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Bevezető gondolatok: 

 

 

„Higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi 

Urunkban, Jézus Krisztusban.” 

           

                                                        (István király Intelmei) 

 

„Nem várom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, 

de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen.” 

                                                                    (Ady Endre) 

 

„Örökké hálás vagyok a sorsnak, hogy nem tudok dolgozni, csak alkotni.” 

(Márai Sándor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intézményvezetői beszámoló 

Intézményünk a Szent István Gimnázium és Szakgimnázium munkatervében kiemelt fontossággal építi be, és 

a pedagógiai tevékenységében is fokozottan figyel a fenntartói értékelésben foglalt következtetésekre. 

Ugyanilyen alapossággal figyel a megyei kormányhivatal, az Oktatási Hivatal, a Nyíregyházi Pedagógiai 

Oktatási Központ által ajánlott munka és oktatásszervezési eljárásokat.  

A tanév szervezése és lebonyolítása az alábbi törvények alapján történik:  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

- 2012. évi CLXXXVIII. törvény. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről 

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

- 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

- 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 

- 100/1997.(VI.13.) Korm.rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

A tanév helyi rendje 

Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelete a 2018/2019.tanév rendjéről 

 Szorgalmi idő 

• Első tanítási nap: 2018.szeptember 03. 

• Utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon: 2019.május 02. 

• Utolsó tanítási nap: 2019.június 14. 

Tanítási napok száma: 179 nap 

Első félév: 2018.szeptember 03.-2019. január 25. 

Hivatalos tanítási szünetek:  

• Őszi szünet: 2018. október 29-november 02. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26.( péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap november 5.( hétfő) 

• Téli szünet: 2018. december 28-január 02. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21.( péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap január 3.( csütörtök) 

• Tavaszi szünet: 2019. április 18.-április 23. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 28.( szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap április 24.( szerda) 



 

  Érettségi vizsgák 

2019. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak: 

• írásbeli: 2019. május 06-24. 

• szóbeli: 2019. június 17-28 

 

  Értekezletek 

• alakuló értekezlet 

• tanévnyitó értekezlet 

• őszi nevelési értekezlet 

• félévzáró osztályozó értekezlet 

• félévzáró értekezlet 

• tavaszi nevelési értekezlet 

• végzős osztályok osztályozó értekezlete 

• 9-11. osztályok osztályozó értekezlete 

• tanévzáró értekezlet 

Lehetőség szerint hetente vezetői megbeszélés az aktuális témákban (igazgató, ig. helyettes, munkaközösség-

vezetők, DÖK-vezető). 

Havonta egyszer, vagy szükség szerint többször, tantestületi-megbeszélés a vezetői megbeszélés témáinak 

megfelelően. 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználásának rendje: 7 tanítási nap felhasználható 

 

• 1 nap: 2018.12.21. téli szünet 

• 1 nap: 2019. 01. 03. Pályaorientációs nap 

• 1 nap: 2019.01.04. DÖK nap 

• 1 nap: 2019. 04.17. tavaszi szünet, Nagyhét szerda 

• 3 nap: 2019.05.06-05.08 érettségi szünet 



 

Beszámoló 

Karbantartás a nyár folyamán nem történt, mert fenntartói engedélyre vártunk. az ősz folyamán az intézmény 

egy részén ki fogjuk cserélni a tetőszigetelést. A munkálatok értéke 750.000 forint. Ezen kívül nincsen 

nagyobb értékű beruházásra tervünk ebben a tanévben.  

A 2018-2019-es tanévre nem hosszabbított az intézmény szerződést Kovács László testnevelő tanárral, részint 

mert nem volt megfelelő végzettsége( főiskola), részint mert nem sikerült a minősítése. Nagy szerencsénkre 

és egyre növekvő jó hírnevünknek köszönhetően, beadta pályázatát intézményünkbe Leveleki Szilvia tanárnő, 

aki egyetemi végzettséggel rendelkező testnevelő tanár. E tekintetben módosult a Továbbképzési Programunk 

is, mert Kovács László egyetemi oklevél szerzése be volt építve az ötéves tervünkbe.  

Itt jegyezzük meg, hogy Szőllősi Gábor kolléga matematika tantárgyból befejezve kiegészítő tanulmányait, 

egyetemi oklevelet szerzett. 

 Mező-Halász Krisztina intézményvezető mentortanár-vezetőtanár szakvizsgát abszolvált a tavalyi tanév 

júniusában. Törvényileg előírt szükség kötelezett minket erre a képesítésre, az intézményben gyakornokként 

tanító Nagyné Seres Renáta miatt, akinek szakmai mentorálását Mező-Halász Krisztina végzi. A gyakornok 

kolléganő minősülésének várható ideje, 2019 tavasza. 

Nagy Tamás igazgatóhelyettes elkezdi a 2018-2019-es tanév elején a közoktatásvezetői szakvizsga 

megszerzését. Bányász György kolléga testnevelés mestertanár oklevele mellett, földrajz tanár szakon elkezdi 

ebben a tanévben az egyetemi kiegészítő megszerzéséhez szükséges tanulmányait. 

Az óraadók tekintetében is történt változás Harcsa Norbert testnevelő rajz szakos kolléga óráit Szabó István 

tanár úr veszi át. Orosz Anikó tanárnő ének-zene óráit pedig Kocsis Zsófia tanárnő veszi át. Az ének-zene 

tantárgyat osztályonként egy, mindösszesen heti három órában, a rajz tantárgyat kettő órában tanítjuk 

intézményünkben a helyi tanterv szerint. Erre a csekély óraszámra nagyon nehéz megfelelő végzettségű 

szakos kollégát találni, de nagy megelégedésünkre sikerült megfelelő szakembert találni. 

Az ötéves intézményi stratégiai tervünkkel teljes összhangban, a toborzásra kell a legnagyobb hangsúlyt 

fektetni. Már az alakuló értekezleten felosztottuk egymás között a toborzásra váró helyi és a környékbeli 

falvakban, városokban lévő iskolákat. A mellékletben megtalálható az erre vonatkozó konkrét adatokkal 

megszerkesztett táblázat. Szükséges ez a cselekvésterv, mert a szakgimnáziumi informatika képzésünk ebben 

a tanévben nem igazolta a hozzá fűzött reményeket. Tavalyi tanévben túljelentkezés volt a szakra, idén éppen 

csak el tudott indulni az osztály.  

A nyár végén az intézmény összes pedagógusa részt vett egy digitális eszközhasználat elősegítését célzó 

képzésen, szintén erősítve a stratégiában kitűzött célt, miszerint egyöntetűen igyekszünk az óráink jelentős 

részét Ikt-eszközök bevonásával felépíteni.  



A szakmai jövőnkben szerettük volna felépíteni a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika emelt 

színtű tagozatait. Sajnos a hozzánk jelentkező diákságnak egyelőre nem volt igénye a meghirdetett 

tagozatokra. 

A februári középiskolába való jelentkezés időpontjára szeretnénk meghirdetni emelt szintű képzés keretein 

belül a pedagógia, dráma, rendészet, informatika-ügyvitel emelt szintű képzésre. Ez azt jelentené, hogy az 

adott tantárgyat emelt óraszámban tanulhatnák a diákok, és érettségin is választhatnák.  

Nagyon fontos célja a tanévnek a lelkiségi programok erősítése, szervezése, egyáltalán az intézmény 

lelkiségének kiteljesítése, mind a diákok, mind a pedagógusok tekintetében.  

Fontos dolognak tartjuk a Kolping-sejtek létrehozását, megerősítését, a kezdeményezés valódi lelki-közösségi 

élménnyé való formálását. 

Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok 

 Tanulólétszám (a mai napig beiratkozó tanulók száma) 

• nappali tagozaton: 124 fő 

• esti tagozaton: 13 fő 

 

Osztály Képzés Létszám Osztályfőnök 

9.A Gimnázium 17 Nagyné Seres Renáta 

9.B.  Szakgimnázium 11 Leveleki Szilvia 

10.A  Gimnázium 15 Bányász György 

10.B  Szakgimnázium 14 Nagy Tamás 

11.A Gimnázium 32 Szőllősi Gábor 

12.A Gimnázium 16 Borók – Haraszti Katalin 

12.B Gimnázium  19 Tóth Edina 

12.E Gimnázium  13 Eisert László 

 

 

 



 

Nyári események a KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakgimnáziumban (2018) 

 

„Önállóan használom az informatikai eszközömet Iker1 –Iker2 képzés” 

Tanév végén az intézmény munkatársai részt vettek a GINOP – 6.1.2-15-2015-00001 „ Digitális szakadék 

csökkentése” kiemelt projektben. A képzés keretében a résztvevők a digitális világ működésébe kaptak 

betekintést és hasznos dolgokat sajátíthattak el. Kiemelt figyelmet kapott az IKT eszközök használata.  

A projektben résztvevő kollégák mindegyike teljesítette a képzés követelményeit és sikeres vizsgát tett. Ennek 

köszönhetően IKER 1 és IKER2 szintű tanúsítványt kaptak. Értéke 2x35 kreditpont. 

 

Közösségi szolgálat a KSZIG-ben 

Az idei nyári szünetben lehetőséget biztosítottunk diákjaink számára az 50 órás közösségi szolgálat egy 

részének teljesítésére. A jelentkező diákok segítettek a technikai dolgozóknak az iskola épületét valamint 

udvarát és sportpályáját előkészíteni a tanévkezdésre. 

 

KSZIG Verébtábor 2018. 08. 23-24. 

A nyár  jelentős eseménye a tanév előkészületei előtt, az immár második alkalommal meghirdetett és 

lebonyolított KSZIG Verébtábor a 9. évfolyam diákjai részére. A tábor célja, hogy egymást valamint 

osztályfőnökeiket megismerjék a leendő kilencedik osztályosok és új barátságokra tegyenek szert. A kétnapos 

rendezvényen játékos feladatok, hegyi túra, hajókirándulás, tábortűz várta a lelkes kilencedikeseket. A tábor 

helyszíne idén is Tokaj – Rakamaz volt. a programok Tokaj városát érintették, míg a szállás a Tisza rakamazi 

oldalán található Tiszavirág Kempingben  volt. A tábor költsége 8000 ft/ fő volt, melyet a diákok saját maguk 

finanszíroztak.  

Szervezők: Egyed Mariann és Nagy Tamás    

9. évfolyamos osztályfőnökök: Nagyné Seres Renáta és Leveleki Szilvia 

 

 

 

 

 



Ütemterv 

HÓ, NAP FELADAT 

FELADATÉRT 

FELELŐS 

SZEMÉLY 

AUGUSZTUS 

21. Alakuló értekezlet Igazgató, Tantestület 

22-23. Pótvizsga Igazgató, Tantestület 

23-24. KSZIG Verébtábor/Tokaj – Rakamaz/ 

Nagy Tamás, Egyed 

Mariann, 9. 

évfolyamos 

osztályfőnökök 

27. Évnyitó értekezlet 
Titkár,Tankönyvfelel

ős 

29. Tankönyvosztás 
Egyed Mariann, 

Nagy Tamás 

30. Tankönyvosztás 
Egyed Mariann, 

Nagy Tamás 

31. Kihelyezett tantestületi értekezlet Lillafüred Tantestület 

 

HÓ, NAP FELADAT 
FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

NOVEMBER 

5. 
Őszi szünet utáni első tanítási nap  

 
Igazgató 

10. 
Áthelyezett munkanap 11.02-ről – Tanári 

lelkigyakorlat  
Igazgató, Tantestület 

16. Szalagavató főpróba 11.évfolyam 

17. Szalagavató ünnepség 11-12.évfolyam 

23. 

Az intézményre vonatkozó, az országos 

kompetenciamérés, a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató 

rendszer, valamint a  NETFIT® rendszer szerinti 

fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre 

álló adatainak elemzése, értékelése. 

Igazgató, Tantestület 

 



 

DECEMBER 

6. Szent Miklós ünnepe, Mikulás ünnep 
Iskolalelkész,  

DÖK - segítőtanár 

20. 

Lelki nap- felkészülés karácsony ünnepére  

Szent Karácsony ünnepe,  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Igazgató, Plébános, 

Tantestület, 9. osztály  

HÓ, NAP FELADAT 
FELADATÉRT FELELŐS 

SZEMÉLY 

JANUÁR 

7. A téli szünet utáni első tanítási nap  

8. Pályaválasztási szülői értekezlet  
Igazgató,  

12. évf. of. 

25. Félévi osztályozó értekezlet 
Igazgató,  

Tantestület 

25. 
A félév vége 

 

Igazgató,  

Tantestület 

28. Szülői értekezlet 
Igazgató,  

Tantestület 

28. Az első félév munkájának értékelése  
Igazgató,  

Tantestület 

 

 

FEBRUÁR 

1. A diákok és szülők értesítésének utolsó napja 
Igazgató, 

osztályfőnökök 

15.  II. KSZIG  Farsang Feszt 
Igazgató, 

Tantestület, DÖK 

15. Érettségi jelentkezés határideje 

Igazgató 

12.-es 

osztályfőnökök 



 

HÓ, NAP FELADAT 
FELADATÉRT 

FELELŐS SZEMÉLY 

MÁRCIUS 

 

8. III. Szent István labdarúgó kupa Testnevelés tanárok,DÖK 

12-13. Felvételi elbeszélgetés  Igazgató 

14. Iskolai megemlékezés: 1848. március 15.  Busák Éva 

ÁPRILIS 

8. – 12. Digitális Témahét Tóth Edina, Szőllősi Gábor 

17. 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap – Lelki 

nap 
 

24. a szünet utáni első tanítási nap  

 

MÁJUS 

ápril 30?. Szerenád  
Igazgató,  

Tantestület 

2. 
Utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon, osztályozó 

értekezlet 
 

3. Ballagási előkészületek, Ballagás 
Igazgató, 11. 12. évfolyam 

és osztályfőnökeik 

6. 
Magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Igazgató,  

Tantestület 

7. Matematika középszintű írásbeli érettségi vizsga 
Igazgató,  

Tantestület 

8. Történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga 
Igazgató,  

Tantestület 

9. Angol középszintű írásbeli érettségi vizsga 
Igazgató,  

Tantestület 



10. Német középszintű írásbeli érettségi vizsga 
Igazgató,  

Tantestület 

24. 

Az intézményre vonatkozó, az országos 

kompetenciamérés, a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató 

rendszer, valamint a NETFIT® rendszer szerinti 

fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló 

adatainak elemzése, értékelése 

Igazgató,  

Tantestület 

29. Kompetenciamérés 10. évfolyam 

Igazgató,  

Osztályfőnökök 

Mérési biztos 

JÚNIUS 

4. 
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

 

Igazgató, 

Tantestület 

11-12. Osztálykirándulások Iskolalelkész 

13. Diák nap  

14. 
Utolsó tanítási nap a 9-11. évfolyamon 

Osztályozó értekezlet 
Igazgató, Tantestület 

17. Szóbeli érettségi vizsgák kezdete Igazgató, Tantestület 

20-21. 9. évfolyamosok beírása  Igazgató, Osztályfőnökök 

24. 
Tanévzáró értekezlet 

Ünnepélyes tanévzáró- Szentmise keretében 

Igazgató, Plébános, 

Tantestület 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

Általános iskola toborzás: 
Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola tagintézménye 

Erkel Ferenc Tagintézmény 

 

Leveleki Szilvia 

Nagyné Seres Renáta 

Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola tagintézménye 

Vasvári Pál Tagintézmény 

 

Leveleki Szilvia 

Nagyné Seres Renáta 

Istenszülő Oltalmáról elnevezett Görög Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda 

 

Nagy Tamás  

Borók- Haraszti Katalin 

Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda Busák Éva 

Leveleki Szilvia 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Baptista Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, Téglás 

Eisert László 

Szőllősi Gábor 

Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Hajdúhadház 

Eisert László 

Szőllősi Gábor 

Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola Tóth Edina 

Bányász György 

Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola Tóth Edina 

Bányász György 

Nagy Tamás 

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola és 

Tagintézmény , Rozsrétszőlő 

Tóth Edina 

Borók- Haraszti Katalin 

Szent Bazil Oktatási Központ- Görögkatolikus 

Általános Iskola, Hajdúdorog 

Mező- Halász Krisztina  

Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola Mező- Halász Krisztina 

Nagykállói Általános Iskola Busák Éva 

Szőllősi Gábor 

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi 

Sándor Tagintézménye 

Trenyisán Zsuzsanna 

Barzó Gábor 



2. számú melléklet 

 

Szent István hét 

 

Dátum Program Felelős 

10.08. VERÉBAVATÓ 12. évfolyam, DÖK 

10.09.  NYÍLT NAP / 

- Bemutató órák 

- Informatika bemutató 

- Fizika – Kémia 

látványbemutató 

- Promo videó/ 

Igazgató, szaktanárok, 

sulimenedzserek 

10.10.  Matematika verseny az 

általános iskolák 8. évfolyamos 

tanulói részére 

Borók – Haraszti Katalin,  

Szőllősi Gábor 

10.11. Idegennyelvi verseny az 

általános iskolák 8. évfolyamos 

tanulói részére 

Eisert László,  

Trenyissán Zsuzsanna 

10.12.  Szent István Kupa /váltó verseny 

és labdarúgó kupa az általános 

iskolák 8. évfolyamos tanulói 

részére/ hsz: H2O 

szabadidőközpont/ 

Bányász György, 

Leveleki Szilvia 

 


