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1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

 

1. Jogszabályi alapok 
Az iskolában a oktató-nevelő munka az alábbi jogszabályokra és dokumentumokra épül:  

 A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 

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

 az intézményvezetői pályázatban megfogalmazott tervek, célkitűzések  

 a korábbi tanév beszámolói, értékelései 

 Az intézményi SZMSZ, Házirend, PP és egyéb dokumentumok, szabályzatok 

 a fenntartói értékelésben megfogalmazottak 
 

a.) A vonatkozó jogszabályok, valamint az iskola belső szabályzatainak megismerése és betartása minden 
intézményi dolgozó számára kötelező. A működés belső feltételeit biztosító dokumentumaink, 
szabályzataink a tanév során folyamatosan rendelkezésre álltak. 

b.) Az intézmény kiemelt figyelemmel építi be mindennapi pedagógiai tevékenységeibe, gyakorlatába a 
fenntartói értékelésekben, az OH, a kormányhivatalok, és más szervek által adott, az intézményt érintő 
megállapításokat, az azokból eredő következtetéseket, munka- és oktatásszervezési eljárásokat. 

c.) A tanévben működtetni kell az elektronikus naplót (KRÉTA) 
Felelős: igazgató 
határidő: folyamatos 
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2. Ütemterv 

 

II. A tervezett legfontosabb feladatok 
2.1 A tanítási ÉV RENDJE (a 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet alapján) 
A tanév 2021. szeptember 1– 2022. augusztus 31-ig tart.  
A tanítási napok száma 180 
A nevelési év időszakai: 
Első tanítási nap:  2021. szeptember 1. (szerda) 
I. félév vége: 2022. január 21. (félévi értesítő megküldése legkésőbb január 28-ig!) 
II. félév vége: 2022. június 15. 
Utolsó tanítási nap:  2022. június 15. (szerda) 
 
2.2  ISKOLAI SZÜNETEK: 
ŐSZI SZÜNET 
előtti utolsó tanítási nap:  október 22. (péntek) 
utáni első tanítási nap:      november 2. (kedd) 
TÉLI SZÜNET 
előtti utolsó tanítási nap:  december 21. (kedd) 
utáni első tanítási nap:      2022. január 3. (hétfő) 
TAVASZI SZÜNET 
előtti utolsó tanítási nap:  2022. április 13. (szerda) 
utáni első tanítási nap:      2022. április 20. (szerda) 
 
2.3. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3. § c) alapján tartandó emléknapok, ünnepnapok és felelőseik 
2021. október 6 (szerda) aradi vértanúkra emlékezés. 
Felelős: Bicskei Balázs 
2021. október 22. (péntek) 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepnap 
felelős: Bicskei Balázs 
2022. február 25. (péntek) kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 
Felelős: Bicskei Balázs 
2022. március 11. (péntek) 48-as polgári forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepnap 
Felelős: Szabó-Dombi Nikoletta 
2022. április 20. (szerda) a holokauszt áldozatainak emléknapja 
Felelős: Bicskei Balázs 
2022. június 3. (péntek) Nemzeti Összetartozás Napja 
Felelős: Bicskei Balázs 
 
2.4. Tanítás nélküli 7 munkanap  
Jubileumi ünnepség  november 5.  
Tanári lelkinap:  december 21. 
Továbbképzési nap:  február 14. 
Továbbképzési nap:  február 15. 
Tanári lelkinap:  április 13. 
Pályaorientációs nap:  április 20. 
DÖK javaslata:   június 7.  
 
2.5  MÉRÉSEK: 
A 20/2021. (VI. 8.) EMMI-rendelet által meghatározott időpontokban 
Felelős: igazgató 
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3. ÉRTEKEZLETEK 
Tanévben tervezett értekezletek: 
2021. augusztus 24. Tanév alakuló értekezlete. (A tanév oktató-nevelő munkájának előkészítése, az 
intézményi szintű feladatok meghatározása, ütemtervének kialakítása, a feladatok szakmai közösségekre, 
illetve egyénekre történő lebontása.) 
 
2021. október 4. : Nevelési értekezlet (Az országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés, NETFIT 
mérés), valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer legutolsó 
rendelkezésre álló adatainak elemzése 
A 20/2021. (VI. 8.) EMMI-rendeletnek eleget téve. 
Felelős: általános igazgatóhelyettes 
2022. január 21. Osztályozó értekezlet I. félév 
2022. január 31.: FÉLÉVZÁRÓ értekezlet. (I. félév értékelése, kitűzött feladatok a II. félévre) 
2022. június 10. Osztályozó értekezlet 
2022. június 27: TANÉV ZÁRÓ értekezlet (Évértékelés, javaslatok a következő tanévre) 

 

 

3. HELYZETELEMZÉS 

 

 

3.1. Az intézmény környezete, partnerek, kapcsolatok 

Az intézmény megítélése Szekszárd városában egyre jobb. Az utóbbi 4-5 évben egy teljesen új 

szemlélettel vezetjük az iskolát, integráljuk diákjainkkat a mikró és makró környezetbe. 

A társadalmi elfogadásunk egyre jobb, azt gondoljuk, hogy a helyén kezelik az iskolát. Mivel a Kolpingi 

alapelveknek szeretnénk megfelelni és a társadalom pereméről jönnek a tanulóink, ezért más a 

megítélésünk, mint egy elit gimnáziumnak. Azt gondoljuk, hogy nekünk ez a küldetésünk, és így kell, 

hogy elfogadjanak, és megbecsüljenek bennünket. 

Az iskola kapcsolata kiemelkedő a Kormányhivatallal, az Önkormányzattal és a Plébániával is. Aktív a 

kapcsolatunk a helyi vállalkozókkal és a kamarákkal. Összességében Az intézmény és környezete szoros 

fúzióban van egymással. 

Ezt az elkezdett munkát szeretnénk tovább folytatni, még jobban, szorosabban beágyazódva az 

intézmény mikrokörnyezetébe. 

 

3.2.  Az anyagi, tárgyi feltételek 

Az anyagi feltételeink biztosítottak, de nagyon szigorú gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy az iskola 

ne kerüljön anyagilag instabil helyzetbe. 

Sajnos kicsi a mozgásterünk, a pedagógusok és az alkalmazottak jobb anyagi megbecsülése szükséges 

lenne! 

Az iskola három saját használatban lévő épületben végzi oktatási tevékenységeit. 

A főépületünk nagy fejlesztésre, korszerűsítésre szorul. A terveink elkészültek, évek óta megfelelő 

pályázatra várunk. 
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A Rákóczi utcai épületünk is fejlesztésre, korszerűsítésre szorul. Ide is elkészültek a tervek, évek óta 

pályázatra várunk. 

A kertészeti épületünk kimondottan korszerűtlen, lelakott. A fóliasátrakat megette az UV, az üvegházak 

fűtési rendszere elavult, a géppark öreg, nagy beruházás, fejlesztés kellene. Pályázatra várunk. 

Az eszközeink az eszközjegyzéknek megfelelnek. Mindenünk van, ami a kötelező minimum. De ez nem 

jelenti azt, hogy az iskola eszközök terén ne szorulna fejlesztésre! 

Eszközeink elavultak, régiek. Vannak olyan eszközök, amiket 1991-ben használtan kaptunk 

Németországból. Elavult, a mai kor kihívásainak nem megfelelő. A diákoknak nem vonzó! Az utolsó 

nagyobb eszköz, tanműhely fejlesztés 2003-ban volt. 

Szinte minden tanműhelyünk cserére szorul. Minden évben igyekszünk a nem működő, esetleg baleset 

veszélyes dolgokat lecserélni, de ez is nagy nehézséget okoz anyagilag az iskolának. 

A tanműhelyeken túl szükségünk lenne a művészetis tanárok eszközeinek (pl.: hangtechnika, fellépő 

ruha) fejlesztésére is. 

Nagyon szeretnénk a főépületben az iskolaudvarra egy „felnőtt játszóteret”, ami az SNI-s diákjaink 

fejlődését nagyban szolgálná. 

Minden kollégánknak szüksége lenne új laptopra. A diákok számára pedig legalább egy osztálynyi 

tabletre. 

A kertészetünkben szükséges az elavult, néha balesetveszélyes géppark cseréje.  

 

Épületek: 

Az oktatás a Pázmány téri, a Rákóczi utcai épületben és az iskola kertészetében folyik. 

A gyakorlati oktatás helyszínei: 

 Palánk kertészet: kertész 

 Pázmány tér: szakács, konyhai kisegítő, szociális ápoló és gondozó, virágkötő, női szabó, 

családellátó, gyermek és ifjúsági felügyelő, lakástextil-készítő, számítógépes adatrögzítő, szakácssegéd 

 Rákóczi utcai épület: szakácssegéd 

Helyiségek 

Az idei tanévben 14 osztályterem, 1 informatika szaktanterem, 1 tornaterem, 2 tankonyha, 1 tangazdaság, 1 

tanvarroda, 1 egészségügyi kabinet, 1 virágkötészet és 1 fejlesztő terem áll rendelkezésre az oktató-nevelő 

munkához. 

 

Berendezések 

Felújítások, javítások, pályázatok 

2021 nyarán, a szükséges javító festést és a szokásos nyári karbantartást végeztük el.  

 

3.3. Személyi feltételek alakulása, munkaerő-gazdálkodás 

Pedagógus létszám:  
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 Középfokú oktatásban: Teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusaink száma 23, nem teljes 

munkaidőben foglalkoztatottak 3, óraadónk az idei tanévben 5 fő lesz.  

o Teljes munkaidőre átszámított pedagógus létszámunk: 26,59 fő 

 Művészetoktatásban: Teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusaink száma 5, nem teljes 

munkaidőben foglalkoztatottak 1, óraadónk az idei tanévben 1 fő lesz.  

o Teljes munkaidőre átszámított pedagógus létszámunk: 6 fő 

 

Tavalyi tanév végén távozott: - 

 

Új kollégák: Őry Mónika (óraadó), Kiss László (óraadó), Fritz Tünde (óraadó) 

 

Részmunkaidőben dolgozó és óraadó pedagógusaink: Balikó Károlyné (tánc), Balikó Gergely (tánc), 

Szegőné Nyakas Eszter (virágkötő szakképzés), dr. Helfenbeinné Janicsák Mária (hittan), Király Gézáné 

(szabó szakképzés), Honfi Imre (kémia), Kiss László (informatika), Nagyné Szegő Bettina (biológia), Őri 

Mónika (gépírás), Fritz Tünde (női szabó) 

 

Pedagógusok megoszlása végzettség szerint: 

Tanár      26 fő 

Óraadók     6 fő 

Szakoktató     8 fő 

Gyógypedagógus    1 fő 

Szociálpedagógus, szociális munkás  2 fő 

Szakvizsgázott pedagógus    10 fő 

 

Továbbképzésben résztvevő pedagógusok 

Nagyné Szegő Bettina Hittanár- nevelőtanár MA 

 

Az előző tanévben végzettséget szerzett dolgozóink: 

Szabóné Barabás Edit, Üzleti Szakoktató BA 

 

Pedagógusminősítés, tanfelügyelet előtt álló pedagógusaink: 

Szabó-Dombi Nikoletta  Ped 2 

 

Ügyviteli és technikai dolgozók: 

Ügyviteli és technikai dolgozók száma: 8 fő 

Ebből: 

1 fő gazdasági vezető (Schatz Erika) 
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1 fő iskolatitkár (Fűrész Dorottya) 

1 fő jelmez és viselettáros (Ács Dóra) 

4 fő gondnok és takarító (Vizes Józsefné, Arany Zsolt, Szekér Károly, Sili Károly) 

1 fő kertész (Nagy Márta Melinda) 

 

Tartósan távollévők 

Tartósan távollévő dolgozóink tanévkezdéskor: Priskinné Varga Margit, Lehőcz Szabina, Nagyné Pál Mária 

 

NOKS: nincs ilyen kollégánk (mindenkinek van minimum 14 tanórája) 

 

3.4. Szervezeti – vezetési jellemzők  
 

Iskolavezetés 

igazgató: Koller Tamás 

prézes: Petkó Tamás 

általános és művészetoktatásért felelős igazgatóhelyettes: Puskásné Molnár Lilian  

közismereti igazgatóhelyettes: Riznerné Osztafin Klaudia 

szakmai igazgatóhelyettes: - 

gazdasági vezető: Schatz Erika 

 

 

Egyéb irányítói feladatot ellátók 

 Esti tagozatvezető: Tömpe Andrea Tímea 

 Közismereti munkaközösség-vezető:  

 Szakmai munkaközösség-vezető: Tömpe Andrea Tímea 

 Művészeti munkaközösség-vezető: Horváth Tamás 

 Kertészet telephelyvezető: Tömpe Andrea Tímea 

 Kertészeti termelési felelős: Frei István 

 DÖK segítő: Kocsis Zoltán 

 pályaválasztási segítő: Puskásné Molnár Lilian 

 belső értékelési csoport tagjai: Bicskei Balázs, Steinerné Gyurcsák Katalin, Koncz Beáta 

 gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában az osztályfőnököket segíti: Temesi Boglárka, Kocsis 

Zoltán, Nyerkiné Markó Veronika 

 munka- és balesetvédelmi szolgáltató: Tüzet szüntess Kft. 

 tűzvédelmi szolgáltató: Tüzet szüntess Kft. 

 pályázati felelős: Puskásné Molnár Lilian 

 sajtófelelős: Puskásné Molnár Lilian 
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 védőnő: Merklné Stróbl Györgyi 

 iskolaorvos: dr. Schaffler Zsuzsanna 

 mentorprogram felelőse: Ömböliné Fábián Márta 

 

A tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok 

 

Tanulólétszám 

Eddig beiratkozott tanulók száma 

nappali tagozaton      141 fő 

esti tagozaton, érettségire felkészítő képzésben  56 fő 

esti tagozaton, szakképzésben     62 fő 

művészetoktatási intézményben    551 fő 

 

Tanulócsoportok 

Az iskolában az osztályok száma: 15 (középfok)+36 (AMI) =51 

Csoportbontás: 

 idegen nyelvből: 10 

 szakmai bontások száma a szakképző évfolyamokon: 18 

 fejlesztő (SNI, BTMN) csoportok száma: 19 
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3.5.  Pedagógiai feladatok 
 

 A beiskolázási mutatók javítása – tudatos iskolamarketing 

 Alapvető célkitűzésünk az eredményes, magas színvonalú, hatékony oktató-nevelő munka 

 Mentor program 

 A tanítás-tanulás folyamatában a hangsúlyt az alapkészségek, a kulcskompetenciák fejlesztésére helyezzük 

 Újfajta tanítási módszerek, technikák kiemelt alkalmazása (kooperatív technikák, egyéni differenciálás, 

projektmódszer stb.) 

 Az IKT eszközök egyre hatékonyabb használata az oktatásban 

 Okos táblák aktív, napi szintű használata 

 Az iskolai könyvtár rendszeres használatának megvalósítása a tanórákon, illetve azokhoz kapcsolódóan: 

történelem, magyar nyelv és irodalom, ének tantárgyakból 

 A lemorzsolódás és az igazolatlan hiányzások számának csökkentése. Ennek kapcsán kiemelt feladat a 

felzárkóztatás és a tantárgyi bukások számának csökkentése 

 Az esti tagozatos tanulók közös, szakkör-típusú felkészítése az érettségire 

 Keresztény szellemű nevelés 

 Fegyelemre, tisztességre, kölcsönös megbecsülésre, az emberi méltóság tiszteletére való nevelés 

 Személyiségfejlesztés 

 Közösségi erkölcsi nevelés: a hazaszeretetre, a családi életre, a türelemre, a másság elfogadására nevelés 

 Emberi kapcsolatainkat (tanár-diák, tanár-tanár, stb.) az egymás iránti tisztelet, megbecsülés jellemezze 

 A szociálisan vagy a képességeik miatt hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását segítjük. 

 Fontos célkitűzés a tanulók motivációjának növelése 

 Az intézmény a teljesítmények következetes értékelésével motiválja a jobb eredmények elérését, figyelmet 

fordít arra, hogy az egyén képességeit kibontakoztathassa és hasznosíthassa közösségi szinten is. 

 A családi életre nevelés a szociálpedagógusok mellett minden osztályfőnöknek, szaktanárnak feladata. 

Kiemelt feladatunk a mai és a jövőbeli családok segítése. 

 Az egészséges életmódra nevelésnél azt tudatosítjuk, hogy az egészség olyan érték, amelyet az egyénnek és a 

közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia, védenie kell az egészségtelen életmód (alkohol, drog, dohányzás) és a 

felelőtlen viselkedés következményeitől (AIDS). A legfontosabb eszköze ennek a megelőzés.  

 Fenntarthatóságra nevelés 

 Fizikai állapot felmérés (Netfitt) 

 Iskolai erőszak megelőzése 

 Hangsúlyozott etikai nevelés: a jó ízlés, a mindennapok harmóniája. 

 Az intézmény kiemelt figyelemmel építi be mindennapi pedagógiai tevékenységeibe, gyakorlatába a 

fenntartói értékelésekben, az OH, a kormányhivatalok, és más szervek által adott, az intézményt érintő 

megállapításokat, az azokból eredő következtetéseket, munka- és oktatásszervezési eljárásokat. 
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Minőségi munka csak akkor várható el, ha minden területen rend és fegyelem uralkodik. Ennek 

megvalósítását példamutatással, egységes követelményrendszer kialakításával igyekszünk megvalósítani. Egy 

olyan – törvényesen és hatékonyan működő – iskolát akarunk, ahol a közösen meghatározott célok 

eléréséért tanár, diák és szülő közösen dolgozik. 

 

3.6.  Nevelő-oktató munka 
 

A tanév feladatait alapvetően a Pedagógiai Program határozza meg. 

 környezetvédelemre való nevelés (osztályfőnökök, szociálpedagógusok) 

 rendezvények, üzemlátogatás szervezése (Kolping-napok, sportnapok, stb.) 

 iskolai faliújságon történő rendszeres tájékoztatás (minden eseménynél más és más kolléga) 

 neves napok megtartása 

 továbbképzéseken való részvétel, továbbképzési terv alapján 

 szebb iskolai környezet kialakítása (virágok, növények) 

 tiszta iskolai környezet megteremtése (szemétszedési akciók, közös takarítás stb.) 

 egészséges életmódra nevelés (drogprevenciós rendezvények, előadások) 

 

A tanév kiemelt feladatai a nevelőmunka területén 

 Beiskolázás (pályaorientációs foglalkozások hetedik-nyolcadik osztályos tanulókkal)  

 Újfajta tanítási módszerek, technikák kiemelt alkalmazása (kooperatív technika, projektmódszer, 

egyéni differenciálás) 

 A bukások számának csökkentése 

 Országos méréseken részvétel 

 Fizikai mérések rögzítése testnevelés tárgyból 

 Óralátogatás (vezetőség), a látottak megbeszélése az érintett kollégával a minőségi fejlődés és a 

változatos tanórai módszerek használata érdekében  

 Belső önértékelés  

 Tantermek otthonosabbá tétele (képek, virágok, applikációk, egyéb) 

 Bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági oktatás szervezése. 

 Az új pedagógiai program célkitűzéseiből adódó feladatok 

 Határtalanul programban való részvétel  

 ERASMUS+ pályázatokban való részvétel 

 

A tanév rendjéből adódó feladatok. 

 Mérés-értékelés feladatai: tanulói mérés, szociológiai felmérés, NETFIT® 
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 Partneri elégedettségi vizsgálat  

 Tanév végi értékelés tervezése. 

 Intézményi hagyományokból adódó feladatok (naptári terv) 

 Az iskolai erőszak megelőzésére tett kezdeményezések folytatása, mediátorok működése. 

 Belső ellenőrzés tervezése (tanórák, tanműhelyek, technikai személyzet ellenőrzése) 

 Pályázati lehetőségek rendszeres figyelemmel kísérése 

 

A nevelési értekezletek tervezett témái 

 lemorzsolódás elleni „védekezés” 

 módszertani továbbképzés (belső) 

 életpálya-minősítés-tanfelügyelet 

 törvényi változások követése, kiemelt figyelmet fordítva a lemorzsolódás csökkentésére, és az ezzel 

kapcsolatos, a helyi POK által szervezett továbbképzéseken való aktív részvételre 

 projektmódszer, kooperatív technikák alkalmazása 

 

A tanév kiemelt feladatai az oktató munka területén 

 Kiemelt feladat az elkövetkezendő időszakban az oktató-nevelő munka terén tanulóink 

képességeinek tiszteletben tartása, a követelmények ehhez igazítása, az alapkészségek fejlesztése a 

szakmai ismeretek színvonalas elsajátítása érdekében. Nem a színvonal csökkentésére, hanem a 

képesség szerinti oktatásra, egyéni bánásmódra kell összpontosítani. 

 Az iskolai erőszak, valamint a baleset-megelőzés érdekében szakemberek meghívása a tanári kar és 

az osztályok számára (előadás, továbbképzés és osztályfőnöki órák) 

 Tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés. 

 A tanév kiemelt feladatának tekintjük még, hogy iskolánk alapításának 30. évfordulóját méltón megünnepeljük, 

ezért két napos ünnepségsorozatot tervezünk. 

 

3.7.  Gyermekvédelmi munka 

 egészségügyi vizsgálatok 

 Minden tanév megkezdése előtt a beiratkozáskor orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a diákjaink. Ez 

sajnos a tavalyi és az idei tanévben sem valósulhatott meg a járványhelyzet miatt. Ehelyett az iskolaorvos és az 

iskolai védőnő közös munkájának eredménye, hogy előzetesen átnézték a tanulók általános iskolákban lévő 

egészségügyi dokumentumaikat, amelyből első körben megállapítható, hogy valószínűleg alkalmas lesz-e az 

adott szakmára. A tényleges vizsgálatok szeptemberben kezdődnek. Az idei beiratkozáskor a szülő tájékoztatást 

kapott, és nyilatkozatot írt alá, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben a tanév megkezdésekor elvégzett orvosi 

alkalmassági vizsgálaton mégsem felel meg a diák a választott szakma kitételeinek, akkor ez esetben másik 

szakmát kell választania. 



 12 

 Minden tanévben fogászati szűrésre mennek a tanulóink. 

 Iskolánkba túlnyomó részben szociális problémákkal küzdő családok gyermekei érkeznek. Sokan hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetűek, nevelőotthonban élnek, vagy a család rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, de vannak, akik egyedül nevelik gyermekeiket. Jellemző az is, hogy a környékbeli kis 

településekről érkeznek, ahol a munkalehetőségek is korlátozottak. Van olyan család, akinek a havi 

diákkedvezményes buszbérlet megvásárlása is nagy gondot okoz (ebben szokta diákjainkat segíteni a Kolping 

Iskoláért Alapítvány). 

 A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szociális munkása közreműködésével kétheti rendszerességgel 

kihelyezett tanácsadást szerveztünk. A diákok egyénileg vehetik igénybe a segítő által nyújtott szolgáltatást. (A 

digitális oktatás bevezetésével ebben a tanévben ez a munka novemberben megszakadt.) 

 A humánszolgáltató központ iskolai szociális segítője ebben a tanévben is hetente, közösségépítő csoportos 

foglalkozásokat tart az osztályfőnökökkel egyeztetve. A szociális segítővel hetente egyéni konzultációra is 

lehetőségük lesz a diákoknak. 

3.8. Összegzés, problémák, további feladatok 
 

Az idei tanévév jelmondata: Omnia vincit amor, vagyis: a szeretet mindent legyőz! 

Nagy reményekkel és lelkesedéssel indulunk neki ennek a tanévnek. Az iskola részben új vezetése újult erővel, 

nyitott szívvel és elszántsággal kezdi meg a következő öt éves ciklust.  

Szeretnénk erőt meríteni a 30 éves jubileumi ünnepségünkből úgy, hogy erősítsük mind a tanárok, mind a 

diákok Kolpingos identitását, elhivatottságát.  

https://www.facebook.com/revszek/?__cft__%5b0%5d=AZUICfJKVVWOPbyJEk4yvvraL2IAHOTKIgzPc6mWaoHTecfzaLfl9RDfmtwlrFXFgVAUABgVM2YOfktBtEsoIuV9Lx3SpMQnILu6e_DjnV9hc5hqTj5W0ttI2i7MSoCQAQlkntPvIE8BeYHBQa19bDe817-3NfJVvNp3pUgYQr_87A&__tn__=-UC%2CP-y-R
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4. A tanév rendezvényei 
Naptári 
hetek 
száma 

Dátum Nap Tanítási 
nap 

száma 

Esemény Felelősök 

33. 2021. augusztus 16. hétfő  Tanévnyitó lelki gyakorlat Igazgató 

2021. augusztus 17. kedd  Tanévnyitó lelki gyakorlat Igazgató 

2021. augusztus 18. szerda  Tanévnyitó lelki gyakorlat Igazgató 

2021. augusztus 29. csütörtök  Munkacsoport munka Munkacsoport vezetők 

2021. augusztus 20. péntek  Állami ünnep  

2021. augusztus 21. szombat    

2021. augusztus 22. vasárnap    

34. 2021. augusztus 23. hétfő    

2021. augusztus 24. kedd  Tanévnyitó értekezlet Igazgató 

2021. augusztus 25. szerda    

2021. augusztus 26. csütörtök  Javítóvizsgák 
 

Szaktanárok, a 
vizsgabizottságok tagjai 

2021. augusztus 27. péntek    

2021. augusztus 28. szombat    

2021. augusztus 29. vasárnap    

35. 
A 

2021. augusztus 30. hétfő  Pótbeiratkozás Iskolatitkár 

2021. augusztus 31. kedd    

2021. szeptember 1. szerda 1.  Tanévnyitó és Szentmise  
Balesetvédelmi és tűzvédelmi 

oktatás valamennyi 
osztályban 

Bejövő tanulók 
szintfelmérése 

Fizikai felmérés 
 
 

Tankönyvosztás 

Igazgató 
osztályfőnökök, 

szakoktatók 
 

Gyurcsák Katalin, 
Szabó-Dombi Nikoletta 

matematika, magyar, 
idegen nyelv, 

természetismeret és 
testnevelés szakos 

tanárok 
általános igh 

2021. szeptember 2. csütörtök 2.    

2021. szeptember 3. péntek 3.    

2021. szeptember 4. szombat  Remetén búcsú Igazgató 

2021. szeptember 5. vasárnap  NEK Igazgató 

36. 
B 

2021. szeptember 6. hétfő 4.  Nevelőtestületi értekezlet Igazgató 

2021. szeptember 7. kedd 5.  AMI SzínHázTérbemutató Horváth Tamás 

2021. szeptember 8. szerda 6.    

2021. szeptember 9. csütörtök 7.    

2021. szeptember 10. péntek 8.    

2021. szeptember 11. szombat    

2021. szeptember 12. vasárnap    

37. 
A 

2021. szeptember 13. hétfő 9.    

2021. szeptember 14. kedd 10.    

2021. szeptember 15. szerda 11.  Iskolagyűlés Kocsis Zoltán 

2021. szeptember 16. csütörtök 12.  Iskola mise prézes 

2021. szeptember 17. péntek 13.  Ügyeleti rend elkészítése 
 

Kocsisné Doszpod 
Szilvia 

2021. szeptember 18. szombat    
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2021. szeptember 19. vasárnap    

38. 
B 

2021. szeptember 20. hétfő 14.  Középvezetői értekezlet  Igazgató, ig.helyettesek, 
gazdasági vezető, 

munkacsoport vezetők  

2021. szeptember 21. kedd 15.    

2021. szeptember 22. szerda 16.    

2021. szeptember 23. csütörtök 17.    

2021. szeptember 24. péntek 18.  Művészetis értekezlet  
 
 

Sportnap 

művészetoktatásért 
felelős 

igazgatóhelyettes 

Testnevelők 

2021. szeptember 25. szombat    

2021. szeptember 26. vasárnap  AMI Művészeti Szki 
bemutató 

Horváth Tamás 

39. 
A 

2021. szeptember 27. hétfő 19.  Faliújság október 6-ra Bicskei Balázs 

2021. szeptember 28. kedd 20.    

2021. szeptember 29. szerda 21.  Tanmenetek leadása  közismereti igh. 

2021. szeptember 30. csütörtök 22.  Iskola mise prézes 

2021. október 1. péntek 23.  KRÉTA zárás közismereti igh. 

2021. október 2. szombat    

2021. október 3. vasárnap    

40. 
B 

2021. október 4. hétfő 24.  Nevelőtestületi értekezlet 
Az Állatok Világnapja 

Nevelőtestületi értekezlet 
A Világ Legnagyobb 

Tanórája  

Igazgató 
közismereti igh. 

igazgató 
közismereti igh. 

 

2021. október 5. kedd 25.  A Világ Legnagyobb 
Tanórája 

közismereti igh. 
 

2021. október 6. szerda 26.  Október 6-i megemlékezés 
A Világ Legnagyobb 

Tanórája 

Bicskei Balázs 
közismereti igh. 

 

2021. október 7. csütörtök 27.  A Világ Legnagyobb 
Tanórája  

Magyarok Nagyasszony 

közismereti igh.  
 

hitoktatók 

2021. október 8. péntek 28.  A Világ Legnagyobb 
Tanórája 

Művészetis értekezlet 

közismereti igh.  

 
művészetoktatásért 

felelős igh. 
2021. október 9. szombat    

2021. október 10. vasárnap    

41. 
A 

2021. október 11. hétfő 29.    

2021. október 12. kedd 30.    

2021. október 13. szerda 31.    

2021. október 14. csütörtök 32.  Iskola mise prézes 

2021. október 15. péntek 33.  Nyílt nap1. 
szülői értekezlet, fogadóóra 

általános igh. 
igazgató, osztályfőnökök 

2021. október 16. szombat    

2021. október 17. vasárnap    

42. 
B 

2021. október 18. hétfő 34.  Középvezetői értekezlet 
 
 

Igazgató, ig.helyettesek, 
gazdasági vezető, 

munkacsoport vezetők 

2021. október 19. kedd 35.    

2021. október 20. szerda 36.  Nyílt nap2. általános igh. 

2021. október 21. csütörtök 37.    
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2021. október 22. péntek 38.  Október 23-i megemlékezés Bicskei Balázs 

2021. október 23. szombat  Munkaszüneti nap  

2021. október 24. vasárnap  Őszi szünet  

43. 
A 

2021. október 25. hétfő  Őszi szünet  

2021. október 26. kedd  Őszi szünet  

2021. október 27. szerda  Őszi szünet  

2021. október 28. csütörtök  Őszi szünet  

2021. október 29. péntek  Őszi szünet  

2021. október 30. szombat  Őszi szünet  

2021. október 31. vasárnap  Őszi szünet vége  

44. 
B 

2021. november 1. hétfő  Mindenszentek  

2021. november 2. kedd 39.  Halottak napja Igazgató 

2021. november 3. szerda 40.    

2021. november 4. csütörtök 41.  Kolping napok 
30 éves jubileum 

Igazgató 
Koncz Beáta 

2021. november 5. péntek  Kolping napok 
30 éves jubileum 

Igazgató 
Koncz Beáta 

2021. november 6. szombat    

2021. november 7. vasárnap    

45. 
A 

2021. november 8. hétfő 42.  Tűzriadó próba: Pázmány 
9:00, Rákóczi 9:30 

általános igh. 
 

2021. november 9. kedd 43.    

2021. november 10. szerda 44.    

2021. november 11. csütörtök 45.  Iskola mise prézes 

2021. november 12. péntek 46.  Művészetis értekezlet művészetoktatásért 
felelős igh. 

2021. november 13. szombat    

2021. november 14. vasárnap    

46. 
B 

2021. november 15. hétfő 47.  Nevelőtestületi értekezlet Igazgató 

2021. november 16. kedd 48.    

2021. november 17. szerda 49.    

2021. november 18. csütörtök 50.    

2021. november 19. péntek 51.    

2021. november 20. szombat    

2021. november 21. vasárnap    

47. 
A 

2021. november 22. hétfő 52.    

2021. november 23. kedd 53.  Adventi koszorú készítése Virágkötő gyak. oktatók 

2021. november 24. szerda 54.    

2021. november 25. csütörtök 55.  Iskola mise prézes 

2021. november 26. péntek 56.    

2021. november 27. szombat    

2021. november 28. vasárnap  Advent 1. vasárnapja  

48. 
B 

2021. november 29. hétfő 57.  Középvezetői értekezlet Igazgató, ig. helyettesek, 
gazdasági vezető, 

munkacsoport vezetők 

2021. november 30. kedd 58.  KRÉTA zárás 
 

közismereti igh. 
 

2021. december 1. szerda 59.    

2021. december 2. csütörtök 60.    

2021. december 3. péntek 61.    

2021. december 4. szombat    



 16 

2021. december 5. vasárnap  AMI Jótékonysági gála a 
hátrányos helyzetű 

gyermekeknek 
Advent 2. vasárnapja 

Horváth Tamás 

49. 
A 

2021. december 6. hétfő 62.  Mikulás ünnepség  
AMI Pécs Jótékonysági gála a 
hátrányos helyzetű gyerekek 

javára 

közismereti igh.  
Horváth Tamás 

2021. december 7. kedd 63.    

2021. december 8. szerda 64.    

2021. december 9. csütörtök 65.  Iskola mise prézes 

2021. december 10. péntek 66.  Művészetis értekezlet 
 

Fogadó óra 

művészetoktatásért 
felelős igh. 

közismereti igh.  

2021. december 11. szombat 67.  Tanítási nap, pénteki órarend 
szerint 

ONLINE! 

közismereti igh. 
 

2021. december 12. vasárnap  Advent 3. vasárnapja  

55. 
B 

2021. december 13. hétfő 68.  Nevelőtestületi értekezlet Igazgató 

2021. december 14. kedd 69.    

2021. december 15. szerda 70.    

2021. december 16. csütörtök 71.  Szalagtűző próba általános igh.  

2021. december 17. péntek 72.  Szalagavató általános igh. 

2021. december 18. szombat    

2021. december 19. vasárnap  Advent 4. vasárnapja  

51. 
A 

2021. december 20. hétfő 73.  Tanulói lelkinap 
Középvezetői értekezlet 

 
 

hitoktatók 
Igazgató, ig.helyettesek, 

gazdasági vezető, 
munkacsoport vezetők 

2021. december 21. kedd  Tanítás nélküli munkanap 
Tanári lelkinap 

 
hitoktatók 

2021. december 22. szerda  Téli szünet  

2021. december 23. csütörtök  Téli szünet  

2021. december 24. péntek  Téli szünet  

2021. december 25. szombat  Karácsony  

2021. december 26. vasárnap  Karácsony  

52. 
B 

2021. december 27. hétfő  Téli szünet  

2021. december 28. kedd  Téli szünet  

2021. december 29. szerda  Téli szünet  

2021. december 30. csütörtök  Téli szünet  

2021. december 31. péntek  Téli szünet  

2022. január 1. szombat  Mária Istenanyaságának 
ünnepe 

 

2022. január 2. vasárnap    

1. 
A 

2022. január 3. hétfő 74.    

2022. január 4. kedd 75.    

2022. január 5. szerda 76.    

2022.január 6. csütörtök 77.  Vízkereszt, szentmise, 
házszentelés 

hitoktatók 
 

2022. január 7. péntek 78.  Tankönyvlisták elkészítése általános igh. 

2022. január 8. szombat    

2022. január 9. vasárnap    

2. 
B 

2022. január 10. hétfő 79.  Nevelőtestületi értekezlet  igazgató 
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2022. január 11. kedd 80.    

2022. január 12. szerda 81.    

2022. január 13. csütörtök 82.    

2022. január 14. péntek 83.  Művészetis értekezlet művészetoktatásért 
felelős igh. 

2022. január 15. szombat    

2022. január 16. vasárnap    

3. 
A 

2022. január 17. hétfő 84.    

2022. január 18. kedd 85.  Iskolagyűlés Kocsis Zoltán 

2022. január 19. szerda 86.    

2022. január 20. csütörtök 87.  Iskola mise prézes 

2022. január 21. péntek 88.  A magyar kultúra napja  
Félévi osztályozó értekezlet,  

a félév utolsó napja  

Szabó-Dombi Nikoletta 
Igazgató, osztályfőnökök 

2022. január 22. szombat    

2022. január 23. vasárnap    

4. 
B 

2022. január 24. hétfő 89.  Középvezetői értekezlet Igazgató, ig.helyettesek, 
gazdasági vezető, 

munkacsoport vezetők 

2022. január 25. kedd 90.    

2022. január 26. szerda 91.    

2022. január 27. csütörtök 92.    

2022. január 28. péntek 93.  Félévi értesítő Osztályfőnökök 

2022. január 29. szombat    

2022. január 30. vasárnap    

5. 
A 

2022. január 31. hétfő 94.  Félévzáró értekezlet  
KRÉTA zárás 

Igazgató  
Közismereti igh. 

2022. február 1. kedd 95.    

2022. február 2. szerda 96.    

2022. február 3. csütörtök 97.  Iskola mise prézes 

2022. február 4. péntek 98.  Szülői értekezlet, fogadóóra  
Félévi beszámoló a 

KOSZISZ-ba 

igazgató, osztályfőnökök 
igazgató, 

munkacsoport vezetők 

2022. február 5. szombat  Táncgála AMI Pécs Horváth Tamás 

2022. február 6. vasárnap    

6. 
B 

2022. február 7. hétfő 99.    

2022. február 8. kedd 100.    

2022. február 9. szerda 101.  Tankönyvlisták begyűjtése közismereti igh. 

2022. február 10. csütörtök 102.    

2022. február 11. péntek 103.  Művészetis értekezlet művészetoktatásért 
felelős igh. 

2022. február 12. szombat    

2022. február 13. vasárnap    

7. 
A 

2022. február 14. hétfő  Továbbképzési nap általános igh. 

2022. február 15. kedd  Továbbképzési nap általános igh. 

2022. február 16. szerda 104.    

2022. február 17. csütörtök 105.  Iskola mise prézes 

2022. február 18. péntek 106.    

2022. február 19. szombat  AMI közös táncgála művészetoktatásért 
felelős igh. 

2022. február 20. vasárnap    

8. 2022. február 21. hétfő 107.  Középvezetői értekezlet Igazgató, ig.helyettesek, 
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B gazdasági vezető, 
munkacsoport vezetők 

2022. február 22. kedd 108.    

2022. február 23. szerda 109.    

2022.február 24. csütörtök 110.    

2022. február 25. péntek 111.  Kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja 

Iskolagyűlés 

Bicskei Balázs  
 

Kocsis Zoltán 

2022. február 26. szombat    

2022. február 27. vasárnap    

9. 
A 

2022. február 28. hétfő 112.  Tablók elkészítésének 
határideje 

közismereti igh., 
osztályfőnökök 

2022. március 1. kedd 113.    

2022. március 2. szerda 114.  Hamvazószerda Hitoktatók 

2022. március 3. csütörtök 115.  Iskola mise prézes 

2022. március 4. péntek 116.  KRÉTA zárás közismereti igh. 

2022. március 5. szombat    

2022. március 6. vasárnap     

10. 
B 

2022. március 7. hétfő 117.  Nevelőtestületi értekezlet 
Tablókat kirakatokban 

elhelyezni 

igazgató 
közismereti igh. 

2022. március 8. kedd 118.    

2022. március 9. szerda 119.    

2022. március 10. csütörtök 120.    

2022. március 11. péntek 121.  Március 15-i megemlékezés 
Beiskolázási terv elkészítése 

Művészetis értekezlet 

Szabó-Dombi Nikoletta 
közismereti igh. 

művészetoktatásért 
felelős igazgatóhelyettes 

2022. március 12. szombat  AMI Örkény táncverseny 
(Balikó Éva szervezi) 

Horváth Tamás 

2022. március 13. vasárnap    

11. 
A 

2022. március 14. hétfő  áthelyezett munkanap  

2022. március 15. kedd  Koszorúzás 
ÜNNEP 

Bicskei Balázs 

2022. március 16. szerda 122.    

2022. március 17. csütörtök 123.  Iskola mise prézes 

2022. március 18. péntek 124.    

2022. március 19. szombat    

2022. március 20. vasárnap    

12. 
B 

2022. március 21. hétfő 125.  Középvezetői értekezlet  
 
 
 

Igazgató, ig.helyettesek, 
gazdasági vezető, 

munkacsoport vezetők  

2022. március 22. kedd 126.  A Víz Világnapja közismereti igh. 

2022. március 23. szerda 127.    

2022. március 24. csütörtök 128.    

2022. március 25. péntek 129.    

2022. március 26. szombat 130.  munkanap, tanítás hétfői 
órarend szerint 

ONLINE 

Közismereti igh.  

2022. március 27. vasárnap    

13. 
A 

2022. március 28. hétfő 131.  KRÉTA zárás  Közismereti igh.  

2022. március 29. kedd 132.    

2022. március 30. szerda 133.  Húsvéti faliújság dr. Helfenbeinné 
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Janicsák Mária 

2022. március 31. csütörtök 134.    

2022. április 1. péntek 135.    

2022. április 2. szombat    

2022. április 3. vasárnap    

14. 
B 

2022. április 4. hétfő 136.    

2022. április 5. kedd 137.    

2022. április 6. szerda 138.    

2022. április 7. csütörtök 139.    

2022. április 8. péntek 140.  Fogadó óra általános igh. 

2022. április 9. szombat    

2022. április 10. vasárnap    

15. 
A 

2022. április 11. hétfő 141.    

2022. április 12. kedd 142.  Tanulói lelkinap Hitoktatók 

2022. április 13. szerda  Tanári lelkinap  Igazgató  

2022. április 14. csütörtök  Tavaszi szünet  

2022. április 15. péntek  Tavaszi szünet  

2022. április 16. szombat    

2022. április 17. vasárnap  Húsvét  

16. 
B 

2022. április 18. hétfő  Húsvét  

2022. április 19. kedd  Tavaszi szünet  

2022. április 20. szerda  Pályaorientációs nap 
A holokauszt áldozatainak 

emléknapja 

Tömpe Andrea 
Bicskei Balázs 

2022. április 21. csütörtök 143.  AMI beiratkozás az előképző 
osztályokba 

művészetoktatásért 
felelős igh. 

2022. április 22. péntek 144.  AMI beiratkozás az előképző 
osztályokba 

Öko nap 
Tankönyvrendelés 

Művészetis értekezlet 
 

AMI Helikon 

művészetoktatásért 
felelős igh. 

általános igh. 
 

művészetoktatásért 
felelős igh. 
Rovó Attila 

2022. április 23. szombat  AMI Helikon Rovó Attila 

2022. április 24. vasárnap  AMI Helikon Rovó Attila 

17. 
A 

2022. április 25. hétfő 145.  Fenntarthatósági témahét Általános igh. 

2022. április 26. kedd 146.  Kompetenciamérés 10. 
évfolyam 

Fenntarthatósági témahét 

Igazgató,  
Közismereti igh. 

Általános igh. 

2022. április 27. szerda 147.  Kompetenciamérés 10. 
évfolyam 

Fenntarthatósági témahét 
Végzős osztályozó értekezlet 

Iskolagyűlés 
Zöldnap 

Igazgató,  
Közismereti igh. 

Általános igh. 
igazgató, osztályfőnökök 

Kocsis Zoltán 
Közismereti igh. 

2022. április 28. csütörtök 148.  Fenntarthatósági témahét 
Iskola mise 

Általános igh. 
prézes 

2022. április 29. péntek 149.  Fenntarthatósági témahét 
KRÉTA zárás  

Ballagás  

közismereti igh. 
közismereti igh. 

általános igh.  

2022. április 30. szombat     

2022. május 1. vasárnap  ÜNNEP   

18. 
B 

2022. május 2. hétfő 150.  Nevelőtestületi értekezlet  
 

igazgató  
 



 20 

2022. május 3. kedd 151.    

2022. május 4. szerda 152.    

2022. május 5. csütörtök 153.    

2022. május 6. péntek 154.  Művészetis értekezlet művészetoktatásért 
felelős igh. 

2022. május 7. szombat     

2022. május 8. vasárnap     

19. 
A 

2022. május 9. hétfő 155.  Írásbeli Szm. vizsgák szakmai igh. 

2022. május 10. kedd 156.  Írásbeli Szm. vizsgák szakmai igh. 

2022. május 11. szerda 157.  Írásbeli Szm. vizsgák szakmai igh. 

2022. május 12. csütörtök 158.  Írásbeli Szm. vizsgák 
Iskola mise 

szakmai igh. 
prézes 

2022. május 13. péntek 159.  Írásbeli Szm. vizsgák szakmai igh. 

2022. május 14. szombat    

2022. május 15. vasárnap    

20. 
B 

2022. május 16. hétfő 160.    

2022. május 17. kedd 161.    

2022. május 18. szerda 162.    

2022. május 19. csütörtök 163.    

2022. május 20. péntek 164.    

2022. május 21. szombat  Apáczai táncverseny Rovó Attila 

2022. május 22. vasárnap    

21. 
A 

2022. május 23. hétfő 165.    

2022. május 24. kedd 166.    

2022. május 25. szerda 167.    

2022. május 26. csütörtök 168.  Tűzriadó próba 
Iskola mise 

általános igh. 
prézes 

2022. május 27. péntek 169.    

2022. május 28. szombat    

2022. május 29. vasárnap    

22. 
B 

2022. május 30. hétfő 170.  Középvezetői értekezlet  
 
 

AMI alap és záróvizsga 

Igazgató, ig.helyettesek, 
gazdasági vezető, 

munkacsoport vezetők 
általános igh. 

2022. május 31. kedd 171.  Szakiskola végzőseinek az 
utolsó tanítási nap  

AMI alap és záróvizsga 

általános igh.  

2022. június 1. szerda 172.  AMI alap és záróvizsga általános igh. 

2022. június 2. csütörtök 173.  AMI alap és záróvizsga 
KRÉTA zárás 

általános igh.  
közismereti igh. 

2022. június 3. péntek 174.  Nemzeti Összetartozás Napja 
AMI alap és záróvizsga 

Bicskei Balázs 
általános igh. 

2022. június 4. szombat    

2022. június 5. vasárnap  Pünkösd  

23. 
A 

2022. június 6. hétfő  Pünkösd  

2022. június 7. kedd  DÖK nap Kocsis Zoltán 

2022. június 8. szerda 175.    

2022. június 9. csütörtök 176.    

2022. június 10. péntek 177.  Osztályozó értekezlet 
AMI utolsó tanítási nap 

igazgató 

2022. június 11. szombat  AMI Év végi táncgála  Horváth Tamás 

2022. június 12. vasárnap    
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A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet mint fenntartó 

2021. …………..-n megtartott Oktatási bizottsági ülésén megtárgyalta, 

és …………………. számú határozatával jóváhagyta 

a Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Éves munkatervét. 

 

 

Budapest, 2021.  

 

 

P.H. 

………………………….. 
Bánhidy Vajk 

igazgató 
 


