10. Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tanórán kívüli foglalkozások


Napközis foglalkozások (esetfeldolgozás, játékok, játékos gyakorlatok)



Délutáni szabadidős foglalkozások, sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések



vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások



Egészségnap



Hétvégi iskolai programok (sportrendezvények, kulturális programok)



Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok



Tájékoztató fórumok



Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató, osztályszintű vagy
iskolaszintű események, külső előadó meghívásával



Szakmai tanácskozások, tréningek tanárok, ill. diákok számára

2. Iskolán kívüli rendezvények

Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz, különösen kiemelt figyelemmel a szintén a
Hajdúdorogi Főegyházmegye által fenntartott Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi
Szakgimnázium és Szakközépiskolával.
Hagyományok
Célunk: a magyarságtudat erősítése, nemzeti és iskolai hagyományaink ápolása.
A közösség hagyományteremtése és ápolása, a hagyományrendszer működtetése szép és mindig várt
esemény az adott közegben.

3. Hagyományaink


Az elsősök megajándékozása



Őszi nyílt nap



Mikulás



Karácsonyi hangulatkeltés (Betlehemes játék, Kántálás)



Ovisuli-napok



Házszentelés
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Szent Efrém-napok



Vers- és prózamondó verseny



Farsang



Generációk találkozása



Rekreációs napok



Fordított nap a diákönkormányzat szervezésében



Iskolaújság



Nyílt napok óvodásoknak, szülőknek



Anyák napja



Tanulmányi kirándulások osztálykeretben



Sportrendezvények



Táborok

Az ember azáltal lesz igazán emberré, hogy szeretettel megnyílik a másik felé, őt befogadja és neki
szolgál. A szeretet új törvénye az emberi tökéletességnek és a világ átalakításának alapszabálya.
Az iskola nevelési stratégiájának legfőbb partnere a család; az iskola célja, hogy a családdal
együttműködve egységes nevelési szemléletet alakítson ki a nevelés hatékonysága növelésére.

4. Az intézmény vallási élete, ünnepe, hagyományai

Ünnep, esemény

Ünnep jelentéséről

Megünneplésének módja
- Templomlátogatás

Kisboldogasszony - szept. 8

Istenszülő születését
ünnepeljük (Szűz Mária
születésének emléknapja

Szent Kereszt felmagasztalása
– szept. 14.

Szűz Mária oltalma – október
01.

Mihály napi vásár – október
utolsó hete

Krisztus Keresztjének
felmagasztalását ünnepeljük.

- Lelki percek
- Lelki percek
- Templomlátogatás

Az Istenszülő Szűz Máriának,
mint a keresztények
segítségének és oltalmának
ünnepe

- Lelki percek

Gyermekek által készített
vásárfiák árusítása, vásári
kikiáltók, rigmusok
mondogatásával

- Zártkörű ünnep
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- Templomlátogatás

- Lelki percek
Mindenszentek – november
01.

A szentek egységének
megünneplése

Szent Mihály főangyal és a
mennyei erők – november 08.

Szent Mihály főangyalnak, az
Isten ellen lázadó angyalok
legyőzőjének és az
üdvösségtörténetben szereplő
többi égi erőnek emlékünnepe

Szűz Mária bevezetése a
templomba – november 21.

A gyermek Máriát szülei a
jeruzsálemi templom
szolgálatába szánták

- Lelki percek

40 napos karácsony előtti
bűnbánati időszak kezdete

Jócselekedetek fontosságáról
beszélgetünk

- Lelki percek

-Nagycsoportban
temetőlátogatás

- Lelki percek
- Templomlátogatás

- Templomlátogatás

- Adventi gyertyagyújtás

Óvodánk névadója
Szent Miklós Püspök –
december 06.

Tevékeny felebaráti szeretet
szentjére emlékezünk

Szűz Mária szeplőtelen
fogantatása – december 08 –
09.

Szűz Mária szeplőtelen
fogantatásának ünnepe

- Zárt ünnep keretében
gyermekeink
megajándékozása

- Lelki percek
- Templomlátogatás
- Lelki percek
- Templomlátogatás

Karácsony

Vízkereszt – január 06.

Gyertyaszentelő
Boldogasszony február 02.

- Közös karácsonyfa állítása,
gyertyagyújtás, betlehemezés
nyílt vagy zárt

Jézus születése

Úrjelenés. Jézus
megkeresztelése a Jordán
folyóban, Keresztelő Szent
János által

A kisded születése utáni 40.
napon a Boldogságos Szűz
bemutatta a templomban Fiát,
akit az öreg Simeon karjaiba
vett és a világ világosságának
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- Püspök atya megszenteli
óvodánkat, iskolánkat
- templomlátogatás

- Lelki percek
-Templomban
gyertyaszentelés

nevezte. Ennek az emlékére
gyertyát szentelnek.
Farsang – Vízkereszttől
Vajhagyó vasárnapig tart

Télbúcsúztató időszak

Nagyböjt kezdete – Húsvét
előtti böjti idő, 7 hét

Jézus kedvéért önként
lemondunk valamiről és ezt
felajánljuk

- Zárt körben ünneplünk
- Lelki percek

Nyílt nap – március hava
Nemzeti ünnep – március 15.

- Böjti kollyba (aszalt szilva,
búza, mazsola, dió, méz)
készítés az óvodában
- Nyílt körben

1848– 49-es
szabadságharcban
résztvevőkre emlékezünk

Gábor arkangyal hírül adja
Gyümölcsoltó Boldogasszony – Máriának, hogy a Szentlélek
március 25.
erejéből a Fiúisten anyjává
lesz

- Zárt körben helyi
megemlékezést tartunk

- Lelki percek
- Templomlátogatás
- Lelki percek

Virágvasárnap

Jézus ünnepélyes bevonulása
Jeruzsálembe

Nagyhét (nagycsütörtök,
nagypéntek)

Utolsó vacsora

Húsvét

Jézus feltámadásának ünnepe

Szent György nagyvértanú –
április 29.

Keresztény hitre térítette az
embereket katonaként,
példájával megmutatta, hogy
hogyan lehet buzgó
keresztény életet élni

Keresztre feszítés

- Barkaszentelés a
templomban

- Templomlátogatás

- Lelki percek
- Búzaszentelés a templomban

Anyák napja

- Nyílt körben

Gyermeknap

- Kirándulás

Pünkösd – húsvét után 50.
napon

A Szentlélek eljövetelének
ünnepe

- Lelki percek

Keresztelő Szent János
születésnapjának ünneplése

- Templomlátogatás

- Templomlátogatás

Nevelési évbúcsúztató
Szent Efrém – június 9.
Keresztelő Szent János
születése – június 24.
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Szent Péter és Pál főapostolok
– június 29.

Vértanúságuknak ünnepe

- Templomlátogatás

A prófétára emlékezünk

- Templomlátogatás

Szent Illés próféta
Urunk színeváltozása
– augusztus 06.
Nagyboldogasszony

Egyház megáldja az új termést, - Templomlátogatás
különösen a szőlőt
Szűz Mária elhunytára és
mennybevitelére emlékezünk

- Templomlátogatás

Szent István király – augusztus
20.

A magyar nemzet első szent
királyának és apostolának
ünnepe

- Templomlátogatás

Keresztelő Szent János feje
vétele – augusztus 29.

Heródes lefejeztette
Keresztelő Szent Jánost. Erre a
szomorú eseményre
emlékezünk.

- Templomlátogatás

– augusztus 15.
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