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Személyi feltételek 

A tanévben 21 főállású pedagógus dogozik az iskolában, 20 fő teljes 
munkaidőben,egy részmunkaidőben. A nyár folyamán távozott 
intézményünkből Végh Viktória angol nyelvtanár, akinek az álláshelyére Hasprai 
Melinda angol-szakos tanár került kinevezésre. Gyedről részmunkaidőben 
visszatért Fódi Georgina Vivien német szakos tanár. A 2017-18-as tanévben 4 
óraadó tevékenykedik az intézményben: A Celldömölki Városi Általános Iskola 
Alsósági Tagiskolájából Skriba Zsoltné rajzot, Radányiné Nováki Márta 
informatikát tanít 6-6 órában, a Celldömölki Városi Általános Iskolából Kupi 
Miklós angol nyelvet tanít 3 órában, valamint Gaszak Gábor Gerd, a Szent 
Benedek Katolikus Általános Iskola pedagógusa heti 6 órában német nyelvet 
oktat. A tanévben tartósan távol van Mészáros Annamária magyar szakos 
pedagógus (gyeden), aki könyvtáros tanári feladatot látott el, őt határozott 
idejű kinevezéssel Nagy Andrásné helyettesíti. Heti 3,5 órában földrajzot tanít a 
jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 
Fehérné Gyömörey Katalin.  

A pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozóink: egy fő iskolatitkár, egy fő 
pedagógiai asszisztens, tekintettel a sajátos nevelési igényű tanulóinkra 
(kinevezése 2021. július 31-éig szól), és egy félállásban dolgozó rendszergazda. 
Az iskola alkalmazásában áll még két fő takarító. 

 

Megbizatások a 2017-18. tanévben 

 

 

 



   

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, 

mk. vezető, DÖK- 

segítő, mentor 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

(… szakértő, 

vizsgáztatásban 

…ként 

közreműködő 

stb.) 

1. Sipos Tibor 5 igazgató  

2. Dózsáné Balogh Viola 6 igazgatóhelyettes  

3. Dr Gulyásné Tinger Tünde 23 
osztályfőnök, 

munkaközösség-v
ezető 

 

4. 
Dr. Lennerné Dr. Patkó 

Ildikó 
18 

munkaközösség-v
ezető 

 

5. Salamonné Csótár Adrienn 22 
osztályfőnök, 

munkaközösség-v
ezető 

 

6. Szomju Tamás 24 osztályfőnök  

7. Tóthné Bali Krisztina 25 
osztályfőnök, 

munkaközösség-v
ezető 

 

8. Horváth Sarolta 25 
osztályfőnök, 

munkaközösség-v
ezető 

 

9. Fehérné Gyömörey Katalin 23+3,5 osztályfőnök  

10. Kántor Judit Mária 23 osztályfőnök  



 

11. Némethné Benkő Katalin 23 osztályfőnök  

12. Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó 22 

osztályfőnök, 

DÖK-segítő, 
Közalk. Tanács 

elnöke 

 

13. Vargáné Kovács Marietta 25 
a közösségi 

szolgálat iskolai 
koordinátora 

 

 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai szakmai 

ellenőrzésben közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja 

Ssz. Név Szakterület Szabadnap 

1. Sipos Tibor testnevelés csütörtök 

2. Dózsáné Balogh Viola magyar, német nyelv kedd 

3. 
Dr. Lennerné Dr. Patkó 

Ildikó 
történelem, német nyelv csütörtök 

 

A tanévben minősítő eljáráson részt vevő pedagógusok 

Ssz. Név Szakterület Elérendő fokozat 

1. 
Dr. Bérdiné Stipkovits 

Ildikó 
ének - zene pedagógus II. 

2. Kántor Judit Mária történelem pedagógus II. 

 

A tanévben a belső ellenőrzés folyamatában érintett pedagógusok 

Ssz. Név Szakterület 

1. Némethné Benkő Katalin biológia-német 



2. Szakácsné Bindics Tünde angol-német 

 

Osztály/ 
csoport 

Osztály- 
létszám 

Integrált 
sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 

(SNI) 

Beillesz-kedé
si, tanulási és 
magatartási 
zavarokkal 

küzdő 
tanulók 

(BTM) 

magán-tanul
ó 

hátrányos 
helyzetű 
tanulók 

(HH) 

halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 
tanulók 

(HHH) 

Hatosztályos 
gimnázium 

      

9. h 24 0 0 0 0 0 

10. h 24 1 0 0 0 0 

11. h 23 0 0 1 0 0 

Négyosztály
os 
gimnázium 

      

9. a 30 1 2 0 0 0 

9. b 32 0 0 0 0 0 

10. a 16 4 0 0 0 0 

10.b 18 0 0 0 0 0 

11. a 23 1 1 0 0 0 

12. a 36 0 1 0 0 0 

Összesen 226 7 4 1 0 0 

 

Megjegyzés: A 2017-18. tanévben 2 tanuló (egy a 9., egy a 10. évfolyam 
tanulója, ebben a tanévben mindketten tankötelesek) tanulói jogviszonya 
szünetel a szülő írásbeli kérésére huzamosabb idejű külföldi tartózkodás (a 
szülők külföldi munkavállalása) miatt. 

Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 1 

Tantermek száma: 14 



Más intézmény tereinek használata 

Más intézmény tereit nem vesszük igénybe, csak a szalagavató 
megrendezéséhez, mivel nincs megfelelő méretű saját dísztermünk, illetve 
sportcsarnokunk sem. 

A tavalyi tanévben, a 2017-es naptári év elején – mint az utóbbi esztendőkben 
oly sokszor – fontos változás következett be intézményünk felügyeletében. A 
fenntartás és a működtetés ettől kezdve egy kézben összpontosul, hiszen ettől 
kezdve mindegyik a Sárvári Tankerületi Központhoz tartozik, az ingatlan 
tulajdonjoga változatlanul Celldömölk Önkormányzatáé. Az előbbi változás sok 
szempontból gördülékenyebbé tette az iskolai munkát: a döntéshozás közelebb 
került hozzánk és a mindennapokhoz. A nyári szünetben az új gazda 
felújításokat is elrendelt: a padlóburkolat cseréjére 3 helyiségben került sor, 
egy tantermet kifestettek, illetve kisebb karbantartási munkákat végeztek el. 

A tanévnyitón örömmel fogadta a hírt az iskola közössége, hogy hosszú 
várakozás után végre megújulhatnak az iskola belső terei és atlétikai pályája is a 
Sárvári Tankerületi Központ pályázatának köszönhetően. 

 

Helyzetelemzés 

 

Az iskola tantestülete zömében tapasztalt, több éves-évtizedes tapasztalattal 
rendelkező pedagógusokból áll. Nincs pályakezdő és nyugdíj előtt álló (60 éves 
kor feletti) pedagógusunk, egyetlen 30 év alatti kollégánk ebben a tanévben 
érkezett hozzánk Pápáról, de ő sem pályakezdő már. Az előírt végzettséggel 
minden kinevezett pedagógus rendelkezik, csupán a helyettesítő könyvtáros 
tanár kollégának van főiskolai végzettsége, a többiek mindannyian egyetemi 
diploma birtokában vannak. Esetleges probléma abból adódhat, hogy 
viszonylag kis tantestületünkben vannak szakterületek, ahol csak egy 
szakképzett pedagógusunk van (fizika, informatika, földrajz, ének-zene). 
Betegség vagy továbbképzés esetén ezeken a területeken a helyettesítés belső 
erőforrásból – értelem szerint – megoldhatatlan. A kollégák leterheltsége nem 
azonos, de inkább a felső határhoz közelít, heti 22 óra fölött minden egyes plusz 
óra megtartása jelentős energiát kíván. Az iskola diáklétszáma az utóbbi 
években folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. Az idén ez a folyamat 
megfordult. Bár rosszul érintett bennünket a hatosztályos képzésre való 



beiskolázás leállítása, és a folyamatos átszervezés, a kitartó útkeresés, a 
hatalmas pedagógiai munka nem volt hiábavaló. A 86 fős 9. évfolyamunk 
mindenképpen bizakodásra a d okot. 

A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb 

foglalkozások tematikájában az elmúlt tanévek tapasztalatai alapján 

kiemelt hangsúllyal szerepel: 

Gimnáziumként legfontosabb feladatunk a közép- és emelt szintű érettségikre 
való felkészítés a tanulók továbbtanulási szándékának megfelelően. A legtöbb 
tantárgyból ezt szervezett formában tesszük a heti két órás felkészítő 
foglalkozásokon (s ezek órarendbeli elhelyezését, tantárgyankénti párosítását 
most is az adott évfolyamok igényeihez illesztettük), de egyéni foglalkozásokon 
is támogatást nyújtunk diákjainknak. A továbbtanulásra, felvételire tudatosan 
készülő diákjainknak a tavalyi tanévben is megfelelő segítséget tudtunk 
nyújtani, szándékunk szerint így lesz ez az idén is, ezt igazolja a változatlanul jó 
felvételi arányszám. 

 
A múlt tanévben – most már bejáratott rendszer szerint felépítve - a 
beiskolázással kapcsolatos tevékenység kiemelt szerepet kapott: ennek 
eredményeként a 9. évfolyamon közel 100%-kal nőtt a felvett tanulók száma az 
előző évhez képest. A tavalyelőtt elindult kedvező fordulat megtartása a cél, 
ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a létszám nem növekedhet 
állandóan. Fontos, hogy a közvélemény, de főként az érintett tanulók és szülők 
tisztában legyenek az intézményünkben folytatott munka színvonalasságával, 
programjaink sokszínűségével, változatosságával.  
 
Figyelmet kell fordítanunk továbbra is a rendszeres tanulás fontosságára, a 
tanulók egyenletes leterhelésére, a megfelelő követelményszintre, a különböző 
okok miatt lemaradó tanulók felzárkóztatására, a tehetségek gondozására. 
Mindent meg kell tennünk az értő olvasás képességének fejlesztése érdekében, 
de ezt nem különálló feladatként kezeljük, hanem azt tűztük ki célul, hogy 
kulturált, művelt embereket neveljünk a gimnáziumi évek során, az otthonról 
hozott kulturális igények kielégítését segítsük, hiányát pótoljuk. A kulturális 
igények közvetítésében egyensúlyt kívánunk teremteni a humán, a 



természettudományos, a technikai műveltség között, figyelembe véve a 
környezettudatosság szempontjait is. 
Törekszünk arra, hogy a lehetőségekhez mérten ellensúlyozzuk a kisvárosi 
környezetből adódó hátrányokat, és kihasználjuk az ebből fakadó 
lehetőségeket. 

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

Az országos mérésből adódó feladatok 

 A 2016. évi kompetenciamérésben két osztályunk vett részt: egy 8. és egy 10. 
osztály. Az alábbi számok mutatják az iskola eredményét országos 
összehasonlításban: 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)  

Az intézményben Országosan  

Matematika  

8. 1665 (1599;1742) 1597 (1596;1598)  

10. 1676 (1625;1723) 1641 (1640;1642)  

Szövegértés  

8. 1683 (1621;1736) 1568 (1567;1569)  

10. 1706 (1647;1745) 1610 (1609;1611 

 

Három területen az országos átlagnál szignifikánsan jobb eredményt értek el 
diákjaink, kivételt a 10. osztályos matematika képez: itt ugyan jobb az 
eredmény az országos átlagnál, de nem szignifikánsan, tehát nincs lényegi 
különbség. 

Ha a saját képzéstípussal, tehát a gimnáziumokkal vetjük össze az 
eredményeket, akkor azt látjuk, hogy ha nem is lényegesen, de jobbak az itteni 
eredmények, mint a kis hatosztályos gimnáziumok átlaga, illetve a közepes 
négy évfolyamos gimnáziumok eredménye (tulajdonképpen a kis 
négyosztályosokat kellene alapul venni, de ilyen adat nincs), a matematika itt is 
kivételt jelent, sajnos itt rosszabb az eredmény, mint a közepes négyosztályos 
gimnáziumoké. A négy évfolyamos gimnáziumok középmezőnyében szerepel 
ezzel az eredménnyel az iskola, szövegértésből előbbre, mint matematikából. A 



8. osztályosok eredménye szintén a középmezőnyre elég a hatosztályosok 
rangsorában. Mindegyik évfolyamra érvényes, hogy a legfelső, 7. 
képességszintet kevés diák érte el, a minimumszint alatt, a 2. képességszinten 
összesen 5 diák van matematikából. Ennél gyengébb eredmény nincs. 

A diákok több mint fele mindegyik területen jobban teljesített, mint az előző 
mérés alapján elvárható lett volna, a jobban teljesítők aránya a 8. osztályban 
magasabb. 

Az alapszintet, más szóval minimum szintet szövegértésből mindenki elérte, 
matematikából viszont mindegyik évfolyamon vannak ez alatt teljesítők: 
hozzávetőlegesen kétszer nagyobb arányban, mint az azonos képzéstípus 
országos átlaga. Nálunk ez az arány 8-9%. 

A korábbi évek eredményeihez képest nincs szignifikáns változás, az alól megint 
a 10. osztályos matematika eredmény a kivétel, itt egyértelműen gyengébb 
szintet értek el a diákok. 

Diákjaink teljesítménye minden területen megfelel a családiháttér-index 
alapján elvárható eredménynek. 

Tennivalók: A 10. osztályos matematika eredményből következik, hogy ezen a 
területen van mit pótolni. A szaktanár szintén jelezte (aki egyébként a 3. 
matematika tanára az osztálynak a gimnáziumban), hogy a sikeres érettségi 
érdekében rengeteg erőfeszítésre lesz szükség. Szerinte nem is elsősorban a 
képességekkel, sokkal inkább a feladatmegoldás tempójával vannak gondok, és 
a lassúság miatt hiányosak az eredmények is. Bár a 11. osztályt mindenki 
eredményesen fejezte be, a következő és egyben utolsó tanévben tanárnak és 
diáknak egyaránt rendkívül céltudatosan kell dolgoznia azért, hogy az érettségi 
vizsgán senkit ne érjen kudarc. Ennek érdekében nem lesz elég a heti 3 
matematika óra, kellenek plusz foglalkozások is, és ezeket az új tanév elején a 
szaktanár meg is kezdte. 

 

Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

 

A nevelőtestület tagjai törekedjenek arra, hogy kihasználják a modern technika 

adta lehetőségeket, és a hétköznapi munkát ennek köszönhetően 

változatosabbá, színesebbé tegyék. Kreatív feladatokkal, munkáltató órákkal, az 



alkotó tevékenységet igénylő pályázatok készítésével, projektmunkával, 

interdiszciplináris vetélkedőkkel, vendégelőadók felkérésével, szoros 

együttműködést igénylő kooperatív feladatokkal a tanulás közösség- és 

személyiségfejlesztő hatása megsokszorozódik. 

 

Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó        

feladatok 

Intézményünkben jelenleg nincs hátrányos helyzetű tanuló. Tavaly egy ilyen 

diákunk volt, akivel eredményesen pályáztunk az Útravaló program Út az 

érettségihez alprogramjába. Jelenleg a 11. évfolyamba jár, eredményesen 

tanul, hátrányos helyzetéről szóló igazolása azonban pillanatnyilag lejárt. 

 

Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés 

Az iskola tanulóinak neveltségi szintje megfelelő. Tavaly ugyan volt egy fegyelmi 

tárgyalás és ehhez kapcsolódóan fegyelmi intézkedés, de egyéb súlyosabb eset 

nem jellemző. Az igazolatlan hiányzás, ha mégis előfordul, az osztályfőnök gyors 

reagálásával csökkenthető Visszatérő jelenség az órák elején késve érkezés, 

amit néha indokol csak az ebédre való kényszerű várakozás. Ugyancsak gondot 

jelent olykor az órákon való figyelmetlenség, fegyelmezetlenség. Ilyenkor 

következetes tanári fellépés szükséges.  A tanulók túlnyomó többsége az 

alapvető együttélési normákat betartja, tisztelettudóan viselkedik tanáraival, 

diáktársaival, a felnőttekkel szemben. Hangsúlyoznunk kell, hogy gondosan 

bánjanak környezetükkel. Ezen a területen növeli felelősségérzetüket, hogy a 

környezet alakításában, szépítésében saját maguk is részt vesznek. 

Folyamatosan erősítenünk kell a közösséghez tartozás érzését, és törekednünk 

kell arra, hogy az iskolai rendezvények (legyen sport, kulturális vagy 



szórakoztató) előkészítésében és lebonyolításában lehetőleg mindenki vegyen 

részt. 

Pályázatokból, projektekből adódó szakmai feladatok 

Ssz. 
 

Feladat/esemé
ny 

Felelős Határidő 

 Folyamatban lévő 
projektek  

   

1. 
Erasmus 
16/1/KA219/02296
0 

Projekttalálkoz
ó 
Celldömölkön, 
Olaszországban
, Hollandiában 

Dr. Lennerné 
Dr. Patkó Ildikó 

2018. 
augusztus 31. 

2. Kétoldalú 
partnerkapcsolat 
Andriával 
(Olaszország) 

Utazás 
Olaszországba, 
vendégfogadás 
Celldömölkön 

Szomju Tamás, 
Fehérné 

Gyömörey 
Katalin 

2018. június 
15. 

3. Határtalanul! 

HAT-17-03-2017-00
049 

Utazás 
Erdélybe, 
vendégfogadás 
Celldömölkön 

Tóthné Bali 
Krisztina 

2018. június 
15. 

 Fenntartási 
időszakban lévő 
projektek 

   

1. TÁMOP 
3.1.5.-09/A/-2-2010
-0443 

fenntartási 
jelentés 
benyújtása 

igazgatóhelyett
es 

2017.szeptem
ber 25. 

 



INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

Iskola és család kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

● e-napló, elektronikus ellenőrző 

● az iskola honlapja és facebook oldala 

● telefonos megkeresés 

● szervezett, tervezett szülői értekezletek, fogadóórák 

● a szaktanárok és az iskolavezetés egyéni fogadóórái 

● előzetes egyeztetés utáni egyedi alkalmak 

A fenntartóval való kapcsolattartás 

 A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

● e-mailes üzenetek 

● telefonos megbeszélés 

● a meghirdetett értekezleteken, tájékoztatókon való részvétel 

● egyeztetett időpontban személyes megkeresés, meghívás 

Egyéb kapcsolatok 

● a város és a járás általános iskoláival (beiskolázás) 

● a felsőoktatási intézményekkel (továbbtanulás) 

● a szülői szervezettel 

● az Ádám Jenő Zeneiskolával (művészetoktatás, közös tanítványok) 

● a város sportegyesületeivel (diáksport) 



● az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel (egészségnevelés) 

● a Vöröskereszt városi szervezetével (elsősegély, véradás) 

● a Kemenesaljai Művelődési Központtal és annak Kresznerics Ferenc        

Könyvtárával (rendezvények helyszíne, koncertek, mozifilmek,     

előadások látogatása, könyvtárhasználat) 

● Kemenesaljai Baráti Kör (pályázatok benyújtása, diákjaink támogatása) 

● cégek, vállalkozások (iskolai rendezvények támogatása) 

 

 

III. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 

 

Október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályfőnöki órákon néhány       

diák műsorával (felelős: LPI, Nagy Andrásné) 

Október 20. Megemlékezés ünnepi műsorral (felelős: BSI)  

Október 23. városi ünnepség (felelős: BSI) (a műsor előadásra kerül az általános            

iskolákban is) 

November 13. a magyar nyelv napja – vendégelőadó – (TBK) 

November 14. Berzsenyi és kora  

December 22. Karácsonyi betlehemezés, sütiparti (BSI) 

Január 22. a magyar kultúra napja – nagy szavalás 

Február 23. megemlékezés a kommunizmus áldozatairól történelemórán (LPI,      

KJ) 

Március 13. Arany-emlékműsor az erdőszentgyörgyi diákokkal közösen (TBK) 



Március 14. ünnepi műsor –(CVÁI)  

Április 11.  – költészet napja - rendhagyó irodalomóra (HS) 

Április 16. megemlékezés a holokauszt áldozatairól filmmel (1945) (TBK) 

Május 05 . ballagás (HS) 

Május 10. Berzsenyi-nap  (TBK) 

Június 04. megemlékezés a nemzeti összetartozás napja alkalmából (TBK) 

 

Versenyek 

 

Fizika OKTV 

● Jedlik Ányos fizikaverseny 
● Fizika Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Verseny 

(9-10. évfolyam) - POK 

 

Informatika (felelős: Horváth Zsófia) 

● Fülemüle tehetségkutató informatika verseny (Általános- és középikolás 
kategória, ingyenes)  

● Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny (5-8., 9-10., 
11-13. évfolyam, alkalmazás és programozás kategória)  

● OKTV Informatika (11-12. évfolyam, alkalmazás és programozás 
kategória) 

● III. Béla Megyei Informatika Verseny 
● Infósok Viadala 

 

Biológia (felelős: Némethné Benkő Katalin) 

● OKTV 
● Mozaik Tanulmányi Verseny 
● Országos Elsősegélyismereti Versenyt (az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által támogatott) 



● Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei (9-12. évfolyam) 
● Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi 

verseny – POK 

 

Kémia (felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 

● OKTV 
● Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-10. évfolyam) - POK 
● A Víz Világnapja alkalmából szervezett biológia-kémia-környezetvédelmi 

verseny (9-12. évfolyam) 

 

Földrajz (felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 

● OKTV 
● Less Nándor Földrajzverseny (9.-11. évfolyam) 
● Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny (9-10. évfolyam) 

 

Matematika (felelős: dr. Gulyásné Tinger Tünde, Nagy András) 

● OKTV 
● Bolyai Matematika Verseny - POK 
● Bolyai Matematika Csapatverseny megyei (9-12. évfolyam) 
● Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 
● Pangea Matematika Verseny 
● Sziporka Országos Egyenletmegoldó Verseny 
● Zrínyi/Gordiusz Matematika Verseny 
● Medve Szabadtéri Matematikaverseny 
● Mozaik Tanulmányi Verseny 
● Képességfejlesztő Levelező Verseny 
● MOL Junior Freshhh Természettudományos Verseny 

 

Magyar (felelős: Horváth Sarolta, Tóthné Bali Krisztina) 

● OKTV 
● Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny (szeptember 14.) 
● Kazinczy szépkiejtési verseny  
● Implom József helyesírási verseny 
● Bod Péter könyvtárhasználati verseny 



● Móra Ferenc novellaelemző verseny 
● Bolyai anyanyelvi verseny 
● Bölcs-ész verseny PPKE 
● Diákszíntér KMKK 
● HEBE levelezőversenyek 
● Mozaik levelezőversenyek 
● Egyéb versenyek szervezés alatt 

 
● Történelem: (felelős: Dr. Lennerné dr. Patkó Ildikó, Kántor Judit) 
● OKTV 
● Savaria országos történelem verseny 
● Megyei történelem verseny (9-10.) 

● ESTÖRI – KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY Esterházy történelmi 
tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára 
 

● Ének-zene: (felelős: Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó) 

● Műdaléneklési verseny 

● Népdaléneklési versenyek: pl. Luca-napi énekverseny dec.15. 

● megyei POK zenei, műveltségi verseny 

● időpontok: szervezés alatt 

● Diákszíntér – KMKK 

 

● Rajz: (felelős: Skriba Zsoltné)  

● Jónás-Szente pályázat 

● KMKK által szervezett rajzversenyek  

● CVÁI Alsósági Tagiskola rajzversenye 

 

Egyéb rajzversenyek szervezés alatt 

  

Testnevelés, sport 

● Atlétika - felelős: Vargáné Kovács Marietta szaktanár 



● Asztalitenisz – felelős: Vargáné Kovács Marietta szaktanár 

● Kézilabda fiú V-VI. korcsoport„A” kategória – felelős: Salamonné 

Csótár Adrienn szaktanár 

● Kosárlabda V-VI. korcsoport és B33 – felelős: Kissné Tóth Gabriella 

szaktanár 

● Labdarúgás fiú V-VI. korcsoport - footsal és kispályás – Felelős: 

Salamonné Csótár Adrienn szaktanár 

● Röplabda fiú V-VI. korcsoport - felelős: Kissné Tóth Gabriella szaktanár 

● Sakk sportág versenyeztetését Dr. Lennerné dr. Patkó Ildikó szaktanár 

végzi 

Egyéb iskolán kívüli sportversenyeken való tervezett részvétel 

● Tinódi Megyei Atlétika Verseny – Szombathely  - Vargáné Kovács 

Marietta szaktanár  

● Röplabda felkészülési kupa - Szombathely  - Kissné Tóth Gabriella 

szaktanár 

● Kispályás labdarúgó torna (Szakszervezeti) – Sárvár- Salamonné 

Csótár Adrienn szaktanár 

● Tinódi –Berzsenyi nap – idén Sárváron - Testnevelők 

 

Egyéb 

● Az ELTE Savaria Egyetemi Központ által szervezett versenyek és 
tudományos rendezvények 

 

 

 

 

Eseménynaptár 



Folyamatos feladatok: 

● Az aktuális feladatokhoz kapcsolódó munkaközösségi megbeszélések 
Felelős: munkaközösség-vezetők 

● Óralátogatások (félévente legalább 1-szer) 
Felelős: munkaközösség-vezetők, igazgató, igazgatóhelyettes 

● Versenyekre felkészítés 
● Felzárkóztatás 
● Diákbérlettel színházlátogatások a Weöres Sándor Színházban 

Szombathelyen (4 alkalom) 
● Komolyzenei koncertlátogatás a KMKK-ban az Országos Filharmónia 

szervezésében (3 alkalom) 
● SÉTA program a Pannon Lapok Társasága szervezésében 
● Úszásoktatást szervezünk idén is a bejövő évfolyamokon 9.A és a 9.B 

osztályban. 

● Az egyes szakterületekkel kapcsolatos pályázatok figyelése (szaktanárok) 

● Tervezzük a „Röplabda az iskolában” országos programba való 

jelentkezést a fenntartó beleegyezésével.  

 

2017. augusztus 

28. Javító vizsga 

29. Munkaközösségi megbeszélések 

30. Tanévnyitó értekezlet 

31. Tantermek rendezése, tankönyvcsomagok összeállítása, javítóvizsgák 
dokumentálása, létszámváltozások követése 
 

2017. szeptember 

1. Tanévnyitó ünnepély, 1. tanítási nap, tankönyvosztás (felelős: igazgató, 
osztályfőnökök( 

4-8. Munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatás (felelős: szaktanárok) 

4-8. Szintfelmérés a 9. évfolyamon matematika, kémia, fizika, magyar, 
történelem, tantárgyakból. (felelős: szaktanárok) 



9. Kéktúra (felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 

11- Kispályás foci házibajnokság (felelős: testnevelők) 

 

14. Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny (felelős: Tóthné Bali        
Krisztina) 

15. Elektronikus nevezés a diákolimpiai versenyekre. Frissítések (felelős:       
testnevelők) 

11-15. Szülői értekezlet a bejövő osztályok és Határtalanul programban 
részt vevők számára (felelős: Némethné Benkő Katalin, dr. Bérdiné Stipkovits 
Ildikó, Tóthné Bali Krisztina, Horváth Sarolta) 
24-30. Erasmus projekttalálkozó Celldömölkön (felelős: dr. Lennerné dr.       

Patkó Ildikó) 

25. Parlamenti Különóra program Budapesten (felelős: Nagy Andrásné) 

29. Nemzetközi Diáksport Napja – részvétel az országos rendezvényen 
(felelős: Vargáné Kovács Marietta szaktanár) 

29. Tanmenetek elkészítése, leadása a munkaközösség-vezetőnek (felelős: 
szaktanárok) 

29. Szintfelmérők eredményeinek értékelése, fejlesztési feladatok (felelős: 
szaktanárok) 

30. Nevezés a tanulmányi versenyekre (felelős: szaktanárok, 
igazgatóhelyettes) 

 

2017. október 

2-6. Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról osztályfőnöki órákon (felelős: 

dr. Lennerné Patkó Ildikó, Nagy Andrásné, osztályfőnökök) 

6-13. Határtalanul! - látogatás Erdélyben Erdőszentgyörgyön (10.H, 11.A) 
(felelős: Tóthné Bali Krisztina) 

12. Tinódi Kupa Megyei Atlétika Verseny (felelős: Vargáné Kovács Marietta 
szaktanár) 

14. Kéktúra (felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 



10-16. Szülői értekezlet a felsőbb évfolyamok számára (felelős: dr. 
Gulyásné Tinger Tünde, Salamonné Csótár Adrienn, Szomju Tamás, Fehérné 
Gyömörey Katalin, Kántor Judit) 
17. Tájékoztató a próbanyelvvizsgról (felelős: Szomju Tamás, Obráz István) 
18. Nevelési értekezlet 
20. A tanulmányi területek meghatározása a felvételi információs 
rendszerben (felelős: igazgató) 
20. Megemlékezés 1956-ról ünnepi műsorral (felelős: dr. Bérdiné Stipkovits        

Ildikó) 

23. Városi ünnepség (felelős: dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó) (a műsor előadásra          

kerül az általános iskolákban is) 

20-27. Látogatás Olaszországban (felelős: Szomju Tamás, Fehérné 
Gyömörey Katalin) 
 

Berzsenyi foci kupa – a környék nyolcadikos tanulóinak részvételével- műfüvön 

Körzeti, megyei diákolimpiai versenyek, footsal, kézilabda sportokban (felelős: 
Salamonné Csótár Adrienn szaktanár) 

Nevezés a tanulmányi versenyekre (felelős: szaktanárok) 

 

2017. november 

30-3. Őszi szünet 

6. Történelem OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 

7. Földrajz OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 

8. Informatika II OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 

10. Gólyaavató (felelős: Némethné Benkő Katalin, dr. Bérdiné Stipkovits 
Ildikó, Fehérné Gyömörey Katalin, Horváth Sarolta) 
13. A magyar nyelv napja – vendégelőadó – (felelős: Tóthné Bali Krisztina) 

13. Angol nyelv OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 

14. Matematika OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 



14. Járási Berzsenyi szavalóverseny a környező általános iskolák 7-8. 
osztályosainak 

15-16. Pályaválasztási és képzési kiállítás, Szombathely (felelős: igazgató, 
Szomju Tamás) 

15. Magyar nyelv OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 

16. Fizika OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 

17. Írásbeli próbanyelvvizsga (felelős: Szomju Tamás, Obráz István) 

20. Kémia OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 

22. Informatika I OKTV(felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok)  

22. Nyílt nap 

21. Egészségnevelési csapatverseny (Felelős: Némethné Benkő Katalin, 
Salamonné Csótár Adrienn) 

23. Biológia OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 

27. Német nyelv OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 

27. Szóbeli próbanyelvvizsga (felelős: Szomju Tamás, Obráz István) 

30. Magyar irodalom OKTV (felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok) 

30. Jótékonysági rendezvény (felelős: Salamonné Csótár Adrienn, dr. Bérdiné 
Stipkovits Ildikó, osztályfőnökök) 
Kéktúra (Felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 
Kosárlabda fiú, lány házibajnokság (felelős: testnevelő szaktanárok) 

 

2017. december 

1. Értesítés gyenge tanulmányi eredményről (felelős: osztályfőnökök) 

4. Fogadódélután (felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök) 

8. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára (felelős: 
igazgatóhelyettes) 

12. Biológia-kémia-környezetvédelmi vetélkedő és természettudományi 
bemutató (ált. isk. bevonásával, felelős: Némethné Benkő Katalin, Salamonné 
Csótár Adrienn, Fehérné Gyömörey Katalin, Szomju Tamás) 



10. Kirándulás Pozsonyba az adventi vásárra (Felelős: Salamonné Csótár 
Adrienn) 

15. Luca-napi népdaléneklési verseny 

22. Karácsonyi műsor, adventi sütiparti (felelős: dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó, 
osztályfőnökök) 
 
Kéktúra (felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 

 

2018. január 

27-2. Téli szünet 
3. Végzősök szülői értekezlete (felelős:Kántor Judit) 
12. Szalagavató (felelős: Kántor Judit, Horváth Sarolta, Fehérné Gyömörey 
Katalin) 
20. Központi írásbeli felvételi vizsga (felelős: igazgatóhelyettes) 
22. A magyar kultúra napja – nagy szavalás (felelős: Tóthné Bali Krisztina) 

24. Osztályozó értekezlet (felelős: igazgató, osztályfőnökök) 

26. 1. félév zárása, pályaorientációs nap (felelős: osztályfőnökök) 
31. Házi informatika verseny (felelős: Horváth Zsófia ) 

Kéktúra (Felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 

Asztalitenisz diákolimpia, körzeti, megyei versenyek (felelős: Vargáné Kovács 
Marietta szaktanár) 

Asztalitenisz házibajnokság (felelős: Sipos Tibor igazgató) 

Röplabda kupa – Szombathely (felelős: Kissné Tóth Gabriella szaktanár) 

Úszás diákolimpia – Szombathely (felelős: Vargáné Kovács Marietta szaktanár) 

 

2018. február 

28-3. Erasmus projekttalálkozó Andriában (Olaszország) (felelős: dr. Lennerné 
dr. Patkó Ildikó) 

2. félévi értesítők kiosztása (felelős: osztályfőnökök) 



8. Értesítés az írásbeli felvételi vizsga eredményéről (felelős: 
igazgatóhelyettes) 

12-16. Szülői értekezlet 9-11. évfolyam (felelős: osztályfőnökök) 

9 - 13.Sítábor (felelős: Salamonné Csótár Adrienn munkaközösség- vezető) 

15. Jelentkezés az érettségi vizsgára és a felsőoktatásba (felelős: Kántor Judit, 
Dózsáné Balogh Viola, Kissné Tóth Gabriella) 

23. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól történelemórán (felelős: dr.       

Lennerné dr. Patkó Ildikó, Kántor Judit) 

Terematlétika háziverseny (felelős: Vargáné Kovács Marietta szaktanár) 

Tollaslabda diákolimpia versenyei – Szombathely (felelős: Vargáné Kovács 
Marietta szaktanár) 

Tankönyvválasztás egyeztetése (felelős: szaktanárok) 

Demokráciajáték a Parlamentben (Tóthné Bali Krisztina) 

Kéktúra (felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 

 

2018. március 

9-15. Határtalanul – az erdőszentgyörgyiek látogatása Celldömölkön (felelős: 
Tóthné Bali Krisztina, Horváth Sarolta) 

10. Nevelési értekezlet, tanítás nélküli munkanap (felelős: igazgató) 

12-13. 12. évfolyamon évfolyamszintű próbaérettségi írása 
matematikából (Felelős: Dr. Gulyásné Tinger Tünde, Nagy András) 

13. Arany-emlékműsor az erdőszentgyörgyi diákokkal közösen (felelős:      

Tóthné Bali Krisztina) 

14. ünnepi műsor –(CVÁI)  

14. Az iskolába jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala       

(felelős: igazgatóhelyettes) 

14. Π-nap (felelős: Dr. Gulyásné Tinger Tünde, Nagy András) 



22-25. Diáknapok – kampány (felelős: Horváth Sarolta, Fehérné 
Gyömörey Katalin) 

23. Kampánybuli (felelős: Horváth Sarolta, Fehérné Gyömörey Katalin) 

26. Rektorválasztás (felelős: Horváth Sarolta, Fehérné Gyömörey Katalin) 

27. Fordított nap (felelős: Horváth Sarolta, Fehérné Gyömörey Katalin) 

28. Diáknap (felelős: Horváth Sarolta, Fehérné Gyömörey Katalin) 

28. Végzősök értesítése gyenge tanulmányi eredményről (felelős: Kántor 
Judit) 

Kéktúra (felelős: Fehérné Gyömörey Katalin ) 

Röplabda házibajnokság (felelős: testnevelés szaktanárok) 

Röplabda diákolimpia, körzeti és megyei fordulók (felelős: Kissné Tóth Gabriella 
szaktanár) 

2018. április 

4-5. Írásbeli osztályozóvizsga idegen nyelvből (felelős: Némethné Benkő 
Katalin) 

9. Szóbeli osztályozó vizsga idegen nyelvből (felelős: Némethné Benkő 
Katalin) 

29-3. Tavaszi szünet 

9-13. Próbaérettségik tanórai keretben magyarból, történelemből, idegen 
nyelvekből, fizikából, kémiából, földrajzból, biológiából, informatikából (felelős: 
szaktanárok) 

11. Költészet napja - rendhagyó irodalomóra (felelős: Horváth Sarolta) 

14. Ideiglenes felvételi rangsor küldése az OH-nak (felelős: igazgató) 

16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól filmvetítéssel (1945) (Tóthné       

Bali Krisztina) 

16. Fogadódélután (felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettes) 

20. Egyeztetett felvételi jegyzék megérkezése 

21. Nevelési értekezlet, tanítás nélküli munkanap (felelős: igazgató) 



27. A jelentkező és az általános iskola értesítése a felvételről vagy 
elutasításról (igazgató, igazgatóhelyettes) 

26. SUDOKU-verseny ált. isk. bevonásával (felelős: Dr. Gulyásné Tinger 
Tünde, Nagy András) 

27. A tanulók fittségének, fizikai teherbíró képességének felmérése január 
3-ától -NETFIT, (felelősök: testnevelők) 

Kispályás labdarúgó diákolimpia körzeti és megyei fordulók (felelős: Salamonné 
Csótár Adrienn szaktanár) 

Labdarúgó kupa (SZOI) – Sárvár (felelős: Salamonné Csótár Adrienn szaktanár) 

Kosárlabda B33 – Szombathely (felelős: Kissné Tóth Gabriella szaktanár) 

Sakk diákolimpia versenyek (felelős: Dr. Lennerné Dr. Patkó Ildikó) 

Tollaslabda házibajnokság (felelős: testnevelés szaktanárok) 

Kéktúra (felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 

Helikon Fesztivál Keszthely (felelős: dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó) 

 

2018. május 

2. Osztályozó értekezlet a végzős évfolyam osztály tanulóinak (felelős: 
igazgató, osztályfőnök) 

3. Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon 

5. Ballagás (felelős: Kántor Judit, Horváth Sarolta, Fehérné Gyömörey 
Katalin) 

10. Berzsenyi-nap  (felelős: Tóthné Bali Krisztina) 

15. Értesítés a gyenge tanulmányi teljesítményről (osztályfőnökök) 

13-18. Erasmus projekttalákozó Hollandiában (felelős: dr. Lennerné dr.       

Patkó Ildikó) 

7-29. Írásbeli érettségi vizsgák (felelős: igazgató) 

Botanikai kirándulás (felelős: Salamonné Csótár Adrienn, Némethné Benkő 
Katalin) 



  

Felkészülés a kompetenciamérésre 

20. Jelentkezés a jövő tanévi emelt óraszámú foglalkozásokra (felelős: 
igazgatóhelyettes) 

23. 10. évfolyamon országos kompetenciamérés szövegértésből, 
matematikából (felelős: igazgatóhelyettes) 

Kéktúra (Felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 

 

2018. június 

4. megemlékezés a nemzeti összetartozás napja alkalmából (felelős: Tóthné Bali 
Krisztina) 

7-14. Szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten 

11. Osztályozó értekezlet (felelős: igazgató, osztályfőnökök) 

11-15. Kirándulás Ausztriába (később pontosítandó napon- felelős: 
Fehérné Gyömörey Katalin 

Tinódi – Berzsenyi sportverseny (felelős: testnevelés szaktanárok) 

Kéktúra (felelős: Fehérné Gyömörey Katalin) 

15. Utolsó tanítási nap, tanévzáró ünnepély (felelős: igazgató) 

18-29. Szóbeli érettségi vizsgák középszinten (Kissné Tóth Gabriella, 
Kántor Judit, igazgató) 

20-23. Beiratkozás (felelős: Dózsáné Balogh Viola, Csiszár Anikó) 

Idegen nyelvi szintfelmérő (felelős: Szakácsné Bindics Tünde) 

30. Tanévzáró értekezlet 

 Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok  

A tanév szorgalmi időszaka 

A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. 
(péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok 
száma gimnáziumban 179 nap. Az iskola utolsó évfolyamán az utolsó tanítási 
nap 2018. május 3. 



 A szorgalmi időszak első féléve 2018. január 26-ig tart.  

Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2018. 
február 2-ig  tájékoztatjuk a félévi értesítő által.  

A szünetek időtartama  

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet:  

2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 
november 6. (hétfő).  

Téli szünet:  

2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. 
(szerda).  

Tavaszi szünet: 

2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. 
(szerda).  

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra 
eső időszakában 

2017. október 23. hétfő az 1956-os forradalom ünnepe 

2017. november 1. szerda mindenszentek napja 

2018. március 15. csütörtök nemzeti ünnep a 48-49. évi forradalom és 
szabadságharc emlékére 

2018. március 30. péntek nagypéntek 

2018. április 2. hétfő húsvéthétfő 

2018. május 1. kedd a munka ünnepe 

2018. május 21. hétfő pünkösdhétfő 



További tanítás nélküli napok a 2018. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendváltozásból fakadóan  

2018. március 10. szombat munkanap 

2018. április 21. szombat munkanap 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban  

2018. március 16. péntek pihenőnap 

2018. április 30. hétfő pihenőnap 

 

Tanítás nélküli munkanapok 

Ssz. Esemény/téma Felelős Időpont 
 Résztvevők, 

feladatok 

1. Pályaorientációs nap osztályfőnökök 2018.01.26. 
diákok, 

osztályfőnökök 

2. Diáknap 

diákönkormányzat 
munkáját segítő 

tanár, 
osztályfőnökök 

2018.03. 
DÖK,diákok, 
tantestület 

3. Nevelési értekezlet igazgató 2018.03.10. tantestület 

4. Nevelési értekezlet igazgató 2018.04.30. tantestület 

5. 
Írásbeli érettségi 
vizsga 

igazgató 2018.05.07. 
érettségizők, 

felügyelő 
tanárok 

6. 
Írásbeli érettségi 
vizsga 

igazgató 2018.05.08. 
érettségizők, 

felügyelő 
tanárok 

7. 
Írásbeli érettségi 
vizsga 

igazgató 2018.05.09. 
érettségizők, 

felügyelő 
tanárok 

 

 



Legitimációs záradék 

 

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelőtestülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70.§ (2) bekezdése c) pontja alapján, 
a 2017. év szeptember hó ........ napján tartott értekezletén a nevelési-oktatási 
intézmény 2017/2018. tanévre vonatkozó munkatervét elfogadta. 

 

Kelt: Celldömölk, 2017. szeptember 

 

............................................. 

név 

intézményvezető 

 
 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a 
jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

 

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017/2018. tanévre vonatkozó 
munkatervét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) 
bekezdése alapján a fenntartó, az iskolaszék, az iskolai szülői 
szervezet/közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat 
illetően az iskolai diákönkormányzat véleményezte. 

 

Kelt: Sárvár, 2017. szeptember 

 

. 

............................................ 

név 

intézményi tanács képviselője 

............................................. 

név 

szülői szervezet (közösség) 



képviselője 

............................................. 

név 

iskolaszék képviselője 

 

............................................. 

név 

diákönkormányzat képviselője 

 

 

………………………………………… 

Rozmán László 

Tankerületi Központ igazgatója 

 


