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TERVEZÉSI DOKUMENTUMOK 

 
- a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai 
- 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet és módosításai 
- 20/2012. évi EMMI-rendelet és módosításai 
- a Nat dokumentumai és módosításai 
- a kerettanterv dokumentumai és módosításai 
- a tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelete  
- az érvényes jogszabályok, rendelkezések 
- a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programjai  
- az ötéves (2018-2023) intézményvezetői pályázatban megfogalmazott tervek, célkitűzések 
- az intézményvezető mesterprogramjában megfogalmazott célkitűzések és feladatok 
- az intézmény minőségirányítási programja 
- az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzések és feladatok 
- az előző tanév intézkedési tervei  
- a korábbi tanév(ek) beszámolói, értékelései, elemzései 
- az országos mérések eredményei 
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HELYZETELEMZÉS 

 
 Az általános iskolai nevelés és oktatás helyszíne a Nagy Imre körút 20. szám alatti székhelyintézmény. Az előző tanév során 24 
osztályban közel 630 tanulót nevelve és oktatva végeztük feladatainkat. A Mátyás Király út 20. szám alatti telephelyünk három tanterme 
kizárólag a néptánc- és balettoktatást szolgálta. Ebben az épületben évek óta másokkal közösködve kellett megoldani a feladatainkat, 
hiszen az iskola épületét rajtunk kívül még használja a Liget úti óvoda, a Liget úti iskola és a Magiszter Alapítványi Iskola is. 
 

A 2013-2014-es tanév során felújított székhelyi iskolaépület működési lehetőségeiben gazdagodott, ezzel az ellátási lehetőségei is 
bővültek. Többek között akadálymentesített lett, ezáltal alkalmassá vált a mozgásukban korlátozott, sérült gyermekek ellátására is. Az őket 
segítő eszközök használatát továbbra is meg kell tanulnunk szakszerűen használni és használtatni az arra kijelölt személyekkel, hogy a 
napi életben ez ne okozzon fennakadást. A mozgásukban nem korlátozott, ép tanulókkal pedig folyamatosan meg kell értetni, hogy ezek 
az eszközök, technikai berendezések miért és kikért vannak; a megóvásra, a balesetveszélyre pedig fel kell hívni a figyelmüket. Ezeknek 
az eszközöknek a karbantartása, üzembiztosítása külső szolgáltatók által, szerződésekben rögzített módon történik. 

 
A felújítás munkálatai által az épület olyan elemeket és értékeket kapott, amelyek megőrzése, megóvása mindannyiunk közös fele-

lőssége, s ezt továbbra is tudatosítanunk kell az iskola valamennyi használójával. Így kiemelten ügyelni kell a tornateremre és a hozzá 
kapcsolódó öltözőkre, a tantermekre és berendezéseire (digitális táblák és tartozékaik), valamint a biztonságunkat szolgáló rendszerekre 
is. A pótlólagosan kiépített WIFI-hálózat egyelőre még változó minőséggel és biztonsággal szolgálja ki az internethasználókat, ebben 
továbbra is minőségi változást várunk. A nyár folyamán a szükséges és lehetséges karbantartási munkák megtörténtek, a biztonságtech-
nika további kiegészítőkkel bővült. 

 
Az iskola sportudvarának egyik része az elmúlt két év során rekortánborítást és aszfaltszegélyt kapott a távolugrás helyszínével 

együtt, valamint új kosárlabdapalánkok és kézilabdakapuk elhelyezése is megtörtént. Ezen fejlesztések nagy részét a Szolnoki Sportcent-
rummal közösen valósíthattuk meg, nagymértékben javítva a mindennapos testnevelés feltételrendszerét. A nyár folyamán elkészült az 
iskolán kívül, de közvetlen közelünkben az a szabad téri kondipark, amelyet a serdülők már kipróbálhatnak, az erősítést és a mozgást a 
szabadidőben ezekkel is gyakorolhatják felügyelet mellett. 

 
 Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy iskolánk iránt az érdeklődés továbbra is megmaradt, az indítható első osztályaink 
száma három maradt a városi szinten folyamatosan csökkenő beiskolázandó tanulók létszáma ellenére is, ami nagyon fontos tény és 
eredmény is egyben. A kiegyenlített és kiszámítható működés végett a jövőben is ezzel szeretnénk számolni, amiért mindent meg kell 
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tennünk továbbra is.. Elsős osztályaink bár kedvezőbb tanulói létszámmal kezdik meg a tanévet a korábbiakhoz képest, de tanulói össze-
tételük jelentős fejlettségbeli különbségeket mutatnak, egyre szélesebbre nyílik az iskolaérettséget mutató olló, ami rengeteg fejlesztő, 
felzárkóztató munkát, nagyfokú odafigyelést igényel az elsős és alsós nevelőktől. De az is tény, hogy a felsőbb osztályok magas létszámai, 
feladatainak nagysága és összetettsége továbbra is fokozottabb terhelést ró minden további szereplőre, hiszen az általános iskolai és a 
művészeti iskolai munkánkat kell a meglévő létszám és feladatok mellett szervezni, a biztonságos működést és a hatékony oktató-nevelő 
munkát biztosítani. A 24 osztály életének szervezése némi könnyebbséget jelent a korábbi évtizedek állandóan változó osztályszámaihoz 
képest, de a tanulói összetétel negatív irányú változása jelentős nehezítő tényező a mindennapokban. 
.  
 Mivel a város demográfiai mutatói nem alakulnak továbbra sem kedvező irányban sem létszámban, sem pedig összetételében, a 
városi intézmények évről évre megtapasztalják az ebből fakadó nehézségeket, melyeket a mi iskolánk is kénytelen továbbra is átélni. 
Ezeket a változásokat csak saját alkalmazkodóképességünk növelésével, fejlesztésével, széles módszertani lehetőségek kiaknázásával 
és felhasználásával tudjuk eredményesen lekövetni, igénybe véve minden szakmai megsegítést és külső támogatást is.  
  
 Rendkívül fontos feladatot, sőt valódi kihívást jelentett már az idei tanévben is a nyugállományba vonuló vagy munkahelyet váltó 
pedagógusok helyére megfelelő tanítókat, szakos tanárokat alkalmazni, hiszen egyre inkább érezhető a megfelelő utánpótlást jelentő 
nevelők hiánya. Az előttünk álló tanévet öt fő belépő fiatal pedagógussal és három, esetleg négy fő friss alkalmazású pedagógiai asszisz-
tenssel kezdhetjük el, ami nagyon nagy eredménynek számít. Ugyancsak problémát jelent a technikai személyzet folyamatos és megfelelő 
minőségi biztosítása, mert ezen a területen is jellemző az egyre csökkenő érdeklődés, az ilyen típusú álláskeresés. Ilyen nehézséget jelent 
a gondnoki álláshely betöltése, hiszen erre a feladatra, munkakörre sem könnyű megfelelő végzettséggel rendelkező, rátermett személyt 
találni és alkalmazni. A jövőben ezek a helyzetek, tendenciák talán még inkább fokozódni látszanak, amennyiben nem történik jelentősebb 
béremelés a közalkalmazotti kör ezen munkavállalói részére. 
 

Mindemellett és a nehézségeink dacára is igyekszünk a meglévő értékeinket, erősségeinket továbbra is megtartani és megtartatni 
önmagunk megbecsüléseként, továbbá azért, hogy az iskolánk a jövőben is be tudja tölteni a város életében azt a kiemelt szerepet, amelyet 
Szolnok Megyei Jogú Város korábban működtetőként, illetve a vagyon tulajdonosaként, a Szolnoki Tankerületi Központ pedig fenntartóként 
elvár tőlünk. Az iskolánkért, a munkahelyünkért továbbra is mindent meg kell tennünk, ami rajtunk múlik, hogy a céljaink teljesülhessenek. 
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Az intézményünk adatai:  
 

Székhely (az általános iskolai alapfeladat ellátására): 

 

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
 5000, Szolnok, Nagy Imre krt. 20. 
 Telefon: 06-56-422-702 
            e-mail: korosisuliszolnok@gmail.com 
 honlap: www.korosisuli.hu 
 
 
Telephely - jelenleg (kizárólag az alapfokú művészeti iskola feladatainak ellátására): 
 
 5000 Szolnok, Mátyás király út 20. 
 Telefon: 06-56-426-803;  
    

Iskolatípus: 
  

Általános iskola és alapfokú művészeti iskola, nyolc általános iskolai évfolyammal rendel-kező nevelési és oktatási intézmény, leg-
feljebb tizenkét évfolyammal működő művészetoktatási intézmény, amely részben két, egymástól eltérő helyszínen működik. 

Közös igazgatású, több célú intézmény, mely az általános iskola és az alapfokú művészeti iskola feladatait egységes, közös és az 
ehhez kapcsolódó iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el.  
 
Profil:  
 

Az iskolánk az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást tekinti alapfeladatának, amely lehetővé teszi a tanulók ér-
deklődésének és tehetségének megfelelő továbbtanulást és pályaválasztást.  

Kiemelt feladatunk - melyet a pedagógiai programjainkban fogalmaztunk meg - az angol nyelv emelt óraszámban történő tanítása. 
Fontosnak tartjuk a magyar és a matematika oktatásának a kiemelt támogatását is alsó és felső tagozaton egyaránt, hiszen ezek a tárgyak 
meghatározóak az eredményes továbbtanulás megalapozásában, illetve a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megtartásában.  

http://www.korosisuli.hu/
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Fontosnak tartjuk a mindennapos testnevelés színvonalas oktatását, az egészségnevelést, hiszen a jövő nemzedék testi edzettsé-
gének és egészségének a megalapozása nemzetünk érdeke. Ezek mellett fontos cél az informatika eszközjellegű használatára történő 
nevelés, mely a kompetenciaalapú oktatás meghatározó feltétele, a mai világban való eligazodás nélkülözhetetlen eszköze.  

Szintén kiemelt terület az alapfokú művészeti oktatás (balett, illetve néptánc tanszak), amely megalapozza a művészi kifejezőkész-
ségeket, illetve előkészíti, felkészíti a terület iránt érdeklődő tanulóinkat a szakirányú továbbtanulásra, tovább gyarapítja iskolánk kulturális 
sokszínűségét. 

Nagyon fontos feladatunk a tehetségek minél szélesebb körű felismerése és sokoldalú fejlesztése-gondozása, emellett pedig a 
hátrányos helyzetű tanulók problémáinak hatékony kezelése, a differenciált képességfejlesztés.  

Mind ezek mellett fontos az a széles oktatási-nevelési kínálat, amely az új nevelési-tanítási módszerekre épít, hogy alkalmazásképes 
tudást és készségeket adjon nevelőnek és tanulónak egyaránt. 
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Humánerőforrások 
 

Az intézmény álláshelyeinek száma:  69 fő pedagógus  
         8 fő pedagógiai munkát segítő alkalmazott  
 
Foglalkoztatunk még várhatóan:     3 vagy 4 fő közhasznú munkavállalót pedagógiai asszisztensként 
 
Iskolavezetés: 
 

Intézményvezető: 
 Gál Gábor 
 

 Intézményvezető-helyettesek: 
  Barta Gabriella – alsó tagozatos igazgatóhelyettes 

Turiné Bajzáth Erika – felső tagozatos igazgatóhelyettes 
 
 Intézményegység-vezető: 
  Kulinné Kupai Márta – művészetoktatási intézményvezető-helyettes  
        
Munkaközösség-vezetők: 
 
 Szervezeti, operatív munkaközösség-vezetők:  
 

Alsós és napközis mk: Molnár Mónika    
Felsős és osztályfőnöki mk: Barabás Krisztina 

  
 
 Szakmai munkaközösség-vezetők:  
 
  Alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom: Garzsikné Barsi Mónika      

Felső tagozatos magyar nyelv és irodalom, történelem: Tóthné Rácz Erzsébet 
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Alsó tagozatos természettudományos: Baranyó Mária 
Felső tagozatos természettudományos: Lőcsei Eszter 
Élő idegen nyelv: Bagdi Judit 
Művészetek: Ember-Kovács Katalin 
Testnevelés és sport: Grósz István 
Táncművészeti: Nánási Alexandra 
 

Minőségfejlesztő, mérési-értékelési csoportvezető: 
Munkácsi Ildikó 
 

Munkacsoport-vezetők:   

 gyógy- és fejlesztőpedagógiai: Márton Tamás Mihályné  

 felsős napközis: Pálinkásné Kálmán Klára 

 ökoiskolai munkacsoport: Kulinné Kupai Márta iev. 
 

 DMS-pedagógus: 
  Pálinkásné Kálmán Klára (felső tagozat) 
  Filemon Henriette (alsó tagozat) 
    
 Iskolai könyvtáros és tankönyvfelelős: 
  Kalotainé Gacov Szerafina 
 
 Tehetségpont-koordinátor:  
  Kulinné Kupai Márta igh. 
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Tanulók adatai: 
    

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Évfolyamok 1-8. 1-8. 1-8. 1-8. 1-8. 1-8. 
Osztályok száma 28 27 25 24 24 24 
Napközis csoportok 22 21 20 20 20 20 

Létszám alsó tag. 347 336 336 328 300 278 

Létszám felső tag. 392 389 351 340 335 318 

Összesen 739 725 687 668 635 596 

       

Művészetoktatás 217 204 217 227 222 226 

 
A tanulói létszám az indítható osztályok számával összefüggésben arányosan csökkent az utóbbi években. A korábbi években, 4-

5 évvel ezelőtt még magas létszámú első osztályok kezdték meg az iskolai munkát, így az alsó tagozatos tanulói létszámok összességében 
is és átlagosan is magasabbak voltak, mint az utóbbi években. A jelenlegi alsós osztályaink létszámai kedvezőbbek. Az osztályok gyer-
meklétszáma távolodik a törvényi maximumtól, átlagban 26,5 fő. A számított átlaglétszám a két vagy három főnek számítandó tanulókkal 
számolva magasabb, 28 fő. Ezek az adatok tankerületi szinten az átlagnál jelentősebben magasabbak, Szolnok város iskoláihoz viszo-
nyítva az átlagot felülről közelítik. Az iskolánk fajlagos kihasználtsági mutatói is az átlaghoz közelítenek, így az intézmény fenntartási 
mutatói is középarányosak. Amennyiben a művészetoktatásban is érintett tanulókat is figyelembe vesszük az iskolahasználat során, így a 
kihasználtsági mutató tovább növekszik. 

Az elmúlt tanévben minimális volt az érkező és távozó tanulóink száma, és ez segíti a stabilitás megőrzését továbbra is. Az érkező 
tanulók jelentős száma a családok átmeneti otthonába költözve kerül a körzetesség alapján iskolánkba a tagozat, a férőhely és a tanult 
idegen nyelv alapján mérlegelve. Előfordult már több esetben is, hogy a fenntartó segítségét kellett kérni másik iskolába történő befoga-
dáshoz, átirányításhoz, amikor az elhelyezésük akadályba (helyhiány) ütközött egy-egy adott saját évfolyamunkon. Erre a jövőben még 
inkább számítanunk kell a megnövekedő létszámú, az átmeneti otthonba befogadott családok miatt. 

Egyre több a súlyos magatartási problémával, beilleszkedési nehézséggel, iskolaéretlenséggel, gyenge szocializáltsággal, gyenge 
nevelést, sokszor félrenevelést adó családi háttérrel érkező gyermek, akik szinte megoldhatatlan helyzeteket okoznak nevelőknek, osztály- 
és csoporttársaknak, olykor szülői közösségeknek is. Igyekszünk újabb módszerek, technikák megismerésével, elsajátításával a problé-
mák kezelésében eredményesebbek lenni, sikeresen átlendülni nehéz helyzeteken. A segítséget sokfelől igyekszünk keresni, de lassan 
és csekély hatásfokkal működnek ezek a támogató rendszerek. Kiemelten fontos, hogy mind ezek ellenére a mostani tanévben is meg-
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őrizzük az iskola jó hírnevét. A minőség-, hatékonyság- és teljesítményelvű munkavégzést az értékelési, minősítési rendszer működteté-
sével is ösztönözni kívánjuk. A nevelőtestületnek pedig szemléletben továbbra is követnie kell a változó társadalmi, oktatáspolitikai és helyi 
igényeket, biztosítva ezzel is a munkahelyünket, a munkavégzés hatékonyságát és eredményességét.  

 
 

KIEMELT CÉLOK ÉS FELADATOK 
 

Az iskola pedagógiai programjaiban megfogalmazott és a jelenlegi helyzetünkből adódóan a 2019/2020-as tanévben a következő cé-
lokat, feladatokat kell, hogy kiemelten kezeljük a hagyományos, állandó, illetve évről évre ismétlődő feladataink mellett. 
 

 

CÉL  
 

FELADAT 
 

TEVÉKENYSÉG 
 

1. Az óvoda-iskola átmenet fokozott 
megsegítése 
 

- Az iskolai szabályok megértése és elfogadása, 

azok betartatása a tanulókkal és a szülőkkel 

 

- rugalmas időbeosztás, helyes napirend kialakítása 

- a szülőkkel valós együttműködés kialakítása 

- az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek, 

képességfejlesztés, játék alkalmazása 

 

2. A 4. évfolyamon a felső tagozatra 
való felkészítés 

- a tankerületi „minimum” követelmény elsajátítása, 

a mérésre való tudatos felkészülés 

- SNI, BTMN szakvélemények átadása 

-  

- a minimumkövetelményeknek megfelelő feladatso-
rok és -típusok alkalmazása a tanítási gyakorlatban 

- az alsó-felső átmenet előkészítése hospitálás, tanu-
lók jellemzése által 

- az eltérő képességű vagy tanulási nehézséggel 

küzdő tanulók korai megismerése a lehető legtöbb 

információ által 

3. Új nevelők, ill. új munkaterületen 

dolgozók támogatása 

 

- az új struktúrában működő munkaközösségek fi-

gyelemmel kísérése, segítése 

- az új munkaközösségvezetők segítése 

- iskolánk új dolgozóinak mentorálása 

 

- valamennyi új munkatársunkat segítjük az iskolánk 

minden területén megismertetni a kialakult szerve-

zeti és munkakultúrával, hagyományainkkal, értéke-

inkkel, valós támogatással átsegíteni őket a kezdeti 

nehézségeiken 
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4. A szakmai munka tárgyi és tar-

talmi fejlesztése 

 

- az iskola web-oldalának megújítása, folyamatos 

híradás az intézmény mindennapjairól 

- az alsó tagozaton elektronikus feladattár létreho-

zása magyar nyelv, irodalom, matematika és kör-

nyezetismeret tantárgyakból 

 

- az intézmény honlapjának telefonbarát felhasználá-

súvá alakítása, formai és tartalmi megújítása 

-  

- saját szellemi termékeink rendszerezése; feladatso-

rok, témazárók, felmérő anyagok tárgyi feltételek to-

vábbfejlesztése; oktató és fejlesztő játékok, udvari 

festett játékok, ejtőernyő stb. beszerzése, készítése 

 

5. a digitális kompetencia továbbfej-
lesztése 
 

- a tanulási-tanítási folyamatok digitális eszközök-

kel és tananyagokkal való támogatása 

-  a mindennapi gyakorlatban általánosan elfogadott 
és használt digitális eszközökkel és tananyagokkal 
támogatjuk a tanítás során a tanulási folyamatot, 
igyekszünk magunk is aktívan fejleszteni saját digi-
tális alapú feladatkészítő, tesztelő és értékelő ké-
pességünket a célirányos tanfolyamok, távoktatások 
által 

6. A pedagógiai program felülvizsgá-

lata és kiegészítése 

- Az megjelenítése a PP-benértékelési rendszer – 

osztályozás súlyozással – beemelése a PP-be 

- A pályaorientációs tevékenység 

- Intézményi szintű pályázatok 

- Az érvényben lévő intézményi pedagógiai program 

átvilágítása, a megfelelő területen az új elemek be-

emelése és alkalmazása a gyakorlatban. 

7. Külső kapcsolataink továbbfej-

lesztése 

 

- iskolánk korábban beazonosított partnerkörének 

újbóli beazonosítása, a partneri viszony felülvizs-

gálata, elemző értékelése 

- A partneri körön belül az alábbi együttműködéseket 

kiemelten kezeljük: 

- - a szülőkkel való együttműködés erősítése,  

- - az oktatási intézményekkel való szakmai kapcsola-

tok továbbfejlesztése: óvodák, középiskolák  

- - városi rendezvényeken való aktív részvétel – kultu-

rális és egyéb intézmények  

- - országos, nemzetközi szintű kapcsolatok ápolása, 

további erősítése 
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Általános tudnivalók a naptári ütemezéssel kapcsolatban 

 

A tanítással töltött "A" és "B" hetek folyamatosan váltakoznak A szeptember 2-ával, hétfővel kezdődő hét "B" hét. 
A szorgalmi idő 180 tanítási napot tartalmaz, továbbá hat nap tanítás nélküli munkanapot. Ebből egy nap a diákönkormányzat által szervezett progra-
moké, egy pedig a pályaorientációé, négyről a nevelőtestület dönt.  
 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést (Nkt.30.§ (1) a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 
(Ezért dec.7-e szombat munkanap, dec.14-e szombat munkanap). 
 

A több napos osztálykirándulások, erdei iskolai programok időtervének (8 év alatt egyszer) leadása.  
(Az írásban leadott igények a megbeszélt szempontok alapján a védett időpontokat, időszakot figyelembe véve máj. 18. – máj. 29. amely alól 
nincs kivétel!) – három kirándulónap kijelöléssel! Kirándulónap: máj. 20. (szerda) - alsó tagozat, máj. 27. (szerda) 5. és 7. évf., máj. 29-30. (péntek-
szombat) 6. és 8. évf. 
 

Őszi szünet: 2019. okt. 28-töl okt.31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: okt. 25. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap: nov. 4. (hétfő) 
Téli szünet: 2019.dec.23-tól 2020. jan. 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: dec. 20. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap: 2020. jan. 6. (hétfő) 
Tavaszi szünet: 2020. ápr. 9-től ápr. 14-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: ápr.8. (szerda). A szünet utáni első tanítási nap: ápr. 15. (szerda) 
 

A szorgalmi idő az I. félévre vonatkozóan  január 24-ig (péntek) tart! 

A 2019/2020. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanulók esetében 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2020. május 29-ig töltik fel 
a NETFIT rendszerbe. 
 

Az utolsó tanítási nap: 2020. jún. 15. (hétfő).  
 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az 
állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intéz-
ményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a 
tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 
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Pályázatok 
 

- A TIT szolnoki tagszervezete „Ég és Föld között” c. természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élmény-

központ programjaiban való részvétel a természettudományi, matematikai, műszaki szakterületek vonzerejének növelése érdekében. 

A projekt időtartama: 2017. nov. 1. – 2020. okt. 31. Az EFOP-3.3.6-17 azonosítószámú projekt természettudományos élményközpont foglalko-

zásai a Csillagvizsgálóban és itt az iskolában lesznek: vetélkedők, foglalkozássorozatok, témanapok, szakkörök formájában. 
 

- A MATEHETSZ a "Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására IV." pályázat keretében a néptáncos szólisták felkészítő szakkörét támo-

gatja. Ez érinti a 4., 5. és felsőbb éves néptáncos szólistákat. A program keretében lesz nyílt nap, szülői konzultáció, melyekről külön értesítést küldünk. 
 

A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0040 azonosítószámú „ A természettudományos oktatás módszertanának, eszközrendszerének korszerűsítése és a 

diákkutatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban” című projektben együttműködő partneriskolaként 11 órán vesznek részt 7-8. osztályos 

tanulóink fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyakhoz kapcsolódó kísérletek elvégzésével. (A pályázat öt évre szóló fenntartásának 5. éve.) 
 

A 8. évfolyamosok pályaválasztási programja kiegészül a Szakszolgálat interaktív foglalkozásaival. 

Szakmák megismerése, önismereti foglalkozások és tesztek kitöltése segíti az iskolaválasztást olyan tanulóknak, akik még bizonytalanok, vagy 

nincs elképzelésük a továbbtanulást illetően. 
 

EFOP-3.2.5-17-2017-00038 „Mi a pálya?” Pályaorientáció a Szolnoki Tankerületi Központban – a pályázat programjainak folytatása 

- vállalat és üzemlátogatások 

- tanműhelylátogatások 

- szakmabemutató programokon való részvétel 

- „Kíváncsiak klubja” – 2-5. osztályosok természettudományos élménypedagógiai szakköre 

- 72 órás pályaorientációs tananyag alkalmazása 5-8. évfolyamok számá 
 

Erdei Iskola Németország, Arnsberg a6. évfolyam tanulóiból 
 

Határtalanul 7. évfolyam tanulóiból 
 

Boldog Iskola pályázat alsó tagozat osztályaiból 
 

Erzsébet napközis tábor az alsó tagozatos gyermekeknek 
 

Témahetek: Fenntarthatósági témahét, Pénz7 


