Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma,
Általános Iskolája és Diákotthona
Közzétételi listája
(1) a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény Nkt. 50.§ (1) bekezdése szerint a
tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.
A felvételkor az adatfelvétel mellett alkalmazott eljárás - a 2011.évi CXC. tv. a nemzeti
köznevelésről, 31. §. (2) a) szerint - elbeszélgetés a tanulóval, a tanuló szüleivel az iskola
küldetéséről, elvárásairól, házirendjéről.
A törvény és a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek beiskolázható, akinek a
szülei az iskolát választották és elfogadják a református keresztyén nevelésünket, azonosulnak
az iskola küldetésével, missziójával. Gyermekük számára éltek a keresztség sákramentumával,
vagy élni kívánnak. További feltételek: a gyermek iskolaérettségét igazoló óvodai
szakvélemény, illetve a nevelési tanácsadó véleménye, amennyiben az óvoda vizsgálatra küldte
a gyermeket.
A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola
igazgatója dönt, melyről írásos határozatban értesíti a szülőt, gondviselőt.
b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma
Az első osztályosok beiratkozásának ideje:
2017. április
a beiratkozás helye:
Sárospataki Református Általános Iskola
(3950 Sárospatak, Tompa u.1.)
A 2017-2018-as tanévben a fenntartó két első osztály indítását engedélyezi.
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként térítési díjak
Az iskolai étkezést a TIREK Szolg. Mudrány Étterme biztosítja.
A megállapított étkezési díjat a szülők, tanulók számára a megjelölt időpontig, minden hónap
16-áig a szülő által választott módon kell befizetniük.
Étkezési díjak: 3 x étkezés : 422 Ft
ebéd : 274 Ft
Törvényi előírás alapján a tanulók szülei kedvezményes vagy ingyenes étkezési lehetőséget
vehetnek igénybe – a jogosultság igazolása után, ill. annak érvényességi idején belül.
tartósan beteg gyermek, (térítési díj 50%-ára jogosult)
3 vagy több gyerekes család, (térítési díj 50%-ára jogosult)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család (térítési díj 100%-ára jogosult)

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések
nincs adat
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, jelentősebb rendezvények,
események
Szorgalmi időben reggel 6 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig 16.3o-ig tart nyitva
az iskola. Igény esetén 17.oo óráig ügyeletet biztosítunk tanulóink részére. Egyéb rendezvények
esetén a rendezvény befejezésének időpontjáig.
Hétvégén (szombat, vasárnap ill. munkaszüneti nap), ha nincs rendezvény, zárva van az
intézmény. Rendezvényekre egyedi kérelem alapján lehet engedélyt kérni az iskola
igazgatójától
f) Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
Házi feladatok
A házi feladatok – mind a szóbeli, mind az írásbeli – a tanítási órán feldolgozott ismeretek
gyakorlását, elmélyítését szolgálják.
 hétvégére (szombatra-vasárnapra) lehetőleg nem adunk házi feladatot, de a tantestület
döntése értelmében indokolt esetben megengedett a házi feladat adása, ha az
összességében nem befolyásolja a tanuló pihenését, regenerálódását.
Hétvégének a tantárgyak szempontjából az számít, ahol pénteken és hétfőn egyaránt van
óra. Ennek megfelelően a csütörtök-hétfő vagy a péntek-kedd párosítások nem számítanak
hétvégének. Munkaszüneti napok esetében az számít ide, ahol az előző és az azt követő napon
is van óra.
 az őszi, téli és tavaszi szünetekre hasonlóan adunk házi feladatot, mint hétvégén, de
kizárólag annyi, mint egyéb esetben egy következő órára való felkészüléshez!
 a nyári vakációra (az évközi terhelés csökkentése érdekében) szabadon választhatóan
adjuk fel a házi olvasmányokat. Ennek megtörténtét jutalmazhatjuk, szünidei
elkészítésük elmulasztását nem büntetjük.
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái:
A tanév során ügyelünk az írásbeli, és a szóbeli számonkérések arányára. Minden tanuló
legalább egyszer kapjon lehetőséget szóbeli beszámolóra. Azért törekszünk minden műveltségi
területen arra, hogy rendszeresen legyen szóbeli, számonkérés is, mert ez egyúttal fejleszti a
tanulók beszédkészségét, aktiválja a szókincsüket, s módot ad a szóbeli megnyilatkozás
különböző formáinak gyakorlására. Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó
minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében
is feltüntetni.
A számonkérés gyakorisága
A számonkérés gyakorisága, legyen összhangban a heti óraszámmal:
- heti egy vagy annál kevesebb óraszám esetén félévente legalább három
- minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor
- naponta két témazáró dolgozat íratható

A számonkérés formái
A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet
a régebben tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
- Szóbeli számonkérések:
 szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése,
önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján,
 óraközi munka: az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége,
 önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása
- Írásbeli számonkérések: Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok,
megoldásán keresztül.
Fajtái:






írásbeli felelet (max. 15-20 perc időtartamban),
házi dolgozat,
témazáró dolgozat (45 perc időtartamban).
gyakorlati számonkérések:
a számonkérés ezen, formája elsősorban a készségtárgyak esetében alkalmazható.
Ide tartozik az önállóan végzett gyűjtőmunkák ellenőrzése és értékelése

g) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét a
honlapunkon Iskolánk címszó alatt található.
h) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
2013

2014

2015

MATEMATIKA
6. évfolyam
8. évfolyam
6. évfolyam
8. évfolyam

1466
1549
(1420;1526)
(1485;1608)
1650
1694
(1601;1699)
(1613;1776)
SZÖVEGÉRTÉS
1552
1599
(1502;1609)
(1527;1651)
1643
1651
(1592;1706)
(1597;1700)

1595
(1526; 1655´)
1621
(1573;1668)
1662
(1604;1720)
1649
(1591,1714)

i) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
megnevezés
alsó tagozat
felső tagozat

tanulók aránya
0%
0%

j) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei a Munkatervben
megtalálhatók

k) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje
A Pedagógiai Program Helyi Tantervében évfolyamonként meghatározott tantárgyi
követelményeknek megfelelően.
Félévi osztályozó vizsga: 2017. január 11.
Év végi osztályozó vizsga: 2017. június 1.
l) Az iskolai osztályok száma, tanulók létszáma 2016. október 1-jei osztálylétszámok
osztály megnevezése
1.a
1.b
2.a
2.b
3.
4.
5.
6.
7.
8.

osztálylétszám
18
18
18
21
29
30
30
29
25
30

”Ne félj, csak higgy!”
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A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának
3950 Sárospatak, Tompa u. 1.
OM.: 039227

A 2016/2017-es tanév
MUNKATERVE
A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:
Törvények:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
Kormányrendeletek:
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
Miniszteri rendeletek:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről
Munkaterv:


az oktatás tárgyi és személyi feltételei



az oktató- és nevelőmunka céljai és feladatai az új tanévre



tervezett tevékenységek

A Munkatervet folyamatosan kiegészíti a havi eseménynaptár.

Az oktatás tárgyi és személyi feltételei:
Tárgyi feltételek:
Az intézményben 8 évfolyamon 10 osztály 248 tanulója kezdi meg tanulmányait a 2016/2017es tanévben.
Két első osztályt indítunk összesen 36 fővel. 30 fő két tanítási nyelvű, 6 fő emelt matematika
oktatáson vesz részt. A 4 napközis csoport mellett felső tagozaton 4 tanulószoba működik.
Változás az oktatás tárgyi feltételeiben a nyár folyamán:
Az egész épületben a tisztító festés megtörtént. Az idén másod ízben induló két első osztály
szükségessé tette egy tanterem berendezését.
Személyi feltételek:
A pedagóguslétszám az intézményben teljes.
Jelenleg 3 főt kell helyettesíteni gyermekgondozási szabadság miatt valamint 1 főt fizetés
nélküli szabadság jogcímen.
Az oktató- nevelőmunkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata:
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben
meghatározónak tartjuk:
 Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozását.
 A minőségi oktatást.
 A kompetencia alapú oktatásrendszer továbbfejlesztésére törekszünk. Előtérbe
helyezzük a módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A
hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés
igényének kialakítása kiemelt feladat.
 A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül. Az olvasási és írástechnika
folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása.
 A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztését. Beszédfejlesztés: a
helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés.
 Az idegen nyelvek oktatásában a két tanítási nyelvű osztályok továbbfejlesztését,
beindítását a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás fejlesztését a többi
évfolyamon is.
 A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával.
Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.

 A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges
gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való
egyéni bánásmód alkalmazását.
 Az iskola-óvoda átmenet, az alsó-felső tagozat közötti átmenet, a középiskolai
átmenet megkönnyítését.
 Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és
gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a
mindennapos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak
erősítése. A tartásjavító, preventív módszerek folyamatos alkalmazása. Ennek
megfelelően a nevelési vonatkozások sokoldalú fejlesztése válik lehetővé segítség
által.
 A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése,
megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet
megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A
hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása.
 Pályázati erőforrások kihasználása.
 Esztétikai nevelés fejlesztése. (Művészeti ágak megismertetése, kiállítások, aktuális
faliújságok.)

A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek:
TEVÉKENYSÉG

FELELŐS

HATÁRIDŐ

A Nkt. módosításának és az
új jogszabályi változásoknak
a megismerése. A
Pedagógiai Program,
SZMSZ, Helyi Tanterv,
Házirend aktualizálása a
jogszabályi változásoknak
megfelelően

minden kolléga

folyamatos

A tanulók személyiségének
sokoldalú megismerése. A
rendszeres információcsere
biztosítása az osztályban
tanító nevelőkkel és a
szülőkkel, a fejlesztő
pedagógussal és a
logopédussal. A nevelési
programok alapja az egyén
és osztályközösség
neveltségi szintje.

osztályfőnökök kiemelten az

folyamatos

első és ötödik osztályokban

a volt 4. évfolyam
október
Az 5. osztályok tanulmányi
és közösségi helyzetét (a volt osztályfőnökei + 5. osztályos
4. osztályos osztályfőnökök
osztályfőnökök, szaktanárok
részvételével) az osztályban
tanítók értékelik. A
matematika, magyar év eleji
felmérésének
összehasonlítása. A 4.
osztályos osztályfőnökök
pedagógiai jellemzéssel
átadják osztályukat. Kitérnek
a módszertani tapasztalatok
átadására, a
követelményrendszer
harmonizálása céljából.
A szülőkkel való közvetlen
kapcsolattartás

nevelőtestület

folyamatos

Az első osztályos tanulók
logopédiai szűrése
szeptemberben, a második,
harmadik osztályos tanulók
fejlesztése a szakértői
vélemény alapján.

munkaközösség-vezetők,

folyamatos

fejlesztő pedagógusok

nevelőtestület
A tanulók ellenőrzése,
értékelése. A szóbeli és
írásbeli feleletek arányára, az
osztályzatok mögötti tudás
fedezetére, a megfelelő
számú érdemjegy kiadására
különösen a felső tagozaton
kell jobban figyelni a kevés
óraszámú tantárgyak
vonatkozásában.

folyamatos

A kiemelkedő teljesítményt
elérő tanulók közösség előtti
méltó elismerése.

nevelőtestület

folyamatos

A tanulók kellemes
közérzetét a tantermek,
folyosók, iskolai környezet
virágosításával, ízléses
dekorálásával kívánjuk
biztosítani.

nevelőtestület

folyamatos

Az iskolai faliújságok
dekorálása. Az alsó
tagozatos munkaközösség a
földszinti kiállítás anyagát az
aktuális témáknak
megfelelően változtatja.

osztályközösségek,

folyamatos

osztályfőnökök, napközis
nevelők, tanulószoba
vezetők

Az osztályfaliújságok
rendszeres dekorációja az
évfordulókhoz kötődik,
illetve az osztály életével
kapcsolatos
Az idegen nyelvoktatás a
versenyképes, hiteles
nyelvtanítás megszervezése

nyelvoktatók

folyamatos

új módszertani elemek
felhasználásával.

A testnevelést oktatók
kiemelt feladata a
mindennapos testnevelés
megvalósítása,
megszervezése.

testnevelők

folyamatos

A kulturális rendezvények
látogatásával, bábszínház,
színházlátogatás
szervezésével, múzeumok,
kiállítások, hangversenyek
megtekintésével az
ismeretek iskolán kívüli
bővítése.

osztályfőnökök,

folyamatos

A közösségek erősítését
szolgálják a tanulmányi
kirándulások. Ezek
szervezése.

osztályfőnökök

A nevelőtestület közös
továbbképzése

igazgató

Tanári ügyelet
megszervezése.

Gálné Kaczvinszki Johanna

szeptember

Tanulói ügyelet
megszervezése.

Fejérné Darab Krisztina

folyamatos

Az óvodákkal való
kapcsolattartás
megszervezése

Timáriné Király Sarolta,

folyamatos

A nyolcadik osztályos
szülők és tanulók folyamatos
tájékoztatása a középiskolai
beiskolázással kapcsolatban.

Timáriné Király Sarolta,

Tanulók fizikai állapotát
felmérő vizsgálat.

testnevelők

munkaközösség-vezetők

május

alsós nevelők
szeptember - május

Józsa Gáborné

2017. április 30.

Országos kompetencia mérés Timáriné Király Sarolta

2017. május 24.

Timáriné Király Sarolta

2017. május 17.

Idegen nyelvi mérés

A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek:
o A pedagógus életpályamodell megismerése
o Felkészülés a pedagógusminősítésre
o Az újonnan érkező kollégák beilleszkedésének segítése
o A gyakornokok mentorálása
o A Házirend betartása és következetes betartatása
o A személyes példamutatás - a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán
kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási
kötelezettség megtartása.
o A pontos adminisztrációs munka elvégzése,
o

Az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös
feladatok sikere érdekében.

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK
Alakuló
értekezlet
Tanévnyitó
értekezlet
Félévi értekezlet

Tanévzáró
értekezlet

Nevelési
értekezlet
Osztályozó

Tantestületi
értekezlet
Munkaközösségi
megbeszélések
Szülői
Választmányi
ülés

Szülői ankét

Tanévet előkészítő szervezési
feladatok megbeszélése, munkatervi
kérdések. A tanév rendjének
ismertetése.
- a 2016/2017-es tanév feladatai
a tanulmányi- magatartás és
szorgalmi helyzet elemzése,
értékelése
- a 8. osztályosok beiskolázási
tapasztalatai - pályaválasztási felelősA 2016/2017-es tanév értékelése,
elemzése.
- a beszámoló vitája, javaslatok,
kiegészítés

Felelős
2016. augusztus Timáriné
18. 9 óra
Király
Sarolta
2016. augusztus Nagy-Baló
25.
Csaba
2017. január 23. Nagy-Baló
Csaba, ig.h.ek,
Timáriné
Király
Sarolta, mkvez-ők
2017. június 30. Nagy-Baló
Csaba

NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK
2017. január 23. Nagy-Baló
Csaba
KONFERENCIÁK
Tanulmányi, magatartási munka
január 18.
Timáriné
értékelése
Király
június 13.
Sarolta
MUNKAÉRTEKEZLETEK
aktuális feladatok megbeszélése és az minden hónap
eltelt időszak értékelése
utolsó kedd
aktuális feladatok megbeszélése,
döntések előkészítése a
munkatervben foglaltak alapján
Aktuális feladatok megbeszélése

Kamaszkori problémák kezelése,
átmenetek segítése óvodából
iskolába, alsó tagozatból a felső
tagozatba, otthoni tanulási
módszerek,

alkalmanként
2016.
szeptember 20.
2017. május 29.

Timáriné
Király
Sarolta
mk. vez.

Timáriné
Király
Sarolta,
Gálné
Kaczvinszki
Johanna,
Mózesné
Nagy Mária
negyedévenként Timáriné
Király
Sarolta,
Gálné
Kaczvinszki
Johanna,

Mózesné
Nagy Mária

A tanév rendje:
Az első tanítási nap 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15.
(csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő (182) nap.
A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskola 2017. január 27-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A tanítási szünetek
 Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016.
november 7. (hétfő).
 A téli szünet 2016. december 21-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2016. december 19. (hétfő), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3.
(kedd).
 A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. április 11. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19.
(szerda).
 Az öt tanítás nélküli munkanap felhasználása:
2016. december 20. Tanítás nélküli munkanap
2017. január 23. Nevelési értekezlet
2017. április 12. Tanítás nélküli munkanap
2017. május 8-9. Tanítás nélküli munkanap (érettségi)

A szorgalmi időben a nevelőtestület döntése alapján 3 speciális tanítási napot szervezünk:
Téma
Húsvéti játszóház
Föld napja

Időpont
2017. április 11.
2017. április 21.

Felelős
Fejérné, Lipiczkiné, Siskáné
osztályfőnökök, napközis
nevelők, tanulószoba
vezetők
Sportnap
2017. május 11.
testnevelők
Madarak és fák napja
2017. május 12.
osztályfőnökök, napközis
tanulmányi kirándulás
nevelők, tanulószoba
vezetők
Két nap a gimnázium programjával megegyező időben lesz (Pl: DÖK)
Szombati munkanapok átrendezése
Téma

Időpont

Melyik nap helyett
dolgozunk

Szüreti nap

2016. október 15.

2016. október 31.

Lelki készülődés

2016. december 17.

2016. december 21.

karácsonyra

A nemzeti múlt és nemzeti kultúra megismerését, fejlesztését kívánjuk erősíteni a
rendezvények, megemlékezések szervezésével.
Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények
Téma
Országos tanévnyitó
Istentisztelet Túrkeve
Tanévnyitó Istentisztelet
Zene világnapja
Állatok világnapja

Időpont
2016. augusztus
27.
2016. augusztus
31.
2016. október 3.
2016. október 5.

Megemlékezés az aradi
vértanúkról

2016. október 7.

Szüreti nap

2016. október 15.

Október 23. emlékére
megemlékezés az 1956-os
forradalomról
Reformáció ünnepe

2016. október 21.

Felelős
Nagy-Baló Csaba, Timáriné Király
Sarolta
Takács Zoltánné
Bós-Farkas Ágnes, Vaskóné Szabó
Ágnes
Takács Zoltánné, dr. Rózsahegyiné
Nagy Andrea
Gálné Kaczvinszki Johanna, Takács
Zsófia
Gimnázium szervezésében
Gimnázium szervezésében

Alapítványi bál
Magyar nyelv napja
Egészségnevelési nap
Első adventi gyertya
meggyújtása
Második adventi gyertya
meggyújtása
Második advent gyertya
meggyújtása a gyülekezettel
Érkezik a Mikulás
Harmadik adventi gyertya
meggyújtása
Karácsonyi hangverseny és
városi adventi
gyertyagyújtás
Adventi vásár

2016. november
12.
2016. november
14.
2016. november
24
2016. november
25.
2016. december 2.

Gálné Kaczvinszki Johanna, Timáriné
Király Sarolta
Csákiné Győri Beáta
Mózesné Nagy Mária, Hochrek Csilla
vallástanárok
vallástanárok

2016. december 4. Takács Zoltánné, dr. Rózsahegyiné
Nagy Andrea
2016. december 6. Mózesné Nagy Mária, Gálné
Kaczvinszki Johanna, SZM
2016. december 9. vallástanárok
2016. december
11.

dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea,
Takács Zoltánné

2016. december
16.
2016. december
19.

Szülői választmány

Negyedik adventi gyertya
meggyújtása
Megemlékezés a Magyar
Kultúra napjáról
Balázsjárás az óvodákba
Farsangi mulatság
A kommunista diktatúra
áldozataira való
megemlékezés
Megemlékezés az 1848/49es forradalom és
szabadságharcról
Víz világnapja

2016. december
19.
2017. január 20.

vallástanárok

2017. február 3.
2017. február 17.
2017. február 24.

Mózesné Nagy Mária, Hochrek Csilla
Osztályfőnökök
Józsa Gáborné

2017. március 15.

Gimnázium

2017. március 22.

Mesedélután a leendő
elsősök és szüleik számára
Költészet napja

2017. április 4.

Siskáné Bréda Szilvia, Funákné Pilák
Henrietta
Timáriné Király Sarolta

Húsvéti játszóház

2017. április 11.

A holokauszt áldozatainak
napja
Föld napja, kirándulás

2017. április 17.

Kiskarácsony- Karácsonyi
ünnepség

2017. április 10.

2017. április 21.

Gálné Kaczvinszki Johanna

Lipiczkiné Dul Emese

Battáné, dr. Rózsahegyiné Nagy
Andrea
Fejérné Darab Krisztina, Lipiczkiné
Dul Emese, Siskáné Bréda Szilvia
Gimnáziuma
Siskáné Bréda Szilvia, Funákné Pilák
Henrietta, Szatmári Éva, Gálné
Kaczvinszki Johanna

Anyák napi istentisztelet a
Református templomban a
gyülekezettel
Református Iskolák
történelem versenye
iskolánk szervezésében
Madarak és fák napja,
kirándulás
Áldozócsütörtök
Nemzeti összetartozás napja
Hálaadó ünnepély
Ballagás

2017. május 7.

Takács Zoltánné, Mózesné Nagy
Mária, Pozsgai Helga

2017. május 11.

Józsa Gáborné

2017. május 12.

Osztályfőnökök

Autómentes Világnap

2016. szeptember Kocsi László, Barcsik Csaba,
22.
Önkormányzat
2016. december 4. Vallástanárok, Takács Zoltánné, dr.
Rózsahegyiné Nagy Andrea
2016. december Takács Zoltánné
11.
2017. május 7.
Takács Zoltánné, Mózesné Nagy
Mária, Pozsgai Helga

Gimnázium
Gimnázium
Gálné Kaczvinszki Johanna
Józsa Gáborné, Gálné Kaczvinszki
Johanna, Barcsik Csaba
Tanévzáró Istentisztelet
2017. június 24.
Gimnázium, osztályfőnökök
Öregdiák találkozó
2017. június 25.
Gimnázium
Városi, Egyházközségi ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények

Második adventi gyertya
meggyújtása
Karácsonyi hangverseny
Anyák napi műsor a
Református Templomban

2017. május 25.
2017. június 4.
2017. június 9.
2017. június 15.

Osztálykeretben
anyák napi megemlékezés,
osztálykarácsony,
szabadidős programok

folyamatos

osztályfőnökök

Megbízások:
A 2016/2017-es tanévben az alábbi munkaközösségek működnek az intézményben:
MUNKAKÖZÖSSÉG

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ

Alsó tagozat

Mózesné Nagy Mária

Felső tagozat

Gálné Kaczvinszki Johanna

Egyéb megbízatások:
Kedvezményre jogosító iratok rendezése

Tanásziné Kántor Erzsébet

Tanulói ügyelet szervezése

Fejérné Darab Krisztina

Honlap gondozása

Kocsi László, Vaskó Péter

Tankönyvfelelős

Gálné Kaczvinszki Johanna, Királyné
Szántai Barbara, Fekete András

A 2016/2017-es tanévben a következő osztályok működnek az iskolában.
2016-2017-es tanév
Osztály
ok

Osztályfőnök-napközis tanító, tanulószoba
vezető

Tantere
m

Megjegyzés

1.a

Pozsgai Helga

napközi

1.b

Mózesné Nagy Mária – Hochrek Csilla

napközi

2.a

Vaskóné Szabó Ágnes— Bós-Farkas Ágnes

napközi

2.b

Tanásziné Kántor Erzsébet-Kocsi László

napközi

3.

napközi

4.

Siskáné Bréda Szilvai-Funákné Pilák
Henrietta
Gálné Kaczvinszki Johanna-Takács Zsófia

5.

Krizsó Nikolett – Fejérné Darab Krisztina

napközi

6.

tanulószoba

7.

Takács Zoltánné- dr. Rózsahegyiné Nagy
Andrea
Barcsik Csaba- Fekete András

8.

Józsa Gáborné- Lipiczkiné Dul Emese

tanulószoba

napközi

tanulószoba

Áttanítók
Szatmári Éva, Kazupné Dócs Andrea, Szatmáriné Tóthpál Ildikó, Fejér Zoltán,
Battáné Bodnár Klára, Csáki Győri Beáta, Kiss Norbert,
Hitoktatók
Nagyné Nádasi Erika, Fejérné Darab Krisztina, Fejér Zoltán, Mosolygó Tamásné,
Timkó Brigitta, Timkó Mónika, Kis Anett, Baloghné Pintér Katalin
Oktató-nevelő munkát segítő
Királyné Szántai Barbara

Továbbképzésben résztvevő kolléga:


Lipiczkiné Dul Emese

Választható délutáni foglalkozások, amelyek október 15-vel indulnak
Énekkar: alsó és felső tagozaton énekkar: Takács Zoltánné heti 3 órában, hétfő 7. óra,
kedd:8. óra, péntek: 6. óra
Sportköri foglalkozások: DSE keretein belül röplabda, foci, atlétika, kajak-kenu, kézilabda
Vöröskeresztes szakkör: heti 1 óra,
Angol szakkör: 3.-8. osztályig
Nyílt tanítási napok:
Az ide járó gyerekek szülei számára:
2017. március 9. 7.45-10.00-ig és 14.00-15.00 óráig minden évfolyamon.
A leendő első osztályosok szülei számára:
2017. március 14. 7.45-10.00-ig és 14.00-15.00 óráig az első és negyedik osztályokban.
Tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok szervezésében fontos, hogy a tanulók
vállalják a megmérettetést, tanuljanak meg sportszerűen versenyezni, elismerni mások
eredményeit, öntevékeny munkával gyarapítani ismereteiket.
Az alábbi kerületi, egyházközségi, megyei, regionális és országos versenyekre készítjük fel
tanítványainkat.
Verseny megnevezése

Helye

Időpontja

Matematika
Zrínyi Matematika verseny

Sátoraljaújhely

II. félév

Törd a fejed matematika
verseny

Mezőcsát

II. félév

Hegyalja matematika
verseny

Szerencs

február- március körül

Bolyai matematika verseny

Miskolc

szeptember vagy október
eleje

Alsó tagozat

Benedek Elek mesemondó
verseny

Sárospatak

Szeptember 30.

Bolyai matematika verseny

Miskolc

Október

Országos mesemondó,
szépíró verseny

Tiszakécske

Október

Bolyai anyanyelvi verseny

Miskolc

November

Magyar verseny

Taktaszada

Március-április

Országos magyar verseny

Miskolc

Március-április

Zrínyi matematika verseny

Sátoraljaújhely

február

Törd a fejed matematika
verseny

Mezőcsát

Március

Versmondó verseny

Tiszaújváros

Április

Hegyalja matematika
verseny

Szerencs

Május

Felső tagozat
Kossuth Staféta

Sátoraljaújhely-Sárospatak

április

Kálti Márk történelem
verseny

Budapest

Május

Városismereti vetélkedő

Sárospatak

Ősz-tél

Hitünk hősei IV

Cegléd

Március

Angol versenyek
Kulturális vetélkedő ÁVG

Sárospatak

November

Bibliai szövegértési verseny

Miskolc

November

Angol kulturális verseny

Sárospatak

December

Idegen nyelvi est

Sárospatak

December

Bibliai verseny

Miskolc

Március

Témahét

Sárospatak

Április

Prezentációk angol nyelven

Sátoraljaújhely

Magyar versenyek felső
Kazinczy lábnyomán

Sátoraljaújhely

Október

Nyelv elő, nyelvelők

Sátoraljaújhely

szeptember-október

Országos magyar verseny

Tiszakécske

Október-november

Bolyai anyanyelvi verseny

Miskolc

November

Arany János szavalóverseny

Sátoraljaújhely

november

A magyar kultúra napja

Sárospatak

Január

Helyesíróverseny

Taktaszada

Március

Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesíróverseny

Miskolc

Január-február

Szép magyar beszéd

Miskolc

Január- Február

Országos magyar verseny

Nyíregyháza

Március-április

Borúth Elemér vers-és
prózamondó verseny

Mád

Április

Teremtő anyanyelv
versmondó

Széphalom

Április

Témahetek:
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete: 2017. március 6-10.
Digitális témahét: 2017. április 3-7.
Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete: 2017. április 27-28.
MÉRÉS:
Megnevezés

Időpont

DIFER-mérés

2016. október 10.

Idegen nyelvi mérés 6. és 8.
évfolyam
Tanulók fizikai állapotának
és edzettségének vizsgálata
1-8 évfolyamon
Országos kompetencia
mérés 6. és 8. évfolyamon

2017. május 17.
2016. január 9-2017. április

Felelős
Timáriné Király Sarolta,
Mózesné Nagy Mária
Angoltanárok, Timáriné
Király Sarolta
Testnevelők

30.
2017. május 24.

Timárné Király Sarolta

Tájékoztatás
A szülők tájékoztatására nagy figyelmet fordítunk. Biztosítjuk, hogy a szülők minden olyan
tervről, intézkedésről tudomást szerezzenek, amely gyermekük iskolai életében fontos, illetve
anyagi vonatkozásban érinti őket. Az iskolai dokumentumok Szervezeti és Működési
Szabályzat, Házirend, a Pedagógiai Program, a honlapon olvasható dokumentumok. Iskolai
életünkről folyamatosan tájékozódhatnak a szülők az iskola honlapján.
Felelős: minden pedagógus
A rendszeres kapcsolattartás formái:
- Szülői értekezlet: 2016. szeptember 13-14., 2016. november 15-16., 2017. február 7-8.,
2017. május 2-3.
- Fogadóórák:
Pedagógus

Fogadóóra

Barcsik Csaba

hétfő 9.40-10.20

Bós-Farkas Ágnes

hétfő 10.30-11.10

Fejérné Darab Krisztina

hétfő 8.45-9.25

Fekete András

péntek 8.50-9.35

Funákné Pilák Henrietta

péntek 8.50-9.35

Gálné Kaczvinszki Johanna

hétfő 8.45-9.25

Hochrek Csilla

hétfő 9.40-10.20

Józsa Gáborné

szerda 9.50-10.35

Kocsi László

hétfő 8.45-9.25

Krizsó Nikoletta

szerda 8.50-9.35

Lipiczkiné Dul Emese

hétfő 13.45-14.25

Mózesné Nagy Mária

hétfő 11.20-12.00

Pozsgai Helga

kedd 8.50-9.35

dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea

hétfő 9.40-10.20

Siskáné Bréda Szilvia

hétfő 9.40-10.20

Takács Zoltánné

kedd 13.25-14.10

Takács Zsófia

kedd 12.35-13.20

Tanásziné Kántor Erzsébet

csütörtök 8.50-9.35

Timáriné Király Sarolta

hétfő 9.40-10.20

Vaskóné Szabó Ágnes

hétfő 8.45-9.25

A munkaterv az eseménynaptárral egészül ki.
A munkatervet a nevelőtestület egyhangú szavazással elfogadta.
Sárospatak, 2016. augusztus 30.
………………………………………..
Timáriné Király Sarolta
tagintézmény-vezető

