI.8) EMMI rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek 

1) 2021. 08. 23. (hétfő): alakuló értekezlet 

2) 2021. 08. 24-30. között: munkaközösségi értekezletek 

3) 2021. 08. 30. (hétfő): közösségépítő nevelőtestületi értekezlet 

4) 2021. 08. 31. (kedd): nyitó értekezlet 

5) 2021. 09. 30. (csütörtök): nevelőtestületi értekezlet 

6) 2021. 11. 17. (szerda): nevelőtestületi értekezlet 

7) 2022. január 21. (péntek): osztályozó értekezlet  
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8) 2022. február 2. (szerda): félévi nevelőtestületi értekezlet 

9) 2022. március 23. (szerda): nevelőtestületi értekezlet 

10) 2021. április 27. (szerda): osztályozó értekezlet (a 12. évfolyam) 

11) 2022. május 18. (szerda): nevelőtestületi értekezlet  

12) 2022. június 10. (péntek): osztályozó értekezlet (9-11. évfolyam) 

13) 2022. június 28. (szerda): év végi nevelőtestületi értekezlet 

 

Nyílt tanítási nap gimnáziumba jelentkezők számára 

2021. szeptember 22. (szerda) 9 órától tájékoztatás, 9.45-től bemutató órák. 

 

Tervezett iskolai rendezvények, programok, egyházi ünnepeket tartalmazó tanév rend az 

1. számú mellékletben található, felelősökkel együtt. 

 

A munkaterv mellékletei: 

1. számú: az intézmény 2021/2022-es tanév részletes rendje 

2. számú: a reál munkaközösségek éves munkaterve 

3. számú: a humán munkaközösség éves munkaterve 

4. számú: a művészet-lelki munkaközösség éves munkaterve 

5. számú: az osztályfőnöki munkaközösség éves munkaterve 

6. számú: a DÖK éves munkaterve 

 

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 Az ÉVES MUNKATERVET a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményezte, a 

nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott.  

 Nyilvános, megtekinthető az intézmény honlapján és irodáiban. 

 

Hatálybalépés 

A fenntartói jóváhagyását követően 2021. szeptember 1-jén lép hatályba és a 2021/2022-es tanévre 

vonatkozik. 
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Legitimáció 

A szülői munkaközösség (SZMK) az ÉVES MUNKATERVET-t 2021. augusztus 31-én véleményezte 

és elfogadásra javasolja. 

Nyíregyháza, 2021. augusztus 31. 

SZMK elnök 

A diákönkormányzat az ÉVES MUNKATERVET-t 2021. augusztus 31-én véleményezte és elfogadásra 

javasolja. 

 

Nyíregyháza, 2021. augusztus 31. 

DÖK elnöke 

A nevelőtestület az ÉVES MUNKATERVET-t a 2021. augusztus 31-én tartott értekezletén 

megtárgyalta és elfogadta. 

Nyíregyháza, 2021. augusztus 31. 

 

intézményvezető 

 

A Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és 

Kollégium ÉVES MUNKATERVÉT a mai napon jóváhagyom. 

Nyíregyháza, 2021. szeptember 01. 

 


