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1. A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános
Iskola munkatervének jogszabályi háttere
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 229/2012. Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról


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



A Kormány 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelete 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.



2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról



1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról



5/2020. (I.31.) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. ( VI.4.) Korm. rendelet módosításáról

 A Kormány 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete a közneveléssel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról


A

pedagógus-továbbképzésről,

a

pedagógus-szakvizsgáról,

valamint

a

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.
22.) Korm. rendelet módosítása
 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet módosítása
 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
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2. A munkaterv alapjául szolgáló intézményi belső
dokumentumok


Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola – Pedagógiai program



Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola – Szervezeti és működési
szabályzat



Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola – Házirend



Budapest

XVII.

Kerületi

Kossuth

Lajos

Általános

Iskola

–

Szakmai

alapdokumentum


Az intézményben működő munkaközösségek éves munkatervei a 2021-2022-es
tanévre (1-2. évfolyam alsós munkaközösség, 3-4. évfolyam alsós munkaközösség,
napközis munkaközösség, humán munkaközösség, reál munkaközösség, művészeti
munkaközösség, öko-munkaközösség, osztályfőnöki munkaközösség, angol nyelvi
munkaközösség).



Az intézmény szervezetében megjelenő egyéb tevékenységek munkatervei:
diákönkormányzat munkaterve, iskolavédőnő munkaterve, Pedagógiai értékelő és
koordináló

munkacsoport

munkaterve,

belső

ellenőrzési

terv,

fejlesztő

pedagógusok munkaterve, az intézményi önértékelési csoport éves munkaterve,
könyvtári munkaterv.


Munkaterv – 2010-2021. tanév – Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános
Iskola

3. A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi feltételek
Az intézmény tárgyi feltételei alapvetően adottak, az egyes szaktantárgyak oktatásához
szükséges felszerelés a taneszközjegyzék minimális elvárásainak megfelelő. 2019 tavaszán
került sor a főépület tetőszerkezetének utólagos bevonására a beázások elkerülése érdekében.
2018 őszén az elavult kazánokat korszerű, nagyteljesítményű, automata vezérlésű kazánok
váltották fel. Az intézményi tanulólétszám az elmúlt időszakban stabilizálódik, illetve
csökken: az 589 fő tanulóból 13 olyan tanulónk van, aki tanulói jogviszony szünetes,
tanulmányait külföldön teljesíti. A tanulólétszám csökkenése egyrészt a 2020-2021-es tanév
során elballagott négy nyolcadik osztály, valamint a 2020-2021-es tanévben összevont ötödik
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évfolyamon bekövetkezett változás eredménye. Továbbra is problémát jelent azonban a
bontott csoportok elhelyezése, a hit-és erkölcstan oktatási feltételeinek biztosítása. Az óraközi
szünetekben továbbra is zsúfoltak közlekedő tereink, folyosóink, az udvaraink. Az iskolai
ebédlő alacsony befogadóképessége jelentősen megnöveli az ebédeltetési időt. Jelenlegi
iskolaépületünk a 2003/2004-es felújítást, bővítést követően hozzávetőlegesen 400-450 főre
optimalizált épület. Stratégiai célként szükséges megfogalmazni, hogy a nálunk tanuló
gyermekközösség optimális, a jogszabályi előírásokat is figyelembevevő nevelési-oktatási
tevékenységének maradéktalan ellátása érdekében az intézmény épületének bővítése
elkerülhetetlen. Ehhez figyelembe kell vennünk azt is, hogy a fentebb említett 2003/2004-es
felújítás, bővítés óta iskolánk esetében nem történt jelentősebb mértékű felújítás,
állagmegóvás, eltekintve a fentebb említett tetőjavítási, kazáncsere munkálatoktól. Az utcai
homlokzat vonatkozásában szükséges a vakolat megerősítése, mázolási munkák elvégzése.
A napközis udvarunk 2015 őszi felújítása, illetve decemberi átadását követően az alsó tagozat
tanulói megújult játszóteret vehettek birtokukba. Ebben a vonatkozásban szükségessé vált a
játszóeszközök újbóli mázolása, a játszótér burkolata továbbra sem megoldott: őszi-téli
időszakban sáros, aszályosabb időszakban pedig nagymértékben poros.

Problémaként

jelentkezik a mindennapos testnevelés helyszínének biztosítása, annak ellenére, hogy az
elmúlt két esztendőben valamelyest normalizálódott a tanulólétszámunk. 2020 tavaszánnyarán a járványügyi helyzettel összefüggésben saját hatáskörben végeztünk el kisebb festésimázolási munkákat. Megtörtént a mozgássérült feljárók lábazatának mázolása, a napközis
udvar lábazati kezelése. Az udvari kocsibeálló kapujának javítása, felületkezelése mellett
került sor a korlátok lakatos munkáira. A főbejárati féltető vízelvezetése megnyugtató
megoldást nyert azáltal, hogy zárt rendszerben történik meg a vízelvezetés. Azoknál az
ajtóknál, amelyek esetében a nyitási-zárási funkciók már nem működtek, A Kelet-Pesti
Tankerületi Központ hibaelhárító tevékenysége következtében javításra került sor. Kisebb
villanyszerelési munkákra is sor került, a főbejárat, valamint a Nyomdász utcai bejárat
mozgásérzékelős megvilágítást kapott a biztonság megnövelése érdekében. A tornatermi
átjáró folyosó alatt található raktárhelyiségben helyreállításra került a világítás, ami a 2003-as
átépítés óta megoldatlan volt. Eddig elmaradt a tornatermünk állagmegóvására vonatkozó
munkálatok tervszerű kivitelezése, 2019 őszén megtörtént a tornaterem átadásakor elmaradt
bádogos munkák elvégzése. Ugyancsak megtörtént a 31-es és 37-es tantermeink OSB
lábazattal történő ellátása. Ígéretünk van arra, hogy az Erzsébet körút 62. számmal határos
kerítés melletti rézsű beültetésre kerül talajtakaró, gyorsan növő növényekkel. Két tanterem,
valamint az irodák esetében a klimatizáló berendezéssel történő felszerelés szintén 2019
őszének történései, fejlesztései közé tartozik. Az IKT eszközök felhasználása teljesebb körű
lenne, ha megvalósulnának maradéktalanul az egyes szaktantermek felszerelése a meglévő
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projektorokkal. 2020 telén megvalósult a központilag elrendelt, a teljes intézményre
vonatkozó wifi kiépítése, szükséges azonban a rendszer további optimalizálása annak
érdekében, hogy a vendégwifi funkció megléte miatt a tanulóink hálózatra történő
rácsatlakozása ne lassítsa le a rendszer működését. 2020 őszén a soron következő jelentősebb
felújítás-állagmegóvás a főbejárat lépcsőszerkezetének teljes cseréje korszerű, acélszerkezetes
konstrukcióra, a megfelelő korlátszerkezetek kialakításával együtt, ezáltal a szerkezet
könnyebbé válik, nagyobb mennyiségű fény jut az informatika terembe, valamint a könnyebb
szerkezet egyszerűsíti a javítást.
A 2020 márciusában bevezetett tantermen kívüli digitális oktatás tapasztalatai, valamint az
esetlegesen újból bekövetkező – a járványügyi helyzettel összefüggő - digitális átállás
szükségessé teszi asztali pc-k, laptopok nagyobb arányú beszerzését. Tantermeink esetében
pedig továbbra is fontos prioritás a projektorok felszerelése.
A 2020-2021-es tanév során folytatódott az egyes szaktantermek projektorokkal,
vetítővásznakkal történő felszerelése, a 2021-2022-es tanév elején lehetőségünk nyílik
központi beszerzésből az informatika szaktanterem asztali számítógépeinek SSD-vel történő
bővítésére.
A 2020-2021-es tanév nyári időszakában helyreállításra került az intézmény külső
homlokzatán található világítótestek javítására, korszerűsítésére, a tanulói mosdók előteréből
leszerelésre került kamerák az intézmény Nyomdász utcai bejáratánál, valamint az aszfaltos
udvari bejáratnál kerültek felszerelésre a vagyonbiztonság növelése érdekében. A napközis
udvari kiülők tetőfedését tankerületi támogatás felhasználásával saját hatáskörben oldottuk
meg. Részben megvalósult a napközis udvari játszótér játszótéri eszközeinek felületkezelése,
az informatika szaktanteremben pedig villanyszerelési munkák történtek.
Továbbra is megoldandó feladatok:
 A napközis udvar térburkolatának megvalósítása
 Az intézményi szintű wifi jelerősség fokozása, stabilizálása
 A leamortizálódó projektorok nagy méretű LED televíziókra történő kicserélése
 A tornaterem állagmegóvási munkái, felújítása
 A Nyomdász utcai bejárat térburkolása
 A főbejárati lépcső csatlakozó burkolati elemeinek javítása
 Lambériázási munkák: intézményvezetői iroda előtere, alsó szint aulai rész
 Az amortizáció következtében balesetveszélyessé váló tanulópadok, székek cseréje
Személyi feltételek
A 2019-2020-as tanévtől az 1-4. évfolyam munkáját Szalay Kornélia intézményvezetőhelyettes irányítja. Ő végzi a Pedagógiai értékelő munkacsoport (PÉK) irányítását is.
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Intézményünk a nevelő-oktató tevékenységét a 20212022-es tanévben szinte teljes mértékű
szakos ellátottságban tudja megvalósítani valamennyi tagozatán. Az alsó tagozaton tanító,
nyugdíjazás miatt felmentési idejüket töltő pedagógusaink óráinak ellátására megtaláltuk a
megfelelő új pedagógusokat. Ezekben az ügyekben folyamatos a célirányos HR-tevékenység.
A gyakornoki státuszban dolgozó kollégánk mentorálása a jogszabályi elvárásoknak
megfelelően biztosított, az új kollégák beilleszkedése szervezeti kultúránkba folyamatos. A
2021-2022-es tanévet négy fő új pedagógus, egy fő iskolapszichológus, valamint egy fő
nevelést-oktatást segítő dolgozó beléptetésével tudtuk elkezdeni, ami örvendetesen csökkenti
az üres álláshelyeink számát. 2021 nyarán három fő pedagógus, valamint 1 fő neveléstoktatást segítő dolgozó távozott intézményünkből áthelyezéssel, két fő pedagógus pedig a
negyven éves munkaviszonyból adódó nyugdíjazás miatti felmentési idejét tölti.
Munkaközösségeink az önértékelés, pedagógiai-szakmai ellenőrzés folyamatát szem előtt
tartva

készítették

el

munkatervüket,

szoros

koegzisztenciában

az

intézményi

alapdokumentumokkal. A belső önértékelési csoport működése folyamatos, a 2019-2020-as
tanévtől a BECS csoport irányítását a felső tagozatot vezető intézményvezető-helyettes végzi.
Az idei tanévben tovább folytatódik a tanfelügyeleti ellenőrzés, valamint a minősítési
eljárások. Fejlesztő pedagógusaink segítségével megvalósul a kiemelt figyelmet igénylő
tanulóink egyéni fejlesztése. Nevelőtestületünk tagjai belső továbbképzési fórumokon (tavaszi
nevelési értekezlet), valamint külső továbbképzéseken gyarapítják szakmai tudásukat,
módszertani felkészültségüket. A gyógytestnevelés, egyedi gyógytorna igények személyi
feltételei ugyancsak adottak. A diákönkormányzat működése demokratikus. A 2019-2020-as
tanévtől kezdve új kolléga vette át a diákönkormányzat vezetését, segítését. A tanév elején
közösen készítik el éves munkatervüket (ld. mellékletek). Az egyes osztályokat 2-2 fő
képviseli a diákönkormányzatban, megbeszéléseket, egyeztetéseiket havi rendszerességgel
tartják.

Minden

tanév

végén

a

diákönkormányzat

a

segítő

pedagógus

kolléga

közreműködésével közgyűlést tart, amelyen beszámol tevékenységéről, értékeli az adott
tanévi munkáját. A nevelő-oktató munkát segítő munkatársak jól kiegészítik nevelőtestületünk
tevékenységét. A technikai-takarító személyzet vonatkozásában szükséges a munkafegyelem
erősítése, a munkaidő betartásának rendszeres ellenőrzésével a személyi állomány bizonyos
részének erősítése, cserélése, az alkalmas emberek kiválasztása.
Intézményünk működtetését végző technikai dolgozóink esetében nincs üres álláshely, teljes
létszámban tudják elvégezni a napi, illetve nagyobb szabású takarítási, karbantartási
feladatokat.
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Kapcsolatrendszer
Intézményünk a kerületrész (Rákoskert) iskolájaként szoros együttműködésben végzi
tevékenységét a szűkebb és tágabb környezet különböző szervezeteivel, fórumaival. A Szülői
Munkaközösség jelen van az iskola mindennapjaiban, anyagi támogatásának köszönhetően
különböző programok valósulnak meg, valamint javulnak a tárgyi feltételek (pl.:
tantermekben projektorok felszerelése). Javaslatait, támogató elképzeléseit – az adott
lehetőségek figyelembevételével – beépítjük munkatervünkbe. Rendszeres résztvevői
vagyunk kerületi rendezvényeknek (Rákoskert-nap, megemlékezés az aradi vértanúkról,
idősek napja, Lecsófesztivál, Wass Albert- emléknap), ahol diákjaink, a szülői közösség tagjai
színvonalas felkészülésükkel emelik ezeknek a programoknak a színvonalát. A települési
önkormányzat Rákoskert településrész képviselői intézményi rendezvényeink rendszeres
látogatói, anyagi hozzájárulásukkal jelentős mértékben segítik nyári táboraink, egyéb
rendezvényeink színvonalas megszervezését. Évek óta a hetedik évfolyamon tanuló diákjaink
a Határtalanul pályázat keretében keresnek fel erdélyi, felvidéki területeket, ezeknek a
kirándulásoknak a keretében igyekszünk kapcsolatot építeni a határainkon túli magyar tanítási
nyelvű oktatási intézményekkel. 2020 májusában tovább bővítjük a Határtalan pályázati
program keretén belüli nemzetközi kapcsolatrendszerünket: a hetedik évfolyamosaink magas
létszáma miatt ebben a tanévben első alkalommal két Határtalan pályázatot nyújtottunk be. A
hetedik évfolyamosok egyrészt ellátogatnak a Felvidékre, másrészt pedig felkeresnek eddig
még meg nem látogatott délvidéki területeket („Hunyadiak nyomában”) Bázis óvodánkkal
(Százszorszép Óvoda, Rákoskert) hosszú évek óta magas színvonalú szakmai együttműködést
folytatunk (nyílt napok, bemutató órák, foglalkozások, OVISULI, tanévnyitó ünnepély, szülői
értekezletek). Az erkölcstan oktatásával párhuzamosan a hit-és erkölcstan oktatása kapcsán
számos felekezettel állunk kapcsolatban, együttműködésünk segítségével valósulnak meg az
órarendbe épített hit-és erkölcstan órák. Intézményünk nyitott a gyermekeink fejlődése
szempontjából fontos sport-tánc-egyéb egyesületek tevékenységét illetően. A 2019-2020-as
tanévben szakköri kínálatunkat tovább bővítettük helyi erőforrások, illetve külsős emberek
bevonásával (LEGO-szakkör, furulya szakkör, stb.)
A 2020-2021-es tanév során a 2020 nyarán benyújtott környezetvédelmi pályázataink
sikeresen megvalósultak, ezáltal tovább erősíthetjük a Rákoskerti Polgári Kör Kertbarát
Körével kapcsolatai rendszerünket. Az egyik pályázati projektünk részeként intézményünk
területén tankertet hozunk létre, amely megvalósításában a Kertbarát Kör tagjainak szakmai
tanácsadására,

részvételére

aktívan

számítunk.

Ugyancsak

számítunk

tevékeny

közreműködésükre a másik környezetvédelmi pályázatunk keretében megvalósítandó
esővízgyűjtő rendszer kiépítésében.
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Erősödő, egyre aktívabb kapcsolatunk a rákoskerti Lemaradás Sportegyesülettel. A 20212022-es tanév őszén ismét részt veszünk a Lecsófesztiválon, október hónap folyamán ismét
megrendezésre kerülnek az immár hagyományosnak mondható „Lemaradás túrák”.
A Rákoskerti Polgári Kör elnökével, vitéz Szelepcsényi Sándor úrral 2020 októberében közös
tevékenység keretében a Rákoskerti Művelődési Házban iskolatörténeti kiállítást szervezünk,
amely kiállítás igyekszik átfogó képet rajzolni iskolánk elmúlt közel száz éves történelméről.
A járványhelyzet jelentős mértékben átsrukturálta tervezői elképzeléseinket. Ennek ellenére
terveink között szerepel Pozsonypüspöki magyar tannyelvű óvodájával- és alapiskolájával
történő testvériskolai kapcsolat kiépítése. A Határtalanul programok mellett ez a testvériskolai
kapcsolat erősítheti aktivitásunkat a határainkon túl élő magyarság tekintetében.
Ugyancsak a járványhelyzet függvényében, de a szülői közösség tagjaival az eddigiektől
némileg eltérő módon tervezzük kapcsolatainkat erősíteni. 2021 decemberében munkatervünk
részévé tettük azt a családi délelőttöt, amely egy szombat délelőtti napon játékos
sportversenyekkel, kézműveskedéssel, tombolával, arcfestő programokkal, rövid kis műsorral
várja azon beiskolázás előtt álló gyermekeket, valamint szüleiket, akik a 2022-2023-as
tanévben kezdik majd meg általános iskolai tanulmányaikat.
A járványhelyzettel összefüggő előírások változásaival, enyhülésével lehetőségünk adódik
arra, hogy kapcsolatrendszerünket ismét élőbbé tegyük. Ennek érdekében tervezzük a
következő tevékenységeket a 2021-2022-es tanév során:
 A Rákoskerti Polgári Kör felajánlása segítségével az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeire történő emlékezés színesebbé tétele a személyes
visszaemlékezések segítségével
 A 2022-2023-as tanév leendő első évfolyamra történő beiskolázás sikeressége
érdekében óvodás csoportok, óvónők fogadása, a beiskolázásban érintett korosztály és
az iskola kapcsolatának erősítése.
 A szülői partnerközösséggel történő kapcsolat erősítése a jelenléti szülői értekezletek,
SZMK-fórumok megtartásával (a járványhelyzet előtti hagyományoknak megfelelően
a szülői közösség tagjainak aktív részvétele intézményi rendezvényeken).
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4. A nevelési-oktatási célok, feladatok megfogalmazása
a 2021-2022-es tanévben
 az önértékelési rendszer, a pedagógiai-szakmai ellenőrzési folyamat, a minősítési
rendszer

további

folytatása,

különös

tekintettel

a

2021-ben

megvalósuló

mesterpedagógus minősítési eljárásra
 a 2020. szeptember elsején bevezetésre került új NAT pedagógiai feladatainak
megvalósítása a belépő évfolyamokon (1-2., 5-6.)
 a szakköri tevékenység további erősítése a szakköri kínálat további bővítésével
(elsősorban az alsó tagozaton)
 Boldogságóra: a 2020 nyarán sikeresen lezajlott pályázatnak köszönhetően iskolánk
tagja lett a Boldog Iskola hálózatnak, amelynek keretében rendszeres foglalkozásokat
tartunk a 2021-2022-es tanévben is.
 az intézmény Pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően a tanulói értékelés
ösztönző-motiváló hatásának figyelemmel kísérése
 az óra/foglalkozáslátogatások során a tanulói értékelés eszköz/szempontrendszerének
kiemelt szempontként történő kezelése
 hatékony

mentorálási

tevékenység

a

gyakornokok

esetében

(testnevelés,

iskolapszichológus vonatkozásában)
 bizonyos közösségi rendezvények (farsang, szüreti bál) tartalmi elemeinek
újragondolása – elsősorban a felső tagozat vonatkozásában
 a differenciálás, a tanulásmódszertani eljárások, a kooperatív technikák, valamint
egyéb korszerű (pl. drámapedagógiai) módszerek alkalmazása a nevelő-oktató munka
során (belső tudásmegosztás)
 Az 1-4. évfolyamon, valamint a felső tagozat érintett szaktanárai bevonásával új
ismeretek átadása belső

tudásmegosztáson alapuló pedagógus

továbbképzés

formájában (pl: szorobán)
 a különböző szintű mérések elvégzése, a mérési eredmények elemzése
 az iskola névadójához kötődő rendezvények újragondolása, elsősorban a felső
tagozaton
 az alsó és felső tagozat közötti átmenet megkönnyítése (hospitálások, a tanulás
tanítása,

a

negyedik

osztályok

átadása

augusztus

hónapban

az

ötödikes

osztályfőnököknek)
 az intézmény örökös ÖKO-iskolai jellegének további erősítése (az elmúlt tanévhez
hasonlóan az öt tanításnélküli munkanap terhére ÖKONAP megszervezése)
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 a tehetséggondozás követelményeinek megvalósítása: a felső tagozaton évfolyam
szinten megvalósuló tehetséggondozó foglalkozások megszervezésével a 2019-2020as tanévben először matematika tantárgy vonatkozásában. Felmenő rendszerben pedig
magyar nyelv-és irodalom tantárgy vonatkozásában is.


az iskola szervezeti kultúrájához szorosan kapcsolódó, immár hagyományos
rendezvények magas színvonalú megvalósítása, folytatása: fáklyás felvonulás iskolánk
névadójához kapcsolódóan, családi sportnapok, nemzeti ünnepekről történő méltó
megemlékezés, ÖKO-programok, megyei szintű nyelvészverseny, aktív részvétel a
Bendegúz Akadémia tevékenységében



A nyugdíjazás miatt befejeződő programok újragondolása (pl: farsangi táncos
bemutató)



a pályázatírói tevékenység erősítése, kibővítése



új iskolai, közösségi programok megszervezése: Kossuth-majális - csapatépítés



a pedagógiai értékelő munkacsoport tevékenységének folytatása új tagok bevonásával



a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi munkájának figyelemmel
kísérése, akcióterv készítése



az érintett pedagógusok vonatkozásában a pedagógus minősítési eljárás eredményes
megszervezése, lebonyolítása:


A minősítési eljárásban érintett pedagógusok a 2021-2022-es tanévben:



Csébi András intézményvezető – mesterpedagógus eljárás – védési fokozat



Dörnerné Jakusovszky Éva, Györgypál-Tóth Melinda, Petrov Éva, GyőrfiHodák Ágnes pedagógusok Pedagógus 2. fokozatba történő minősítési eljárása



a kerületi szervezetekkel kialakult magas színvonalú, konstruktív együttműködés
folytatása

(Rákoskerti

Művelődési

Ház,

XVII.

Kerületi

Rendőrkapitányság,

köznevelési intézmények, Rákoskerti Polgári Kör, Százszorszép Óvoda)


a jogszabályi környezet változásaiból adódó feladatok figyelemmel kísérése,
végrehajtása



dokumentációs tevékenység ellenőrzése, folyamatos figyelemmel kísérése a KRÉTArendszer keretén belül megvalósuló e-napló vonatkozásában.



A tantermen kívüli digitális oktatás tapasztalataiból kiindulva az egységes oktatási
platformok létrehozása, a pedagógus ikt kompetenciák erősítése az online oktatás
területén, kiscsoportos formában történő belső továbbképzés megvalósítása



az óvodából az iskolába történő átmenet hatékonyságának fokozása az 1-4.
évfolyamon tanító pedagógusok esetében a „Mindenki iskolája” program részeként
megvalósuló továbbképzésen történő részvétel útján
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5. Az iskolában dolgozó pedagógusok feladatmegosztása a
2021-2022-es tanévben
Csébi András:
Szalay Kornélia:

intézményvezető
alsó tagozat – intézményvezető-helyettes

Veressné Kristó Annamária:

felső tagozat – intézményvezető-helyettes

Alsó tagozat:

Felső tagozat

Thassy Marianna

1.a

Bíróné Török Brigitta

5.a

Benczéné Csorba Eszter

1.b

Papp Edina

5.b

Ambrus Istvánné

1.c

Mátrai Nóra

5.c

Jámborné Vízer Magdolna

2.a.

Nagyné Koncz Anna

6.a

Zsarnay Judit

2.b

Győrfi-Hodák Ágnes

6.c

Lorentzné Nagy Éva

2.c

Terjék Edit

7.a

Gergely Anna

3.a

Lekli Zsuzsanna

7.b

Szili Zoltán

3.b

Dörnerné Jakusovszky Éva

7.c

Simó Ilona

3.c

Csata Réka

8.a

Majoros-Kiss Ágnes

4.a

Paksa Ilona

8.b

Povázson Katalin

4.b

Tóth Ferenc Károlyné

8.c

Nádudvariné Miseta Erika

4.c

Napközi:
Kalocsa Zsuzsanna

1.a

Szaktanárok:

Leitner Rita

1.b

Ujvárosi Emese

Fizika
óraadó

Kiss Lilian Dóra

1.c

Aranyosmaróthy Katalin Dóra

Angol
nyelv

Péterné Győri Éva

2.a

Feja Tibor

Bene Lászlóné – Vendrey

2.b

Bolyósné Pethő Ildikó

Sándorné

Testnevelés
Ének
óraadó

Petrov Éva

2.c

Györgypál-Tóth Melinda

3.a

Tamás Ilona

3.b

Szarvas Gábor

Testnevelés

Rádiné Rácz Ildikó

Történelem
- ének

Nyitrai Ágnes

3.c

Staudinger Judit

Angol
nyelv
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Pozsgai Ágnes

4.a

Szabó Sára

Vizuális
kultúra

Tiraláné Gazsi Éva

4.b

Szabóné Pollák Judit

Angol
nyelv

Kapcsándi Eszter

4.c

Velladics Barbara

Könyvtár etika

Lőrinczi Petra Dorottya

felsős
tsz.

Fejlesztő pedagógusok:
Horváth Ernő Zoltán gyógypedagógus
Nádudvariné Miseta Erika
Pásztorné Hajas Csilla

Gyógytestnevelő:

Vastag Jánosné

Marton Orsolya

Petrics Istvánné

Könyvtáros:
Velladics Barbara

Iskolapszichológus:
Nemeskéry Krisztina tartós

Nevelést-oktatást segítők:

távolléte idejére Balázs Regina
Szilvási Antal rendszergazda
Rédlingné Nagy Éva pedagógiai

Iskolatitkárok:

asszisztens
Juhászné Balázs Ágnes

Bartosné Müller Tünde
pedagógiai asszisztens

Kapitány Mátyásné

Magyar Anita laboráns
Fábián Mónika pedagógiai
asszisztens
Iskolavédőnő:
Bulboaca – Tóth Beáta

Megbízások:
Az intézményben működő szakmai munkaközösségek
Munkaközösség-vezetők
Lorentzné Nagy Éva

alsó tagozat: 1-2. évfolyam

Povázson Katalin

alsó tagozat: 3-4. évfolyam

Petrov Éva

napközi
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Farkasné Plántek Éva

humán

Dörnerné Jakusovszky Éva reál
Tóth Ferenc Károlyné

művészeti

Velladics Barbara

Öko

Zámbóné Kis Zsuzsanna

osztályfőnöki

Papp Edina

angol

Pék munkacsoport (pedagógiai értékelő munkacsoport):

Szalay Kornélia

BECS munkacsoport:

Veressné Kristó Annamária

Balesetvédelmi felelős:

Simó Ilona

Diákönkormányzatot segítő tanár:

Szarvas Gábor

Könyvtáros:

Velladics Barbara

Az iskolai SZMK elnöke:

Hódi Klaudia
Ott Andrásné Kiss Eszter

6. Ütemterv
Az intézmény ütemterve tartalmazza:


A tanév helyi rendje



Az előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai



Iskolai nyílt napok/nyílt órák időpontjai



Intézményi és országos mérések



Időpontok, határidők, felelősi rendszer



Intézményünk a 2021-2022-es tanévben a „Témahetek” rendezvénysorozat következő
programjain vesz részt: Magyar Diáksport Napja, Pénz7, Digitális témahét,
Fenntarthatósági témahét



Tanulmányi vizsgák ideje:
 Félévi osztályozó vizsga: 2022. január 20.
 Év végi osztályozó vizsga: 2022. június 10.
 Javító és különbözeti vizsga időpontja: 2022. augusztus 25.

Az iskolai éves ütemtervét a nevelőtestület a napközis projekttel összehangolva készítette el.
A szakmaiság mellett (alapkészségek fejlesztése) a Pedagógiai programban meghatározott
iskolai célkitűzéseket is figyelembe vette.
Ezek:


Nyelvi kompetenciák fejlesztése



Testi nevelés
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Környezetkultúra – ÖKOISKOLA



Hagyományápolás



Partnerközpontúság



Mindennapos testnevelés
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A 2020-2021-es tanévben a hatályos jogszabályokkal összefüggésben a hat tanítás nélküli munkanap felhasználása az alábbiak szerint történik:
1. Pályaorientációs nap:

2021. december 11.

2. Továbbképzési nap:

2022.február 17.

3. Továbbképzési nap:

2022.február 18.

4. Tavaszi nevelési értekezlet

2022. április 13.

5. Öko - nap:

2022. április 29.

6. Iskolai diákönkormányzat napja:

2022. június 14.

Az ütemterv táblázatában a tanítás nélküli munkanapok jelölése piros színnel történik.
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AUGUSZTUS
Időpont

08.23.

08.24.

Programok, rendezvények

Nevelőtestületi alakuló értekezlet

Felelős

Intézményvezető

Iskolavezetőségi értekezlet

Intézményvezető

Javítóvizsgák, osztályozó vizsga, angol

Intézményvezető-

nyelvi szintfelmérő vizsgák

helyettesek, érintett

Pék-csoport

Felelős

PÉK feladatok kijelölése

Szalay Kornélia, Veressné

4. 5. évfolyam átadás-átvétel

Kristó Annamária,

segítése szempontsorral,

osztályfőnökök,

tervek megalkotása

szaktanárok

szaktanárok

08.25.
Alsós tagozati egyeztető megbeszélés

Szalay Kornélia
intézményvezető-helyettes

Felsős munkaközösségi megbeszélések

Munkaközösségvezetők

Felsős munkaközösségi megbeszélések

Veressné Kristó Annamária

folytatása

intézményvezető-helyettes,
munkaközösségvezetők

08.26.
Pedagógiai értékelő és koordináló

Szalay Kornélia

munkacsoport egyeztető megbeszélése

intézményvezető-helyettes
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Feladatok azonosítása

08.27.

A 4. évfolyamból az 5. évfolyamba történő

Veressné Kristó Annamária

átmenet pedagógiai-szakmai egyeztetése

intézményvezető-helyettes

Napközis munkaközösségi megbeszélés

Petrov Éva munkaközösségvezető

A felső tagozat egyeztető megbeszélése

Veressné Kristó Annamária
intézményvezető-helyettes

08.30.

A Belső Ellenőrzési Csoport egyeztető

Veressné Kristó Annamária

megbeszélése

intézményvezető-helyettes

Ismétlődő tűz-, baleset-, munkavédelmi

Intézményvezető

oktatás
08.31.

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

Intézményvezető
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SZEPTEMBER
Időpont

Programok, rendezvények

Felelős

Pék-csoport

Felelős

Tanévnyitó ünnepély

Intézményvezető, Szalay

Szalay Kornélia

Gyermekvédelmi esetek

Veressné Kristó Annamária

intézményvezető-helyettes

azonosítása

Kornélia intézményvezetőhelyettes, Ambrus Istvánné

09.01.
Az első évfolyam szülői értekezletei

és osztályfőnökök
Portfólióírás segítése

Csébi András
intézményvezető

09.06-09.09.

Szülői értekezletek a 2-8. évfolyam

Intézményvezető-

számára

helyettesek, osztályfőnökök

Munkaközösségi tervek leadása

Intézményvezető-

09.10.

helyettesek,
munkaközösség-vezetők

09.13.

09.17.

DÖK-alakuló értekezlet

Szarvas Gábor

Kossuth-napi megemlékezés,

Intézményvezető, Benczéné

koszorúzás a Kossuth falnál

Csorba Eszter, Szarvas
Gábor

Szoboravató ünnepség – Kligl Sándor

Intézményvezető, Veressné

szobrászművész Kossuth Lajos

Kristó Annamária
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Difer- mérések kezdete

Fejlesztő pedagógusok

mellszobrának avatása

intézményvezető-helyettes

Fáklyás felvonulás

Benczéné Csorba Eszter,
Zámbóné Kis Zsuzsanna

Iskolai szintű SZMK megbeszélés
09.20.

09.22.

Tanmenetek leadásának határideje

Intézményvezető
Intézményvezetőhelyettesek
Velladics Barbara, Győrfi-

Autómentes nap

Hodák Ágnes, Vastag
Jánosné

09.24.

09.27-09.30.
09.28.

Magyar Diáksport Napja

Szarvas Gábor és
testnevelők

Éjszakai akadályverseny az 5. évfolyam

Dörnerné J. Éva és 5. és 7.

számára

évfolyamos osztályfőnökök

Papírgyűjtés

Szarvas Gábor

Matematika szabadulószoba

Dörnerné Jakusovszky Éva
Farkasné Plántek Éva,

09.29.

Mesenap az 1-8. évfolyamon

Povázson Katalin,
Lorentzné Nagy Éva, Petrov
Éva

09.30.

Digitális nyelvi próbamérés a 8. évfolyam
kiválasztott nyelvi csoportjaiban

Veressné Kristó Annamária
intézményvezető-helyettes,
Csata Réka
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OKTÓBER
Időpont

Programok, rendezvények

Felelős

Pék-csoport

Felelős

Intézményvezető, Veressné
10.01.

A zene világnapja

Kristó Annamária
intézményvezető-helyettes
Terjék Edit és Jámborné

10.05.

10.06.

Állatok világnapja
Megemlékezés az aradi vértanúkról iskolai
szinten, valamint az Aradi vértanúk terén

10.07.

Szülők klubja

10.15.

Szüreti bál az alsó tagozaton

10.20-10.21.

10.22.

Vízer Magdolna

Biróné Török Brigitta
Vastag Jánosné és Horváth
Ernő Zoltán
Ambrus Istvánné, Jámborné
Vízer Magdolna

Fényképezés

Povázson Katalin

Megemlékezés az 1956.10.23-i forradalom

Lekli Zsuzsanna és

és szabadságharcról,

Dörnerné Jakusovszky Éva

az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
10.25-11.01.

Őszi szünet
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Szalay Kornélia

NOVEMBER
Időpont

Programok, rendezvények

11.02.

Az őszi szünet utáni első tanítási nap

11.05.

Halloween Party

Felelős

Pék-csoport

Felelős
Szalay Kornélia

Csata Réka és Szabóné
Pollák Judit
Alsó tagozat: az óvodából az Szalay Kornélia

11.09.

Óvónők látogatása

Szalay Kornélia

iskolába történő átmenet
segítése
Felső tagozat: online oktatás

11.15.

Helyesírási verseny

Farkasné Plántek Éva

Zámbóné Kiss Zsuzsanna

– belső tudásmegosztáson
alapuló továbbképzés

Szalay Kornélia, Veressné
11.16-11.17.

Nyílt órák az 1. és 5. évfolyamon

Tehetségazonosítás

Szalay Kornélia

Tehetségprogram

Petrov Éva

Kristó Annamária
intézményvezetőhelyettesek

Agyafúrtak – tehetséggondozás az alsó
11.19.

tagozaton
Tehetségprogram a napköziben

11.22.

Első negyedéves értékelés az 1-2.

Povázson Katalin
Petrov Éva munkaközösségvezető és napközis nevelők
Szalay Kornélia,
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évfolyamon

Veressné Kristó Annamária

Első negyedéves értékelés az 5-8.

intézményvezető-

évfolyamon

helyettesek

11.25.

Adventi koszorú készítése

Paksa Ilona és Terjék Edit

11.26.

Ne vásárolj semmit program

Velladics Barbara

Varga Tamás matematikai verseny házi
fordulója

11.29.

Nagyné Koncz Anna
Diszkalkulia belső

Szalay Kornélia, Vastag

továbbképzés

Jánosné, Miseta Erika,

Őszi nevelési értekezlet

Intézményvezető

Difer mérési eredményeinek

Pásztorné Hajas Csilla,

Fogadóóra

szaktanárok

ismertetése

Horváth Ernő Zoltán

Könyvbemutató
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DECEMBER
Időpont
12.01.

Programok, rendezvények
Házi angol nyelvi verseny
A 8. évfolyamos tanulók jelentkezési

12.03.

határnapja a központi írásbeli felvételi
vizsgára

12.06-12.10.

12.09.

Mikulás hét
Szülők klubja - adventi készülődés

Felelős

Pályaorientációs Nap

12.21.
12.22-01.02.

Karácsonyi műsor az idősek számára
Karácsony megünneplése osztálykeretben,
téli szünet előtti utolsó tanítási nap

Integrációs tevékenység

Szalay Kornélia

Aranyosmaróthy Katalin
Veressné Kristó Annamária
intézményvezető-helyettes,
Zámbóné Kis Zsuzsanna és
nyolcadikos osztályfőnökök
Szarvas Gábor, Mátrai Nóra,
Feja Tibor
Szalay Kornélia

helyettesek, osztályfőnökök,
Gergely Anna, GyörgypálTóth Melinda

12.13.

Felelős

Papp Edina,

Intézményvezető12.11.

Pék-csoport

Szili Zoltán
Osztályfőnökök

Téli szünet
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fejlesztése

JANUÁR
Időpont
01.03.

Programok, rendezvények

Felelős

A téli szünet utáni első tanítási nap
Kibővített iskolavezetőségi értekezlet

Intézményvezető

Szülői értekezletek a 8. évfolyamon

Zámbóné Kis Zsuzsanna

01.13.

Ovisuli I. program

Pásztorné Hajas Csilla

01.14.

Iskolai NyelvÉsz forduló

01.18.

Iskolai szavalóverseny

01.21.

Az első félév vége

01.10.

01.22.

Felelős

Szociometriai vizsgálatok

Balázs Regina

Szalay Kornélia

Farkasné Plántek Éva
Povázson Katalin
Povázson Katalin

Központi írásbeli felvételi 8. évfolyamos
tanulók számára
A magyar kultúra napja

01.24.

Pék-csoport

Kovács-Szommer Andrea
Veressné Kristó Annamária,

Az első félévet lezáró osztályozó

Szalay Kornélia

értekezletek tagozati szinten

intézményvezetőhelyettesek

01.27. 14:00
01.27.

Pótló központi írásbeli felvételi a 8.
évfolyamosok számára
Ovisuli II.

Györgypál-Tóth Melinda,

26

Kapcsolattartás mélyítése a

Szalay Kornélia

Majoros-Kiss Ágnes,
Péterné Győri Éva
A szülők értesítése a tanulók első félévben
01.28.

elért tanulmányi eredményeiről
MatekÁsz

01.31.

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet

Osztályfőnökök
Farkasné Plánek Éva,
Dörnerné Jakusovszky Éva
Intézményvezető
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leendő elsős szülőkkel

FEBRUÁR
Időpont
02.02.

Programok, rendezvények
Vizes élőhelyek világnapja

Felelős

Pék-csoport

Felelős

Paksa Ilona,
Vastag Jánosné, Simó Ilona
Intézményvezető-

02.07-.02.09. Szülői értekezletek az 1-7. évfolyamon

helyettesek és
osztályfőnökök

Kossuth-matek
02.10.

Dörnerné Jakusovszky Éva
Péterné Győri Éva,

Ovisuli III.

Gergely Anna, MajorosKiss Ágnes

02.11.

02.11.

02.15.

Farsangi bál az alsó tagozat számára
Farsangi rendezvények osztályszinten a
felső tagozaton

Zsarnay Judit, Majoros-Kiss
Ágnes
Osztályfőnökök

Matematika szabadulószoba a 6.

Dörnerné Jakusovszky Éva,

évfolyamon

Nagyné Koncz Anna, Lekli
Zsuzsanna

02.17.
02.18.
02.22.

Továbbképzési napok

Intézményvezető

Kerületi angol szépkiejtési verseny az 5. és

Veressné Kristó Annamária
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Szalay Kornélia

6. évfolyamon

Szabóné Pollák Judit
Csata Réka

02.022 - 04.
25.
02.24.

Kossuth-matek
Iskolaelőkészítő foglalkozás a leendő első
évfolyamosok számára

Dörnerné Jakusovszky Éva
Szalay Kornélia

02.24.

Kiszebáb égetés a napköziben

Petrov Éva

02.25.

Pest megyei NyelvÉsz

Farkasné Plántek Éva

Iskolarádiós megemlékezés a kommunista
02.28.

diktatúrák áldozatairól

Biróné Török Brigitta

Kibővített iskolavezetőségi értekezlet

Intézményvezető

A hónap folyamán angol kerületi verseny

Papp Edina
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Piár tevékenység

Szalay Kornélia

MÁRCIUS
Időpont

Programok, rendezvények
Országismereti verseny

03.03.

II. Iskolaelőkészítő foglalkozás a leendő
első évfolyamosok számára

03.07-03.11.

03.10.

Témahét: Pénzhét
III. Iskolaelőkészítő foglalkozás a leendő
első évfolyamosok számára
Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és

03.11.

szabadságharcról
MatekÁsz megyei forduló

03.14-03.15.

Munkaszüneti napok

03.18.

Tehetségprogram a napköziben II.

Felelős

Magyar nyelv hete
Víz világnapja (kirándulás a szennyvíz

Promóciós tevékenység a

Szalay Kornélia

Aranyosmaróthy Katalin
Szalay Kornélia

leendő első évfolyamosok
beiskolázása érdekében

Pásztorné Hajas Csilla,
Dörnerné Jakusovszky Éva
Szalay Kornélia
Gergely Anna, Simó Ilona
Dörnerné Jakusovszky Éva

Petrov Éva

Szülői elégedettség mérése

Povázson Katalin és Vastag
Jánosné

03.22.

Felelős

Papp Edina,

Györfi-Hodák Ágnes,
03.21-03.25.

Pék-csoport

Velladics Barbara és
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Petrov Éva, Kapcsándi
Eszter

tisztítóhoz)

03.24.

Kerületi alsós szavalóverseny (1-2., 3-4.
évfolyam)
Tudásbajnokság megyei forduló

03.25.

03.26.

Észpörgető

osztályfőnökök
Intézményvezető, Szalay
Kornélia intézményvezetőhelyettes
Farkasné Plántek Éva
Petrov Éva, Lorentzné Nagy
Éva

Munkanap (03.14. helyett)
Kerületi logikai verseny a hónap folyamán

Dörnerné Jakusovszky Éva

Papírgyűjtés

Szarvas Gábor
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Balázs Regina
Tehetségazonosítás

ÁPRILIS
Időpont

Programok, rendezvények

Felelős

04.04-04.08.

Témahét: Digitális témahét

Zámbóné Kis Zsuzsanna

Könyvmoly Galaxis

Farkasné Plántek Éva

04.04.

Matematika szabadulószoba kerületi
bemutató
04.08.

Pék-csoport

Felelős

Dörnerné Jakusovszky Éva

Húsvét a napköziben

Petrov Éva

Magyar költészet napja

Farkasné Plántek Éva
Szalay Kornélia és Veressné

04.11.

¾ éves értékelés az 1. évfolyamon és a

Kristó Annamária

felső tagozaton

intézményvezetőhelyettesek

04.11-04.12.

Osztályfényképezés

Povázson Katalin
Szalay Kornélia, Pásztorné

04.13.

Tavaszi nevelési értekezlet

Intézményvezető

Belső továbbképzés:

Hajas Csilla, Nádudvariné

Meixner-módszer, szorobán

Miseta Erika, Vastag
Jánosné

04.14-04.19.

Tavaszi szünet
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap

04.20.

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól
iskolarádión keresztül

Rádiné Rácz Ildikó
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04.22.
04.23.
04.25-04.29.

Agyafúrtak tehetséggondozó program a 34. évfolyamon
NyelvÉsz országos döntő
Témahét: Fenntarthatósági témahét

04.25.

Szülői értekezletek, fogadóórák

04.29.

Öko-nap

Povázson Katalin
Farkasné Plántek Éva
Velladics Barbara, Petrov
Éva és Vastag Jánosné
Intézményvezető,
szaktanárok
Velladics Barbara

33

MÁJUS
Időpont
05.03.
05. 04 – 17.

05.07.

05.10.

05.12.

Programok, rendezvények

Felelős

Pék-csoport

Felelős

Angol nyelvi akadályverseny

Papp Edina,

Petrov Éva

Matematikai mérés

Gergely Anna

Veressné Kristó Annamária

Hangos olvasás felmérése 1.

Szalay Kornélia

intézményvezető-helyettes

és 4. évfolyamon

Aranyosmaróthy Katalin
Országos mérések a 8. évfolyamon

Veressné Kristó Annamária
intézményvezető-helyettes

Merzse - matek

Dörnerné Jakusovszky Éva

MatekÁsz országos forduló
Jeopardy játékos vetélkedő az 5.

Csata Réka, Szabóné Pollák

évfolyamon

Judit

Madarak és Fák napja

Szili Zoltán

Szülők klubja

Szalay Kornélia
intézményvezető-helyettes

Osztálykirándulások a felső tagozaton

Veressné Kristó Annamária
intézményvezető-helyettes

05.12-05.13.

és osztályfőnökök

05.13.

Tehetségprogram a napköziben III.

05.18 – 31.

Országos mérések a 6. évfolyamon

05.20.

Merzse - matek esőnap esetén

Dörnerné Jakusovszky Éva

05.27.

Gyermeknapi programok az alsó tagozaton

Nyitrai Ágnes, Kalocsa
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Zsuzsanna, Tamás Ilona,
Ambrus Istvánné
05.28.

Tudásbajnokság Országos Döntő
A hónap folyamán junior nyelvvizsga a 7.
évfolyamosok számára

.

Papp Edina

A Határtalanul pályázati program tervezett

Intézményvezető,

kirándulásai a hónap folyamán

Velladics Barbara

JÚNIUS
Időpont

Programok, rendezvények

Felelős

Pék-csoport

Osztálykirándulások az alsó tagozaton

Szalay Kornélia

Felelős

intézményvezető-helyettes
és osztályfőnökök

06.01-06.03.
Alapműveleti matematika házi verseny

Lekli Zsuzsanna

Rákoskert nap

Majoros-Kiss Ágnes,
Simó Ilona

Intézményvezető, Benczéné
06.03.

Nemzeti összetartozás napja

Cs. Eszter, Aranyosmaróthy
Katalin

06.04.

Részvétel a Rákoskert napi

Szalay Kornélia

Iskolapromóciós

rendezvénysorozaton

intézményvezető-helyettes,

tevékenység
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Szalay Kornélia

Majoros-Kiss Ágnes,
Zsarnay Judit, Simó Ilona
Szarvas Gábor, Leitner Rita,
DÖK nap

Kiss Lilian, Péterné Győri
Éva

06.14.
A nyolcadik évfolyam bolondballagása

A nyolcadik évfolyam
osztályfőnökei
Intézményvezető, Veressné
Kristó Annamária

06.15.

A nyolcadik évfolyam ballagása

intézményvezető-helyettes,
7-8. évfolyam
osztályfőnökei
Szalay Kornélia, Veressné

06.16.

Osztályozó értekezletek

Kristó Annamária
intézményvezetőhelyettesek
Csébi András, Nádudvariné

06.22.

Tanévzáró ünnepély

Miseta Erika, Kapcsándi
Eszter

06.23.

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Csébi András
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intézményvezető
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1. Törvényi háttér
1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének l) pontjában foglaltak alapján a
277/1997. (XII.22.) kormányrendelet szól a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről. E
kormányrendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon, azaz 1997. december 30-án lépett
hatályba, és 2009 IV. 24-én, került módosításra.
A rendelet 5.§- a előírja, hogy a hét évenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés
keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi
követelmények teljesítésével valósul meg, mely továbbképzés alkalmával teljesíthető. A
Kormány 93/2009. (IV. 24.) Kormányrendelete a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm.rendelet módosításáról és a Kt.94. § (3) bekezdésének l) pontjához
tartozó 138/1992.

(X.8.) Korm.rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 14.§ paragrafusa figyelembevételével
készült.
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2. A 2013-2018-as továbbképzési program megvalósításának elemzése
Vezetőségünk áttekintette az előző (2013-2018) továbbképzési program megvalósításának
eredményességét.
Ennek alapján az alábbi megállapításokat tettük:
 A pedagógusok motiválták a szakmai megújulásra
 A továbbképzésre kötelezettek jelentős hányada a nyári szünetben ingyenes
továbbképzéseken teljesítette hiányzó kreditpontjait
 Intézményi stratégiánkat a továbbképzések tervezésekor az elmúlt években (is) az
alábbi szempontok szerint alakítottuk:
 folyamatos módszertani megújulás igénye
 a pedagógiai programban megfogalmazott iskolai profil
 a kerettantervben található új elemek (etika…)
A pedagógusok továbbképzési kötelezettségeiket túlnyomórészt teljesítették. A hiányosságok
abból adódtak, hogy a továbbképzési keret az elmúlt években nem fedezte teljes mértékben a
szükséges képzési költségeket. Kiemelendő, hogy a kerettantervben előírt szakmai feltételeket a
fenntartó biztosította (több fő etika továbbképzésen vett részt)
Az iskolavezetés az önértékelési folyamathoz szükséges intenzív továbbképzést teljesített,
melynek költségeit szintén a fenntartó biztosította.
A KRÉTA (köznevelési regisztrációs és tanügyi alaprendszer) 2016-os bevezetését követően
több pedagógus részt vett a KRÉTA rendszerben belül megvalósuló igényes online
továbbképzési formákban, melynek keretein belül egyrészt az adminisztrációs modult, másrészt
pedig az e-napolóhoz kapcsolódó ingyenes továbbképzéseket teljesítette.
Igyekeztünk maximálisan kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek sem a pedagógusnak,
sem a fenntartónak nem jelentettek plusz anyagi terhet. Az ilyen jellegű lehetőségek az egyes
pedagógusoknál személyes motiváltságon alapulnak, azonban nem mindig illeszkednek az
intézmény hosszú távú stratégiájához. A jövőre nézve kedvező hatású lenne, ha az elmúlt
éveknél nagyobb mértékű anyagi támogatással rendelkezhetnénk.
Összefoglalva:


A Törvényben előírt pedagógusokra vonatkozó hétévenkénti továbbképzési
kötelezettség nagyrészt teljesült.



A továbbképzések egy része jól illeszkedett a kerettanterv tartalmához
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Az iskola profilt nem minden esetben erősítette a megvalósuló továbbképzés, a
hiányos finanszírozás miatt.



Az intézmény pedagógusai elkötelezettek a szakmai megújulásra.

3. Aprogram időtartama
A rendelet előírásának megfelelően 2018-ban elkészített intézményi továbbképzési program öt
évre, a 2018. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. – ig terjedő időszakra határozta meg a
pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos teendőket és ütemezést.
A továbbképzési program összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:
 a törvényesség betartása;
 a pedagógiai program és a továbbképzési program összhangja;
 a hétévenként továbbképzési kötelezettség teljesítésének biztosítása;
 az egyes érdekelt pedagógusok írásbeli jelentkezése és szakmai választása,


a szakmai munkaközösségek állásfoglalása (döntés az érintett területhez tartozó
pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos programok megválasztásában);


a költségvetés terhére történő kötelezettségvállalás szabályainak betartása.

4. A továbbképzési program részei:


Szakvizsgára vonatkozó alprogram;



Továbbképzésre vonatkozó alprogram;



Finanszírozási alprogram (kapcsolódik a szakvizsgára vonatkozó, illetve a
továbbképzési alprogramhoz, amelyet minden tanév kezdetekor augusztus végén
határozunk meg),



Helyettesítési alprogram (kapcsolódik a szakvizsgára vonatkozó, illetve az



Továbbképzési alprogramhoz, amelyet minden tanév kezdetekor augusztus végén
határozunk meg).

5. A továbbképzési program és a Pedagógiai program összhangja
A továbbképzési program összeállításának egyik alapvető szempontja a pedagógiai
program és a továbbképzési program összehangolása. A pedagógiai program szemlélete
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és tartalma minden elemében sugallja a pedagógus továbbképzésének, önfejlesztésének
igényét, fontosságát.
6. Célok
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására,
bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka
keretében a tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési
intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a
köznevelési intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés
felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.
A 2018 – 2023. Továbbképzési Program elkészítése előtt iskolánk nevelőtestülete értékelte az
előző öt éves ciklusra tervezettek megvalósulását.
Nehézségeinket a következőkben látjuk:
 magas létszámúak az osztályok;
 tanulóink nehezen kommunikálnak, szókincsük szegényes;
 sok a figyelemzavarral, hiperaktivitással küzdő gyermek
 a tanulók jelentős hányada szövegértési nehézségekkel küzd
Erősségeink:
 általános a módszertani tájékozottság
 kooperatív tanulásszervezési technikák alkalmazása


tanórai differenciálás heterogén csoportban



óvoda - iskola átmenet megkönnyítése

 az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása
 kiváló együttműködés az SZMSZ-ben megjelölt intézményi partnerekkel
 a szülők elégedettek
 együttműködő, motivált pedagógusok
 jó színvonalú belső továbbképzések
 A fentieket igazolják az iskola partneri- elégedettségi mutatói.
Mindezek figyelembevételével nevelőtestületünk úgy véli, hogy a jövőben a továbbképzéseknél
előnyt kell élveznie azon képzési területeknek, melyek a pedagógiai programunkban is
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szerepelnek, illetve előírja a kerettanterv. Ilyen területek elsősorban: elsősegélynyújtás,
drámapedagógia, kooperatív tanulás, projektmódszer, tehetséggondozás.
Amennyiben a továbbképzési keret bővül, úgy nyitottak minden olyan képzésre, melyek
tartalmasabbá tudják tenni diákjaink szabadidős tevékenységét, illetve növelni tudjuk az
ismeretszerzés hatékonyságát. Az iskolavezetés törekszik arra, hogy a lehetőségekhez mérten
megszervezzen olyan tantestületi egységes továbbképzéseket, melyekkel esetleg költségeket
tud megtakarítani.
7. Általánoselvek
A pedagógus-továbbképzés célja
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására,
bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a
tanulókkal

való

tevékenységének

közvetlen

foglalkozás

megszervezéséhez,

a

megtartásához,
mérési,

értékelési

a

köznevelési
feladatok,

a

intézmény
köznevelési

intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. A továbbképzés felkészíthet a
szakvizsga követelményeire is
A továbbképzési program egységben kezelendő:


A minden tanév március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel



A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával



A jogszabály a továbbképzési programnak alárendeli az egyéves beiskolázási
tervet.

A továbbképzési programot és a beiskolázási tervet az intézmény vezetője készíti el.
Az ötéves továbbképzési terveket tartalmazó továbbképzési programot a nevelőtestület fogadja
el.
A beiskolázási terv a továbbképzési program része, egy tanítási évre vonatkozik, meghatározza
az intézmény pedagógusai által elvégzendő továbbképzési feladatokat.
A beiskolázási tervet minden év március 15-ig kell készíteni.
Az intézmény beiskolázási terve tartalmazza:
Azon közalkalmazottak nevét és munkakörét, akiknek a továbbképzésben való részvételét
tervezik.
A tervezett továbbképzés megjelölését.
Várható kezdő és befejező időpontját.
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A várható távollét idejét.
A helyettesítés rendjét.
A beiskolázási tervben előnyben kell részesíteni azt:


akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van
hátra;



akinek továbbképzését a munkáltató elrendelte;



aki szakvizsgába beszámítható továbbképzésbe jelentkezik.

A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése
A köznevelési törvény 62. § (1) alapján a pedagógus kötelessége és joga, hogy részt vegyen a
számára előírt pedagógus – továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát.
A köznevelési törvény 62. § (2) bekezdése hétévenként legalább egy alkalommal kötelezővé
teszi a pedagógusok számára a továbbképzésen való részvételt. Megszüntethető annak a
pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben
önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés
az első minősítés előtt kötelező.
A köznevelési törvény 62. § (2) bekezdése alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség alól
az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét.
A továbbképzésben a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél
megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben
az 55. életévét betölti, hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak
szerint - vesz részt.
A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az
előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.
A továbbképzés egyéb, törvényben meghatározott módon is teljesíthető (pl. pedagógus
szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második oklevél megszerzésével, stb.).
A továbbképzési kötelezettség csak az oktatási miniszter által évente két alkalommal kiadott
továbbképzési jegyzéken szereplő (akkreditált) továbbképzéssel teljesíthető. Megtalálható az
Oktatási Hivatal www.oh.gov.hu szakirányú továbbképzések résznél illetve nyomtatatott
formában is beszerezhető.
A pedagógus kötelessége, hogy írásban kérje felvételét az iskola továbbképzési programjába,
beiskolázási tervébe.
A pedagógus joga, hogy:
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akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a
továbbképzési kötelezettsége;



a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséért hétévenként



várakozási idejét egy évvel csökkentsék;



a pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél megszerzését követő
év első munkanapjától magasabb osztályba sorolják;



egyetemi oklevél, illetve doktori cím megszerzését követő hónap első napjától
magasabb osztályba sorolják akkor, ha korábban nem került megelőlegezésre
magasabb fizetési osztálya.

Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak:


aki pedagógus szakvizsgát vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát
tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.



aki az 55. életévét betöltötte.



A pedagógus igény szerint, akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha 55.
életévét betöltötte valamint a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét már
teljesítette.



Amennyiben a pedagógus a továbbképzésben való részvételhez az iskola
támogatását kívánja igénybe venni vagy az érinti a munkaidejét köteles
írásban kérni felvételét a beiskolázási tervbe. Ezt minden naptári év december
31-ig teheti meg. (1. sz. melléklet Kérelem a Beiskolázási tervbe történő
felvételre)



Az igényelt képzési formáról és annak szükségességéről egyeztet az igazgatóval a képzési feltételekről tájékoztatást nyújt. Az intézményvezető
ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az iskola. Az
intézmény vezetője a beiskolázási tervbe való felvételről, illetve kihagyásáról
írásban értesíti az érintetteket.

A beiskolázási terv elkészítésénél előnybe kell részesíteni azt:


akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra
(2013-2018 között betöltik a 40. életévüket, vagy közelednek a rendszerből
való kilépést jelentő 55. életévükhöz.);
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akiknek a hétévente való továbbképzésen való részvétellel a munkáltató
elrendelte;



akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek.



A csoportosítás fontossági sorrendet jelent.



Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a nevelőtestület
véleményét ki kell kérni.



Minden képzés (újabb végzettség, szakvizsga, továbbképzés) esetén az
intézmény olyan időtartamra vállalja a támogatást, amely időtartamig az adott
képzés programja szerint tart. Amennyiben a képzésen résztvevődolgozó
hosszabb idő alatt végez, (pl. félévet ismétel) azt neki kell fizetni.



A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet,
stb.) bemutatni. Amennyiben nem végzi el eredményesen a képzést, az iskola
által nyújtott támogatást vissza kell fizetni az intézménynek.

8. Szakvizsgára vonatkozó alprogram
A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett
ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus
munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus
pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel

betölthető

pedagógus-munkakörben

hasznosítható,

az

alap-

és

mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt. A
szakvizsgára történő felkészítés a felsőoktatásról szóló törvény szerinti szakirányú
továbbképzés keretében történik.
A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a
pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább három év
pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal, igényét munkáltatójánál írásban
jelezte.
9. Továbbképzésre vonatkozó alprogram
A továbbképzések sorába csak akkreditált képzések vehetők fel a közoktatási intézmény
továbbképzési programja, illetve a beiskolázási terve - a 227/1997. (XII.22.) Korm.rendelet
rendelet 5. §-ának (2)-(3) bekezdésében felsoroltak kivételével - csak olyan továbbképzést
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tartalmazhat, amelynek programját az e rendeletben meghatározott eljárás keretében az
oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott.
Ebben az öt éves ciklusban prioritást élvez:
1. drámapedagógia
2. a tehetséggondozásra való felkészülés,
3. kooperatív technika
4. módszertani, szakmai megújulást célzó továbbképzések,
5. projektmódszer
6. vezetőképzés
7. A KRÉTA rendszerhez kapcsolódó tanügy-igazgatási, valamint a KRÉTA alapú enaplóhoz kapcsolódó ingyenes továbbképzéseken való részvétel
8. Pályázatíráshoz kapcsolódó továbbképzési formákon való részvétel
Az iskolavezetés törekszik arra, hogy a lehetőségekhez mérten megszervezzen olyan
tantestület egységes továbbképzéseket, melyekkel esetleg költségeket tud megtakarítani.
A tanévenként beiskolázás során előnyben részesül az a pedagógus, aki a fenti továbbképzések
közül választ.
Az iskolavezetés motiválja a pedagógusokat az ingyenes továbbképzések felkutatására.
A továbbképzések rendjében, a beiskolázási tervek elkészítésekor és évenkénti áttekintésekor
fontossági sorrendet állítunk fel tekintettel arra, hogy


A hét évenkénti továbbképzés teljesítéséhez kinek van kevesebb ideje hátra,



Kinek rendeli el a munkáltató a hét évenkénti továbbképzésen való részvételt,
mert az iskolának a Pedagógiai Programjához erre szüksége van.



Kinek a további alkalmazásához szükséges.



Továbbképzéseken való részvétellel kívánjuk támogatni, azoknak a
pedagógusoknak a szakmai megújulását, akiknél a pedagógus értékelés során
ez szükségessé válik.

(* szakmai megújító képzésként elfogadható:
Szakmai megújító képzésnek minősülnek - a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos
Képzési

Jegyzékben

szereplő

emelt

szintű vagy felsőfokú

szakképesítés,

és

az

információtechnológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében, az
informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL vagy
ECDL Select elvégzését igazoló okirat megszerzése kivételével - a kormányrendelet
5. §-ának (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában felsoroltak.
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Szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és
szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan
képzés, amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény szervez, vagy a
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezik,
és biztosítja a kormányrendelet 4. § (3) bekezdésben meghatározottak megvalósítását. A
pedagógus teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon
kívül más továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek.
10. Finanszírozási alprogram
Finanszírozási alprogram kapcsolódik a szakvizsgára vonatkozó, illetve a továbbképzési
alprogramhoz, az állam, mint fenntartó által biztosított továbbképzési keret terhére, melyet
esetenként pályázatokon elnyert összegekkel bővítünk ki.
A költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a munkáltató. A más által nem
fedezett költségeket a résztvevő viseli.
A költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználható:
a) a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségek fedezéséhez,
b) a szakvizsgára történő felkészítésben, továbbképzésben való részvétel díja és költsége
(utazás, szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat díja stb.) kifizetésének
munkáltatói támogatásához,
A központi költségvetés által biztosított hozzájárulás terhére - a helyettesítési díj
kivételével - a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj nyolcvan
százalékánál.
A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás a központi költségvetés által biztosított
hozzájárulás terhére megemelhető, ha a pedagógus a munkáltató által meghatározott
munkakörhöz kapcsolódó, vagy más olyan továbbképzésben vesz részt, amely a
foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja, továbbá a továbbképzésben való részvétel miatt
munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint ha a munkáltatóval tanulmányi
szerződést kötött. A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás megemelhető abban az
esetben is, ha a szükséges fedezetet az Oktatási Hivatal vagy a szakképesítésért felelős
minisztérium által kiírt pályázaton keresztül biztosítják. Ha olyan pedagógus vesz részt
továbbképzésben, aki nem szerepel a beiskolázási tervben, az nem tarthat igényt a részvételi
díja és költségei fedezésének támogatására, valamint a továbbképzést eredményesen befejezők
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részére megállapítható anyagi elismerésre, melyet a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
szabályoz. (A köznevelési intézmény dolgozójának a fizetési fokozatok közötti várakozási
idejét egy évvel csökkenteni kell, ha teljesítette a külön jogszabályban meghatározott
továbbképzés követelményeit. A várakozási idő csökkentése hétévenként egy alkalommal
illeti meg a közoktatási intézmény dolgozóját akkor is, ha a továbbképzés követelményeit
többször teljesítette ebben az időszakban. Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes
egészében fedezi a részvételi díj és a költségek összegét, akkor a megvásárolt könyvek,
tankönyvek, segédanyagok, eszközök a közoktatási intézmény tulajdonába kerülnek.
11. Helyettesítésialprogram
Tanévenként tervezzük, a helyben szokásos helyettesítési rend szerint.
A helyettesítés szempontjai:


Szakszerűség, szakos ellátottság,



Pedagógusok egyenlő terhelése



Törvényben előírt óraszámhatárok betartása



Harminckét óra felett túlóradíj

Az öt éves továbbképzési program éves bontását minden évben az iskola munkatervében
határozzuk meg.
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A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola Önértékelési
Terve
2021/2022-es tanév

Budapest, 2021. augusztus 30.

Készítette:
Veressné Kristó Annamária
intézményvezető-helyettes
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1. Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

•

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

•

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

2. Szakmai segédanyagok
•

Önértékelési Kézikönyv (ötödik, javított kiadás)

•

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (hatodik, javított kiadás)

•

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 6. javított változat

•

Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola Önértékelési Program

3. Az intézményi önértékelési csoport tagjai
 BECS vezető: Veressné Kristó Annamária


BECS tag: Szalay Kornélia



BECS tag: Simó Ilona



BECS tag: Dörnerné Jakusovszky Éva



BECS tag: Györgypál Tóth Melinda

4. Az intézményi önértékelési csoport tagjainak feladata

az intézményi elvárásrendszer meghatározása


az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállítása



az éves terv elkészítése és az ötéves program aktualizálása



az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatása



az értékelésbe bevont kollégák felkészítése feladatmegosztásában
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az értékelésbe bevont kollégák ellenőrzése



az OH informatikai támogató felületének kezelése

5. A belső ellenőrzés területei
5.1 Dokumentum ellenőrzés kiterjed:
 tanmenet


tematikus terv



az éves tervezés egyéb dokumentumai



óraterv



egyéb foglalkozások tervezése (szakkör, egyéni felzárkózató foglalkozás)



napló



tanulói füzetek



Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai

5.2.Óralátogatás az érintett pedagógusnál 2 órán/foglalkozáson.
5.3.Interjúk
 Interjú az érintett kollégával

5.4.Kérdőívek



Vezetői interjú
Önértékelési kérdőív: 1 db
Munkatársi kérdőív:2 db

A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza meg az érintett kollégával való egyeztetés után. A kérdőív
kitöltésének intervalluma 2 hét. A válaszadás elfogadható, ha a kérdőívek 100 % visszaérkezik.
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5.5.Feltöltés az Oktatási Hivatal informatikai, online felületére történik.
6. Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei
Jogszabályi háttér alapján kerül sor az önértékelésére minden tanévben.
Az adott tanévben kijelölt kollégák kiválasztásának szempontjai:


akiknél tanfelügyeleti ellenőrzés várható



akiknek a minősítése várható



újonnan érkező kollégák



vezető, ha munkájának 2. vagy 4. évében van



az intézményvezető öt éves ciklusa alatt egyszer pedagógusként önértékel



fennmaradó helyekre a második önértékelést kezdő pedagógusok kerülnek be

7. Beszámoló a 2020/2021. tanév önértékelési feladatairól
Intézményünkben az Ötéves önértékelési tervben a 2020/2021-es tanévben önértékelésre kijelölt pedagógusok belső ellenőrzése,
értékelése kettő kolléga kivételével- a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel - 2021. augusztus 31- ig megtörtént.
Intézményi és vezetői önértékelés nem volt a 2020/2021. tanévben.
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8. Az éves önértékelési folyamat munkaterve a 2021/2022 – es tanévre
Időpont

1.

2021.
08.23.

Érintett személy, tevékenységek,

Feladat

dokumentálás
Intézményvezető, BECS vezető

Az éves önértékelési terv elkészítése

2021.

Nevelőtestület tájékoztatása az

08.31.

pedagógusok ellenőrzésnek változásairól,
éves önértékelésük időpontjáról.

2.

Nevelőtestület tájékoztatása az pedagógus
elvárásrendszer változásairól.

3.

2021.

A BECS vezetőjének és tagjainak a

08.31.

kijelölése. változás esetén.

elfogadása.
Dokumentálás: jegyzőkönyv

BECS vezetője

A munkacsoport éves feladatainak

Dokumentálás: feljegyzés készítése

2021.

Az intézmény ötéves önértékelési

08.31.

ciklusának felülvizsgálata, aktualizálása,
változások tervezése, kiegészítése.

5.

Nevelőtestületi értekezlet keretében az éves önértékelési terv

Intézményvezető

megbeszélése.

4.

Intézményvezető

Intézményvezető, BECS vezető, tagok
Dokumentálás: feljegyzés készítése

2021.

Az intézmény ötéves önértékelési

szeptember

ciklusának és az éves önértékelési terv

Intézményvezető, BECS vezető

rögzítése az Oktatási Hivatal által

Dokumentálás: Oktatási Hivatal felületén

működtetett informatikai felületen.
6.

2021.

Intézményvezető, BECS vezető, tagok

Szülői közösség tájékoztatása az
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szeptember 20.

Dokumentálás: feljegyzés készítése

intézményi önértékelés folyamatáról, a
várható tanfelügyeletről

Intézményvezető, Intézményvezető- helyettes, BECS csoport,

7.

2021/2022-es

Adminisztráció folyamatos nyomon

munkaközösség – vezetők

tanév-folyamatos

követése, ellenőrzése

Dokumentálás: interjúk, óratervezetek, jegyzőkönyvek, azok iktatása

Pedagógusok segítése a felületen való

és feltöltése az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus

eligazodásban

felületre

2022. június 30.

Beszámoló elkészítése a BECS

BECS vezető

munkájáról, megküldése az

8.

Dokumentálás: beszámoló elkészítése

intézményvezető részére

9. A pedagógus önértékelés folyamata

Lépés

1.

2.

Időpont

Érintett személy, tevékenységek,

Feladat

dokumentálás

Látogatás

Foglalkozást vezető pedagógus

Felelős: BECS tagok, vezető, önértékelt pedagógus

napján, az

dokumentumainak elkészítése, melyeket a

Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógiai munka

óralátogatást

látogatás előtt átad az órát látogató

dokumentumait, majd rögzíti dokumentumelemzés eredményét az

megelőzően

kollégáknak.

előre adott szempontok mentén a jegyzőkönyvben
Felelős: az intézményvezető által kijelölt személy (intézményvezető/

Önértékelés
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indításától

helyettes/MK vezető) és BECS tag

Óralátogatást végzi

számított 15.
napon
 2 óra megfigyelése a foglalkozáslátogatás megfigyelési
szempontok mentén
 A két órát vagy foglalkozást érintő óralátogatás és az azt

Foglalkozáslátogatás módszere

követő megbeszélés tapasztalatait a megadott szempontok
alapján az órát látogató BECS kolléga óralátogatási
jegyzőkönyvet készít, majd rögzítik az informatikai felületen.
Felelős: BECS tag, egyéb 2 fő pedagógus kolléga
 Az intézményvezető által kijelölt kollégák értékelik és

Önértékelés
indításától

3.

rögzítik az önértékelésben részt vevő pedagógust az Oktatási

számított 10.

A pedagógustársak online értékelik az

napig

önértékelési folyamatban részt vevő

Hivatal informatikai felületén.
 Az informatikai rendszerben a résztvevők számára az

pedagógust_Munkatársi

önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé

kérdőívezés_online

teszi az online kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés
zárásaként összesíti az adott válaszokat.
 Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez

68

4.

Óralátogatás

Interjú az önértékelésre kijelölt

Interjút végzi: BECS tag

után két héttel

pedagógussal_személyes jelenlét

Az Oktatási Hivatal felületéről letölthető interjúkérdésekre válaszol
az önértékelt pedagógus. A BECS tag jegyzőkönyvben dokumentálja,
majd rögzíti a válaszait az informatikai felületen.

5.

Óralátogatás

Interjú az intézményvezetővel az

Interjút végzi: BECS tag

után két héttel

önértékelt pedagógusról_személyes

Az Oktatási Hivatal felületéről letölthető interjúkérdésekre válaszol

jelenlét

az intézményvezető. A BECS tagja az interjúkérdésekre adott
válaszokat rögzíti az informatikai felületen.

6.

Óralátogatást

Munkatársi kérdőívek eredmények

követő második

összegzése

Felelős: intézményvezető, BECS tag
– Az intézményvezető megküldi a BECS tagnak a kérdőívek
válaszaira kapott értékelések összesített táblázatát

hét

– A BECS tag rögzíti a jegyzőkönyvben a eredményt.
7.

 A pedagógus értékeli az elvárások teljesülését

Óralátogatást

Az önértékelt pedagógus a saját

követő harmadik

intézményi elvárások tükrében elvégzi

Kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és fejleszthető

héten

önértékelését

területeket
 Országos tanfelügyelet esetén:Az önértékelés eredményét az
informatikai rendszer elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson
kívül, az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén
az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók
számára is vagy szükség esetén Pdf dokumentumban
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megküldi azokat.
8.

Óralátogatást

Felelős: BECS tag, intézményvezető

Jegyzőkönyv elkészítése, feltöltése

– A BECS tag jegyzőkönyvet elkészíti, amely tartalmazza az

követő negyedik

interjúkat, dokumentumelemzéseket, kérdőívezések

héten

összesítését, megfigyelést.
– A jegyzőkönyvet aláírja az önértékelt pedagógus és a BECS
tag.
– A jegyzőkönyvet a BECS tag Pdf formátumban feltölti az
Oktatási Hivatal felületére.
– A jegyzőkönyv nyomtatott változatát és az óraterveket a
helyben szokásos módon az intézmény iktatja, 5 évig
megőrzi.
9.

 Az önértékelt pedagógus, a vezető és a BECS tag segítségével

Óralátogatást

Az intézményvezető és BECS tag

követő 60

támogatásával két évre szóló önfejlesztési

az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési

napban

tervet készít az önértékelésben részt vevő

tervet készít

pedagógus
10.

Óralátogatástól

Felelős: intézményvezető. Az önfejlesztési tervet feltölti az

Önfejlesztési terv feltöltése

számító 60.

informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési

napon legkésőbb

területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést
tartalmazó táblázatba kell feltölteni.

70

10 . A belső ellenőrzésbe, önértékelésbe bevont pedagógusok névsora
Önértékelésbe bevont pedagógusok névsora a 2021/2022-es tanévben
Név

Tervezett időpont

Povázson Katalin

2021. szeptember 27 – október 01.

Szabó Sára

2021. október 04 – 08.

Ambrus Istvánné

2021. október 12 -16.

Nádudvariné Miseta Erika

2021. november 15-19.

Bíróné Török Brigitta

2022. február 07 – 11.

Terjék Edit

2022. február 14 – 18.

Szarvas Gábor

2022. március

Mátrai Nóra

2022. március

Ellenőrzést végző BECS tag, egyéb személy
Györgypál-Tóth Melinda (BECS)
Pásztorné Hajas Csilla
Dörnerné Jakusovszky Éva (BECS)
Tóth Ferenc Károlyné
Simó Ilona (BECS)
Povázson Katalin
Szalay Kornélia (BECS)
Povázson Katalin
Veressné Kristó Annamária (BECS)
Nagyné Koncz Anna
Veressné Kristó Annamária (BECS)
Lekli Zsuzsanna
Dörnerné Jakusovszky Éva (BECS)
Mátrai Nóra
Veressné Kristó Annamária (BECS)
Szarvas Gábor
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11. Pedagógusminősítési eljárásban résztvevő pedagógusok és elért célfokozatai
 Povázson Katalin pedagógus II.
 Szabó Sára pedagógus I.
 Ambrus Istvánné pedagógus II.
 Nádudvariné Miseta Erika pedagógus II.
 Bíróné Török Brigitta pedagógus I.
 Terjék Edit pedagógus I.
 Szarvas Gábor gyakornok
 Mátrai Nóra pedagógus I.
12. Intézményi és vezetői önértékelés
 A 2021. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre (tanfelügyeletre) nem történt kijelölése intézményi és vezetői területen sem.
 Intézményünkben 2018. október 17-én vezetői tanfelügyelet, 2018. október 27-én intézményi tanfelügyelet történt
Felhasznált források
Önértékelési Kézikönyv (ötödik, javított kiadás), p.14
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Onertekelesi_kezikonyv.pdf [2021.08.16.]
Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (hatodik, javított kiadás)
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Tanfelugyeleti_kezikonyv.pdf [2021.08.16.]
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8. Belső ellenőrzési terv 2021-2022.

A 2021-2022-es tanév során kiemelt prioritásokat élveznek az alább területek a belső ellenőrzés során:


a leendő első évfolyam beiskolázásával összefüggésben az iskolacsalogató programok előkészítése, lebonyolítása, értékelése



az intézményi profilbővítés új elemeinek stabilizálódása, szakmaisága



az intézményi pedagógusi ügyeleti tevékenység ellenőrzése (folyosói ügyeleti, délutános napközis ügyeleti tevékenység)



a Pedagógiai programban foglaltak alapján a tanulói tevékenységek értékelésének ösztönző-motiváló hatása



szülői panaszkezelés, a szülői panaszok megfogalmazódásának releváns módja



a mindennapos testnevelés megvalósulásának szakmai-operatív megvalósulása



A járványhelyzeti időszakokban elmaradt intézményi programok megvalósulásának pedagógiai-szakmai eredményessége



A KRÉTA-felületen történő adminisztrációs tevékenység ellenőrzése
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HH-s,
HHH-s
tanulók
azonosítása

felelős
petrov Éva.

felelős

felelős
A
járványhelyzettel összefüggő
előírások
megtartása,
nyomon
követése

balesetvéd
elem

Oktatás
megtartá
sa

Osztályfőnökök

Tanmenetek

A
járványhelyzettel összefüggő
előírások
megtartása,
nyomon
követése
Tanulók
érkezése

Kossuth
hét
szervezése

gyermekvédelem

Intézményvezető
- helyettesek Intézményvezető

Bizonyítványo
k, törzslapok

házirend

Intézményvezető

Ebédeltetés
rendje

Éves
munkaterv
elkészítése

Intézményvezető helyettesek

Névsorok,
statisztika

Intézményvezető felelős
helyettesek

felelős

felelős

rendezvények

Munkaközösség - Intézményvezető Juhászné Balázs
vezetők
- helyettesek
Ágnes

A digitális
3 oktatás
platformrendszer Intézeinek
ményalkalmazása
vezető

Reggeli
ügyelet

Szalay Kornélia

2

Hospitálás
fejlesztő
pedagógusok az
első o.

Vastag Jánosné

Szeptember

1

adminisztráció

Petrov Éva

felelős

hónap
tanítási
hét

munkaidő,
ügyelet

óralátogatás (PÉK)
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A
járványhelyzettel összefüggő
előírások
megtartása,
nyomon
követése

Kapcsolatta
rtás a
Gyermekjól
éti
Szolgálattal

Intézményvezető helyettesek

Intézményvezet
ő - helyettesek

Udvari rend
ellenőrzése

Tomori Mária

Munkaközösség vezetők

Tantermi
dekoráció
ellenőrzése

Intézményvezető

Vastag Jánosné
Vezetők

Intézményveze
tő - helyettesek
és
munkaközössé
g - vezetők

Tanmenetek,
Kréta

Szüreti
mulatság
osztályszin
ten

Csébi A.

Óraközi
ügyelet
(2x)

Ünnepség
előkészítés
e

Tantermi rend

Szalay K.

7

Fejlesztő
pedagógusok
hospitálása 2.
évf.

Vezetők

Petrov Éva
Udvari
ügyelet
ellenőrzése

6

Fejlesztendő
tanulók
beosztása

Iskolai
statisztika

Vezetők

Napközis
nevelők
hospitálása

Óraközi
ügyelet
(2x)

Vezetők

Szalay Kornélia,
munkaközösség
- vezetők

5

Vastag Jánosné

Október

4

Elsős napközis
nevelők
hospitálása
tanórán

12

Füzetek
vezetése,
javítás
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A
hiányoss
ágok
pótlása

Intézményvezető

Tanulók
érkezése
(folyamatos)

Intézményvezető helyettesek

Intézményvezető helyettesek
Zámbóné Kis
Zsuzsanna

Intézményvezető

Iskolai
dekoráció
megfigyelése

A
járványhelyzettel összefüggő
előírások
megtartása,
nyomon
követése

Intézményvezetőhelyettesek

Óraközi
ügyelet
(2x)

Intézményvezető helyettesek

Vezetők + munkaközösség - vezetők

1. évfolyam
Beszoktatás
eredményessége
1. az, b, c és
1.2.3. napközis
csoport,
11
valamint 5.
évfolyam a. b. c.

Továbbtanulás

Povázson Munkaközösség Katalin
vezetők

Őszi szünet
10

Kréta,
felmérők,
érdemjegyek

HH, HHH
és
veszélyeztet
ett tanulók
dokumentác
iójának
ellenőrzése

Tanuló érkezés
(folyamatos)

Az érintett
tanulók
szabadidős
tevékenység
e
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Karácsonyi
ünnepség
szervezése
osztályszin
ten

Munkaközösségvezetők

16

Továbbkép
zési terv
előkészítés

Vezetők

15

Intézményvezető helyettesek

Szalay Kornélia

Tomori Mária

Csébi A. + Zámbóné
Kis Zsuzsanna

Szertárak
ellenőrzése

Késések
(folyamatos)

Intézményvezető helyettesek

November
Továbbtanulás
jelentkezés
írásbeli
vizsgákra

Ebédeltetés
rendje,
fegyelmezettség

Intézményvezető
- helyettesek

Szalay Kornélia

Ebédeltetés
rendje

9

Petrov Éva

Munkakezd
és

Téli szünet

December

14

Vastag Jánosné

13

Fejlesztendő
tanulók
tanulmányi
eredményeinek
elemzése
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Tanulók
érkezése
(folyamatos)

Udvari
balesetf
orrások
azonosít
ása

Intézményvezető

Szociometri
ai vizsgálat,
az érintett
tanulók
közösségbe
n elfoglalt
helye

osztályfőnökök

Intézményvezető - helyettesek Intézményvezető

Intézményvezető helyettesek
Zámbóné Kis Zsuzsanna +
munkaközösség - vezetők

19

Munkaidő
nyilvántart
ás
ellenőrzése

Ovisuli I.

Szalay Kornélia

Vezetők
Csébi A. Zámbóné Kis
Zsuzsanna

Érdemjegyek

18

Továbbtan
ulók
jelentkezés
e, írásbeli
felvételi

Intézményvezető

Január

Kréta
ellenőrzés

17

Óraközi
ügyelet
(2x)

A
járványhelyzettel összefüggő
előírások
megtartása,
nyomon
követése

A tanulók
magatartása
szünetekben
(folyamatos)

Intézményvezető

Kréta

Intézményvezető
helyettes

Baleseti
jegyzők
önyvek
elemzés
e

Simó Ilona.

Intézményvezető - helyettesek

Intézményvezető

Szalay Kornélia, Petrov Éva
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Juhászné Balázs
Ágnes,
Intézményvezető

Délutáni
ügyelet

Beiskolázás,
Szövegértés
ellenőrzése,
írásbeli
eredményeine
k elemzése

HH, HHH
és
veszélyeztet
ett tanulók
félévi
eredményei

Intézményvezető,
Szalay Kornélia

22

Intézményvezető

Napközis
pedagógusok
óralátogatása

Fejlesztendő,
és SNI-s
tanulók
kontrollja,
Továbbképzés
i terv

Petrov Éva

21

Pedagógus
ok
munkakezd
ése
(folyamato
s)

Szalay Kornélia

Ebédeltetés
rendje

Február

20

A
járványhelyzettel összefüggő
előírások
megtartása,
nyomon
követése

Tanulók
érkezése
(folyamatos)

26
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Vastag Jánosné, Horváth
Ernő Zoltán

Intézményvezető helyettesek

Kapcsolatta
rtás a
szülőkkel,
külső
szervekkel

Szalay Kornélia

Iskolai
ünnepély
előkészítés
e

Intézményvezet
ő - helyettesek

Dekorációk,
Kréta

Szünetek rendje
(folyamatos)

Nevelési
tanácsadó
vizsgálatain
ak elemzése

Szalay Kornélia

Csébi A. ,Zámbóné Kis
Zsuzsanna

Reggeli
ügyelet

Beiskolázási
jelentkezési
lapok elküldés

Intézményvezető
- helyettesek

Vezetők

Március

25

Szalay Kornélia

24

Ügyelet
óraközi
szünetekbe
n (2x)

Munkaközösségvezetők

Farsang
osztályszin
ten

23

tavaszi szünet

Április
29
Egyéb
óralátogatások

Ebédeltetés
rendje

Szalay
Kornélia

28
Oktatást
segítők
munkakezd
ése

Intézményvezető helyettesek
Füzetek
vezetése,
javítása,

Felvételi
adatlap
módosítása

Csébi A. + Zámbóné Kis Zsuzsanna

Tanulószobák
ellenőrzése

Intézményvezető helyettesek +
munkaközösség - vezetők

Vezetők

27

81

Veszélyezte
tett és
HHH-s
helyzetű
tanulók
helyzete

Intézményvezető - helyettesek +
osztályfőnökök

Intézményvezető helyettesek

Teremrend
(folyamatos)
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Beiratkozá
s

Gyermekvé
delmi
dokumentu
mok
felülvizsgál
ata

Intézményvezető - helyettesek

Végleges
felvételi
jegyzék

Simó Ilona

Udvari rend
(folyamatos)

Kirándu
lások
balesetv
édelme
oktatás

Vezetők

Vezetők

Beiratkozási
dokumentáció
ellenőrzése

Intézményvezető. intézményvezetőhelyettes

32

Pedagógus
ok
munkakezd
ése

Intézményvezető

31

Szüneti
ügyelet
(2x)

Intézményvezető Csébi A. + Zámbóné Kis Zsuzsanna Intézményvezető
helyettesek +
munkaközösség - vezetők

Kréta,
felmérők,
érdemjegyek

30

Füzetek
vezetése,
javítása
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Teremrend

Tanulók
érkezése
(folyamatos)

Veszélyezte
tett, HH-s,
HHH-s
tanulók
eredményei

Intézményvezető helyettesek + fejlesztők

36
.

Kréta,
felmérők,
érdemjegyek

Munkaközösség - vezetők

35
.

Intézményvezető

Május

34

Intézményvezető helyettesek

Tanulmány
i
kirándulás
ok

Intézményvezető - helyettesek

33

Csébi A.

Baleseti
jegyzők
önyvek

Veszélyezte
tett tanulók
nyári
elfoglaltság
ai
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Simó Ilona

Bizonyítványo
k törzslapok,
Kréta

Tanévzáró
ünnepély,
ballagás

Intézményvezető helyettesek

Nyári
napközis
tábor

Tanév végi
statisztika

Intézményvezet Intézményveze
ő - helyettesek
tő

Június

Nyári
táborok
előkészítés
e

Intézményveze
Petrov Éva
tő

Napközi
ügyelet

Petrov Éva

37
.

9. Legitimáció
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10. Az intézményben működő szakmai munkaközösségek tervei
10.1 A Pedagógiai értékelő munkacsoport (PÉKcsoport)
2021-2022-es munkaterve
Készítette: Szalay Kornélia
intézményvezető-helyettes, a PÉK-csoport vezetője
Vezető: Szalay Kornélia
Tagok: Dörnerné Jakusovszky Éva
Nádudvariné Miseta Erika
Balázs Regina
Kapcsándi Eszter
Vastag Jánosné
Povázson Katalin
Petrov Éva

Az elmúlt tanév tapasztalatai, mérési eredményei alapján készítettük el éves munkatervünket.
A tervezésnél figyelembe vettük a tanév során tapasztalt erősségeket és gyengeségeket, a
szakmai elemzéseket, a Pedagógiai program tartalmi elemeit.
Ezek alapján megállapítható:
 A Difer vizsgálatok biztosítják a preventív ellátásra szoruló tanulók azonosítását.
 Az információáramlás javuló tendenciát mutat.
 A honlap működtetése jó színvonalú, naprakész.
 A szülőkkel való kapcsolattartás eredményes.
 A belső tudásmegosztás hatékonyan segíti a szakmai munkát.
 A gyermekvédelmi tevékenység tovább erősödött.
 A nevelési értekezletek tartalma biztosította az intézmény szakmai fejlesztését.
 Az óraelemzések, órareflexiók minősége tovább javult.
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 Az intézményben változatos, kiterjedt tehetséggondozó tevékenység folyik.
 Tehetséggondozó tevékenység bővítése: Napközis tehetségprojekt sikeresen
megvalósult, iskolai versenyek bővítése megtörtént.
 A PR tevékenység széleskörű, megtervezett.
 A kapcsolattartás társintézményekkel és egyéb helyi társadalmi szervezetekkel
megfelelő.
 Tárgyi feltételek: bútorok és az udvari játékok további amortizálódása tapasztalható.
 Humánerőforrás: a szakos ellátottság biztosított.
 Az intézmény keresettsége megfelelő, hosszú távon ennek megtartása, fokozása
szükséges.
 Integrációs tevékenység fejlesztése sikeres (Az érintett tanulók értékelésének
egységesítése, szakértői vélemények megismerése, értelmezése.).
Feladatok a 2021-22-es tanévben:

1.

Szociometriai mérések elemzésének segítése az osztályfőnöki munka erősítése céljából.

2.

Szövegértés fejlesztése minden évfolyamon.

3.

Óralátogatások kiemelt szempontja: a tanulók pozitív értékelése

4.

Értő olvasás felmérése tanév végén 1-4.évfolyamon.

5.

Difer mérések: korai prevenció biztosítása.

6.

Mérési eredmények elemzéseinek közzététele nevelési értekezleteken.

7. A szociális segítő munkatárs további igénybevétele.
8. Belső operatív tudásmegosztás kiszélesítése (hangsúlyt fektetve a szorobán és a Meixnermódszer elsajátítására).
9. Panaszkezelési szabályzatban foglaltak betartása továbbra is.
10. Tehetséggondozó tevékenység folytatása a napköziben, a 3-4. és a felső tagozatos
évfolyamokon.
11. Pályázatírás folytatása
 Intézményprofilhoz illeszkedő pedagógus továbbképzések
 Szakmai módszertani megújulás
 Tárgyi feltételek bővítése
 Szabadidős tevékenységek
12. Az intézmény keresettségének javítása, új, kidolgozott stratégia alkalmazása.
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13. Az udvar komfortosságának további fejlesztése.
14. A pedagógusok tudatos motiválása.
15. Innovációs tevékenység: Az óvodákkal való kapcsolattartás szorosabbá tétele.
16. Mérések elemzése, értékelése a szokásos módon.
Belső mérések: Tehetségmérés
Szülői elégedettség mérése
4. évfolyamon matematika, magyar mérés
5-8. évfolyamon alapműveleti mérés
Külső mérések: Idegen nyelvi mérés
Kompetenciamérés
NETFIT
A 2021/22-es tanév ütemterve:
Idő

PÉK feladatok

Felelősök

Kapcsolódás egyéb
dokumentumokhoz

Augusztus

Feladatok

Szalay

kijelölése

Kornélia

PP

PÉK értekezlet
Szeptember
Szabadulószoba

Dörnerné J.
Éva

Október

Szalay
Kornélia,
Szülők klubja

Vastag
Jánosné,
Horváth Ernő
Zoltán

November

Nevelési értekezlet:
Diszkalkulia belső

Vastag

továbbképzés

Jánosné,

PP, SZMSZ,

Nádudvariné

munkaközösségi

Miseta Erika,

tervek

Difer
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Pásztorné
Hajas Csilla
Könyvbemutató

Horváth Ernő
Zoltán

Tehetségprogram a

Szalay

napköziben

Kornélia

Petrov Éva
December

Integrációs

Szalay

tevékenység

Kornélia

PP

fejlesztése
Szülők klubja
Január

Tehetségprogram a

Petrov Éva

PP

napköziben
Szociometriai

Balázs Regina

vizsgálatok

Pásztorné Haja

Ovisuli

Csilla, leendő
elsős
osztályfőnökök

Február

Integrációs

Szalay

tevékenység

Kornélia

PP

fejlesztése
Szabadulószoba

Dörnerné J.
Éva

Ovisuli

Mátrai Nóra,

Iskolaelőkészítő

Gergely Anna

94

foglalkozások

Leendő elsős
tanítók

Március

Tehetségprogram a

Petrov Éva

pp

napköziben
Iskolaelőkészítő

Leendő elsős

foglalkozások

tanítók

Szülői elégedettség

Petrov Éva,

mérése

Kapcsándi
Eszter,
Nádudvariné
Miseta Erika

Tehetségazonosítás

Balázs Regina

Matematikai

Dörnerné J.

szabadulószoba

Éva

Tavaszi nevelési

Fejlesztők –

értekezlet

Pásztorné

Belső

Hajas Csilla,

továbbképzés

Nádudvariné

Meixner-módszer,

Miseta Erika,

szorobán

Vastag

Április

PP

Jánosné
Május

PP

Hangos olv.

Szalay

mérése,

Kornélia
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matematikai mérés

Gergely Anna,
GyörgypálTóth Melinda

Tehetségprogram a

Petrov Éva

napköziben
Szülők klubja

Szalay
Kornélia

Június

Rákoskert-nap

Szalay
Kornélia
Simó Ilona
Majoros-Kiss
Ágnes
Faragóné
Zsarnay Judit
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10.2 1 és 2. évfolyam alsós munkaterv
2021/2022. tanév
Készítette: Lorentzné Nagy Éva
munkaközösség-vezető

A munkaközösség tagjai:


Ambrus Istvánné, Benczéné Csorba Eszter, Jámborné Vízer Magdolna, Kiss Lilien,
Leitner Rita, Lorentzné Nagy Éva (munkaközösség-vezető), Nyitrai Ágnes, Péterné
Győri Éva, Petrov Éva, Thassy Marianna, Zsarnai Judit,



Munkaközösségünk fő célkitűzése, hogy a pedagógiai programunkban foglaltaknak
megfelelően biztosítsuk gyermekeinknek a kompetenciák legszélesebb körű fejlesztését.



Gondot fordítunk a tehetséggondozásra a mindennapokban. Ezen kívül külön
versenyeket is szervezünk, melynek célja, hogy az iskolába kerülő gyermekek
képességeit felmérjük, az erősségeiket megismerjük.



Tanulóink részt vehetnek az Észpörgető, a NyelvÉsz, valamint szavalóversenyen.



A tervezett szakkörök is a gyermekek érdeklődésére építve segítik képességeik
kibontakoztatását.



Szakköreink: szivacskézilabda, kézműves, néptánc, sakk, angol, német, karate, mese,
furulya A szivacskézilabdát, a furulyát és a néptáncot órarendbe építve, a többi
foglalkozást pedig a délutáni szabadidőben biztosítjuk tanulóink számára.



Az 1. osztályokban végzett DIFFER mérés is a tanulók mielőbbi megismerését segíti.
Az eredmények ismeretében kezdhetjük meg a tanulók mielőbbi célzott fejlesztését,
felzárkóztatását. A vizsgálatokat a fejlesztőpedagógusok már szeptember elején
elkezdik.



Változatos szabadidős programjainkkal várjuk az év során a tanulókat. Fontosnak
tartjuk, hogy az elmúlt „kovidos” tanévek után minél több közös programot
szervezzünk az iskolában és azon kívül is a gyerekeknek.



Az első két évfolyamon már bevezetésre került az új NAT. Megbeszélésekkel,
tapasztalatcserével támogatjuk a tanítók munkáját . A szakmai megújulást segítik a
tervezett belső továbbképzéseink.
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Az aktuális járványhelyzetet figyelembe véve hozzuk meg az év során a járványügyi
intézkedéseinket, hogy mind tanulóinkat, mind pedagógusainkat megóvjuk a
betegségtől.



Jelenleg a beléptetésnél a kézfertőtlenítés kötelező. Az osztályokban is szorgalmazzuk,
hogy minél gyakrabban használják a kihelyezett fertőtlenítőket!



A reggeliztetésnél a zsúfoltság elkerülése miatt az 1. osztályosok étkeztetése a teremben
történik. A 2. osztályosok az első szünetben, a 3-4.osztályosok a 2. szünetben
reggeliznek az ebédlőben.



Az Ovi-suli és iskolaelőkészítő programjainkkal szeretnénk iskolánkat megismertetni a
leendő elsőseinkkel, népszerűsíteni a környéken lakó családok között.

Idő
Augusztus
23.

Felelős

Feladat
Tantestületi és

Csébi András

munkaközösségi

Szalay Kornélia

alakuló ülés

Veressné Kristó

Kapcsolódás
intézményi
dokumentumokhoz
Ped. Program

Annamária

24.

Iskolai munkaterv
25.

Kibővített vezetőségi

Csébi András

ülés

Szalay Kornélia
Alsós munkaterv

26-tól
Alsós munkaközösségi
30.

értekezlet

Szalay Kornélia Csébi
András,
Zámbóné K. Zs.

31.

Munkaközösségi
megbeszélések,

osztályfőnökök

teremrendezések
Balesetvédelmi,
tűzvédelmi oktatás
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Iskolai munkaterv

Tanévnyitó

Csébi András

nevelőtestületi

Alsós munkaterv

értekezlet
Megbeszélés az első

Szalay Kornélia

évfolyamon tanító
pedagógusoknak
Szeptember
Alsós munkaterv

Povázson Katalin

Ped. Program

elkészítése

Lorentzné Nagy Éva

Iskolai munkaterv

Évnyitó

Szalay Kornélia

1.

Ambrus Istvánné
6., 7., 8.

Első osztályosok
szülői értekezlete

osztályfőnökök

20.
Szülői értekezletek
27-től

osztályfőnökök

Munkaközösségi
16.

értekezlet

20.

Papírgyűjtés

NAT, alsós mk.

Szarvas Gábor

22.
30.

Lorentzné Nagy Éva

Munkatervek leadása
DIFER mérés az első
osztályokban

fejlesztőpedagógusok

Kossuth –nap
Fáklyás felvonulás

Benczéné Csorba
Eszter
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Iskolai munkaterv

Tanmenetek leadása
Iskolai munkaterv
Autómentes nap
ÖKO munkaköz.
Mesenap
Povázson Katalin
Lorentzné N. Éva
Október
4.

állatkerti séták

6.

Iskolai munkaterv

Állatok világnapja
osztályfőnökök

Zene világnapja
Iskolai megemlékezés

7.

az aradi vértanúkról

Iskolai munkaterv

11.
Szülők klubja

Szalay Kornélia

Kibővített vezetőségi

Csébi András

14.

15.

értekezlet
Munkaközösségi

22.

Lorentzné N. Éva

megbeszélés
Szüreti bál

Jámborné Vízer
Magdolna, Ambrus

okt. 25-nov. 1.

Istvánné
Iskolai megemlékezés

7. osztályok

az
1956-os forradalomról
Őszi szünet
november
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NAT, alsós mk.

9.

Óvónők látogatása

16.
22.

Nyílt órák

29.

1. tanítók
Iskolai munkaterv

Negyedéves értékelés

osztályfőnökök

Ped. Program

.

December
9.

Őszi nevelési ért.

Csébi András

Fogadóóra

tanítók

Szülők klubja

Szalay Kornélia

Iskolai mt.
Ped. Program

11. 1.
Pályaorientációs nap

Gergely Anna
Györgypál-Tóth M.

21.

Iskolai mt.

dec.22-jan. 2.
Osztálykarácsony

osztálytanítók

Téli szünet
Január
10.

Vezetőségi ért.

Csébi András

Ovi-suli I.

Pásztorné Hajas Csilla

Munkaközösségi

Lorentzné Nagy Éva

Iskolai mt.

13.
20.

18.

NAT, alsós mk

Iskolai mt.

megbeszélés
21.
Alsós szavalóverseny

Povázson Katalin
Iskolai mt.

27.
31.

Ped. Program

I. félév vége

Ovi-suli II.
Félévzáró nevelői ért.

leendő 1. oszt. tanítók
Csébi András
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Február
7., 8., 9.

Szülői értekezletek

osztályfőnökök
Iskolai mt.

10.
Ovi-suli III.

Gergely Anna,
Gazsi Éva

11.

17-18.

2., 3.

Farsang

Zsarnay Judit,

Ped. Program
Iskolai mt.

Kiss Á.
Nevelői értekezlet
Csébi andrás

24.

Szalay Kornélia
Veressné Kristó A.

Iskolaelőkészítő 1.
leendő 1. oszt. tanítók
Március
3.
10.
11.

24.

Munkaközösségi

Lorentzné Nagy Éva

NAT, alsós mk

megbeszélés
Iskolaelőkészítő 2.

leendő 1. oszt. tanítók

Megemlékezés az

3. évfolyam

Iskolai mt.

alsós mk

1848-49-es forradalom
és szabadságharcról
Észpőrgető –

Lorentzné Nagy Éva

tehetségproram
Április
4-8.

Digitális témahét

Zámbóné Kiss Zs.

NAT
Iskolai mt.

9.
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13.

4.

14-19.

Költészet napja

Farkasné Plántek Éva

Tavaszi nevelési

Csébi András

értekezlet

Veressné Kristó
Annamária

25-29.
29.

Ped. Program

NAT

5.
Tavaszi szünet

25.
Fenntarthatóság hete

tanítók

ÖKO nap

ÖKO munkaközösség

Fogadóóra,

tanítók

Szülői értekezlet
Május
15.

Munkaközösségi

Lorentzné Nagy Éva

alsós mk.

megbeszélés
12.
13.

Szülők klubja

Szalay Kornélia

27.

Osztálykirándulások a

osztályfőnökök (felsős)

Iskolai mt.

felsőben

Gyermeknap

Nyitrai Ágnes,
Ambrus Erika
Tamás Ilona
Kalocsa Zsuzsa

Június
1., 2., 3.

Osztályirándulások

osztályfőnökök

Megemlékezés a

Benczéné Csorba

nemzeti összetartozás

Eszter

3.

5.
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Iskolai mt.

napjáról
14.
15.

6.
Rákoskert napja

16.
DÖK-nap

17., 20.

DÖK

Ballagás
21.

Osztályozó értekezlet

22.

Bizonyítványok
elkészítése
Tanévzáró ünnepély,
bizonyítványosztás
Tanévzáró
nevelőtestületi
értekezlet

10.3 3 és 4. évfolyam alsós munkaterv
2021/2022. tanév
Készítette: Povázson Katalin
munkaközösség-vezető
Helyzetelemzés
Az alsó tagozat általános helyzete:
12 alsó tagozatos osztály van.
Tanulói létszámok:

Osztályfőnökök:

1.a

28

Thassy Marianna

1.b

27

Benczéné Csorba Eszter

1.c

26

Ambrus Istvánné

2.a

21

Jámborné Vízer Magdolna

2.b

23

Zsarnay Judit
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2.c

23

Lorentzné Nagy Éva

3.a

26

Gergely Anna

3.b

27

Szili Zoltán

3.c

27

Simó Ilona

4.a

22

Majoros-Kiss Ágnes

4.b

21

Povázson Katalin

4.c

22

Nádudvariné Miseta Erika

Az alsó tagozat létszáma: 304 fő
Az alsó tagozat a 2017/18. tanévtől 2 munkaközösségben dolgozik.
Az 1-2. osztályosok speciális feladatait Lorentzné Nagy Éva látja el munkaközösségvezetőként. A két munkaközösség munkája mindennapokban szorosan összefonódik.
Tanítók a munkaközösségben:

3.a

26

Gergely Anna

3.b

27

Szili Zoltán

3.c

27

Simó Ilona

4.a

22

Majoros-Kiss Ágnes

4.b

21

Povázson Katalin

4.c

22

Nádudvariné Miseta

A munkaközösség munkájában részt vesznek még más, ezekben az osztályokban dolgozó
kollégák is, akik napközis feladatokat is ellátnak.
Mindegyik osztály élén jól képzett pedagógusok állnak.
Az egyenletes munkaterhelés és a szakmai megújulás miatt az alsós osztályok mindegyikébe
betanít a napközis párja is, illetve némelyik osztályban megosztva , gurulva tanítják a
tantárgyakat.
A 6 tanító közül 3, pedagógus II. besorolásba tartozik.
Az alsós tantermek az iskola földszintjén/4 osztály/, a második emeleten /8 osztály/
helyezkednek el.
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A tantermek világosak, rendezettek, hangulatosak, díszítettek. Minden osztály és tanító az
osztálytermek dekorációja során törekedett az ötletes, egyedi dekorációra, összhangban az
iskolavezetés elvárásaival.
Az osztályok általános tanterv szerint tanulnak, 4. osztályokban az angolt tagozaton, emelt
óraszámban.
Az OFI tankönyveit használják a tanulócsoportok./ Újgenerációs OFI és volt Apáczai Kiadó./
Az alsós munkaterv az iskolai pedagógiai programban és az éves munkatervben
megfogalmazott célokat és feladatokat tekinti meghatározónak.
Ennek alapján az alapkészségek fejlesztése, a környezettudatos nevelés, az angol nyelv
oktatása, és a testnevelés áll a középpontban.
Feladataink ebben a tanévben:


Járványügyi protokoll, járványügyi intézkedések figyelemmel kísérése



Gyors reagálás a lehetséges járványügyi intézkedésekre



Ha szükséges, gyors átállás az online tanításra



Az egészséges életmódra nevelés fontossága az osztályokban, fertőzések megelőzése



Szakkörök bővítése az alsó tagozat egészén, új szakkörök elindítása



Differenciálás a mindennapi munkában



Az indirekt és minőségi differenciálás szorgalmazása



A fejlesztendő tanulók értékelésének egyeztetése



A felső tagozatba való átmenet könnyítése



A környezettudatos nevelés, ÖKO jelleg erősítése



Az angol tagozatba jutás feltételeinek megteremtése a 3.-os angol szakkörökkel



Kapcsolódás az iskolai mozgásprogramhoz



Reprezentatív mérések 4. osztályban



Tehetségazonosítás, tehetséggondozás pszichológus segítségével



Szociometria



Helyi szakmai továbbképzések



Hagyományaink ápolása



Tanítók önértékelése



A BECS munkájában való részvétel.
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PÉK munkájában való részvétel



Segítség adása a minősülő pedagógusoknak



Együttműködés a többi munkaközösséggel



E-napló



A digitális távoktatás előkészítése



Protokoll a távoktatáshoz



Szakmai megújulás, digitális kompetenciák fejlesztése

Oktató- nevelőmunka színvonalának erősítése


Tehetséggondozás erősítése



A szövegértés tanításának prioritása



Új módszerek megismerése, ismertetése



Tanulási technikák elsajátíttatása



A kötelességtudat fejlesztése



Fegyelem erősítése



Gyenge tanulók felzárkóztatása



Egységes füzetvezetés



Együttműködés a fejlesztő pedagógusokkal



Ikt használat a mindennapi munkában



Digitális kompetenciák fejlesztése, különös tekintettel az online tanulásra



Nagyobb figyelem a képességek fejlesztésére



A különböző iskolai mérések eredményeinek felhasználása



Reprezentatív mérések

Közösségformálás


Kölcsönös segítségnyújtás erősítése



Gyerekek bevonása a közös munkákba



Szülők bevonása a közösségi munkába

Szervezési feladatok
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Információ áramlás javítása, email levelező rendszer napi használata



PÉK csoport feladatainak ütemezése, kollégák bevonása



Iskolai honlapon az alsós rendezvények megjelenítése



A honlap használatának, követésének erősítése a szülők között



A munkaközösségi és operatív megbeszélések szervezése



Egyenletes munkamegosztás



BECS munkájának segítése



PÉK munkájának segítése



E-napló működtetése



Az iskolai egységes távoktatási rendszer működtetése

Ellenőrzési terv

Tanmenetek: szeptember 20.
Füzetek: október, március
Munkaközösségi megbeszélések időpontja:
Minden hónap első hétfője: 14-15. óra
Operatív megbeszélések a különböző feladatok előtt megegyezés szerint

Munkaterv
Idő

Feladat

Felelős

Kapcsolódás
intézményi
dokumentumokhoz

Augusztus

23.

Csébi András

Pedagógiai program

Tantestületi és

Szalay Kornélia

Iskolai munkaterv

munkaközösségi

Veressné Kristó

alakuló ülés

Annamária

24.
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Vezetőségi értekezlet

Csébi András

Pedagógiai program
Alsós munkaterv
Felsős munkatervek

25.
Tagozati egyeztetések

Szalay Kornélia

Osztályozó vizsga

Veressné Kristó
Annamária

26.
Osztályozó vizsga
Szalay Kornélia
BECS alakuló ülés,
feladatok kiosztása

Veressné Kristó
Annamária

Termek rendezése
Osztályfőnökök

Napközis munkaterv

Szalay Kornélia

Pedagógiai program

27. A PÉK csoport
megbeszélése
4-5.-es átadás
Györgypál -Tóth
Melinda

Iskolai munkaterv

Benczéné Csorba

Alsós munkatervek

Eszter
Gergely Anna
Szalay Kornélia
Veressné Kristó
Annamária
Tűz-és balesetvédelmi
oktatás

Csébi András

30.
Szervezési feladatok
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31.
Tanévnyitó értekezlet
Csébi András

Pedagógiai program

Szalay Kornélia

Iskolai munkaterv

Veressné Kristó

Alsós munkaterv

Annamária

Munkaközösségek
munkaterve

Szeptember

Alsós munkatervek

Povázson Katalin

elkészítése

Lorentzné Nagy Éva

1.

Csébi András

Iskolai munkaterv

Évnyitó

Ambrus Istvánné

Alsós munkatervek

Pásztorné Hajas

Pedagógiai program

Csilla

Napközis munkaterv

Első osztályosok
szülői értekezlete

I
Elsős

skolai munkaterv

osztályfőnökök

Alsós munkatervek

Szalay Kornélia

Pedagógiai program
Napközis munkaterv

6.
Munkaközösségi
értekezlet
Povázson Katalin
Alsós munkatervek

10.Munkatervek
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leadása
Povázson Katalin
Lorentzné Nagy Éva
6-7-8-9.
Szülői értekezletek
Osztályfőnökök
13.
DÖK alakuló gyűlés
4.-es osztályfőnökök
Szarvas Gábor
Iskolai SZMK gyűlés
Csébi András
17. Kossuth nap

Iskolai munkaterv

A Kossuth –szobor

Alsós munkatervek

felavatása

Benczéné Csorba

Fáklyás felvonulás

Eszter

Pedagógiai program

Thassy Marianna

20.

Iskolai munkaterv

Tanmenetek leadása

Alsós munkatervek
Povázson Katalin

22.

Pedagógiai program

Lorentzné Nagy Éva
Iskolai munkaterv

Autómentes nap

Alsós munkatervek
ÖKO

Pedagógiai program

munkaközösség
Vastagh Jánosné
24. Diáksport nap

Iskolai mozgásprogram
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Iskolai munkaterv
27-okt. 1.

Testnevelők

Alsós munkatervek

Papírgyűjtés

Szarvas Gábor

Pedagógiai program
Napközis munkaterv
ÖKO munkaközösség

Szarvas Gábor

munkaterve

30.
Mesenap
Povázson Katalin
Lorentzné Nagy Éva
Petrov Éva
Október

4.
A zene világnapja

Felső tagozatosok

Pedagógiai program
Iskolai munkaterv

6.
Iskolai megemlékezés

Csébi András

az aradi vértanúkról

Felsős tanárok

6.
Kerületi

Csébi András

Pedagógiai Program

megemlékezés az

Iskolai munkaterv

aradi vértanúkról

Alsós munkaterv

7.
Szülők klubja
Vastagh Jánosné

A PÉK csoport

Horváth Ernő

munkaterve

Csébi András

Pedagógiai program

11. Vezetőségi
értekezlet

Iskolai munkaterv
Alsós munkaterv
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Munkaközösségek
Állatok világnapja
Állatkerti látogatás

munkaterve
Terjék Edit
osztályfőnökök,
napközis tanítók

15.Szüreti bál
Ambrus Istvánné

Pedagógiai program

Jámbor Magdolna

Iskolai munkaterv
Alsós munkaterve

18.
Munkaközösségi
megbeszélés

Iskolai munkaterv
Povázson Katalin

Alsós munkatervek
Pedagógiai program

20-21.
Egyéni fényképezés
Zámbóné Kiss
Zsuzsanna
22.
Iskolai megemlékezés
Pedagógiai program

az
1956-os forradalomról

7. évfolyam

Iskolai munkaterv
Alsós munkatervek
A munkaközösségek
munkatervei

23-nov.1.
Őszi szünet
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November
9.Óvónők látogatása

Szalay Kornélia
1. osztályos
osztályfőnök

Pedagógiai program
Iskola munkaterv
Alsós munkatervek

ök
16. Nyílt nap az 1.

Pedagógiai program

osztályosoknak

Iskolai munkaterv
Alsós munkaterv

19.
Agyafúrtak I.
Povázson Katalin
15.
Munkaközösségi
megbeszélés
Povázson Katalin

A magyar nyelv napja
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Felsősök

22. Negyedéves
értékelés

Pedagógiai program
Osztályfőnökök

Iskolai munkaterv
Alsós munkatervek

29.

A munkaközösségek

Őszi nevelési

munkatervei

értekezlet

Csébi András
Veressné Kristó
Annamária
Szalay Kornélia

29.
Fogadóóra
Osztályfőnökök,
tanítók, napközisek
Portfóliók feltöltése

26.
Ne vásárolj semmit!
ÖKO munkaközösség

nap

munkaterve

6-7.
December

Mikuláshét

Iskolai munkaterv
testnevelők

Alsós munkatervek
A munkaközösségek
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munkatervei
9.
Szülők klubja

Szalay Kornélia

Adventi készülődés

Alsós
osztályfőnökök
Pedagógiai program

11. szombat munkanap
Pályaorientációs nap

Gergely Anna

Iskolai munkaterv

Györgypál-Tóth

Alsós munkatervek

Melinda

A munkaközösségek

13. Idősek karácsonya
14. Óvodások

munkatervei
Szili Zoltán

látogatása

21.

Szalay Kornélia

Karácsonyi ünnepség

1.-ős osztályfőnökök

osztálykeretben
Iskolai munkaterv
osztályfőnökök
22-jan.2. Téli szünet

Január

3.
Munkaközösségi

Povázson Katalin

megbeszélés
10. Vezetőségi

Csébi András

értekezlet
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Napközis munkaterv

Pedagógiai program

13.
OVISULI I.

Pásztorné Hajas

Iskolai munkaterv

Csilla

Napközis munkaterv
Alsós munkatervek

14.
Iskolai Nyelvész
verseny

Iskolai munkaterv
Povázson Katalin

Alsós munkatervek
Felsős munkatervek

18.
Iskolai versmondó
verseny

Pedagógiai program
Povázson Katalin

Iskolai munkaterv
Napközis munkaterv
Alsós munkatervek

21.
Az 1. félév vége

22.
Központi felvételi

Iskolai munkaterv
Felső tagozat, 4.-es
osztályfőnökök

24.
Magyar kultúra napja
Felsősök
Osztályozó
értekezletek
Szalay Kornélia
27.
Pedagógiai program

OVISULI II.
Szalay Kornélia

Iskolai munkaterv

Leendő elsős

Napközis munkaterv

osztályfőnökök

Alsós munkatervek

28. Félévi értesítők
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31.

Osztályfőnökök

Félévzáró
nevelőtestületi
értekezlet

Pedagógiai program
Csébi András

Iskolai munkaterv
Napközis munkaterv
Alsós munkatervek

Február

Pedagógiai program

7-8-9.
Szülői értekezletek

Osztályfőnökök

Iskolai munkaterv
Pedagógiai program
Iskolai munkaterv
Napközis munkaterv
Alsós munkatervek

10.
Ovisuli III.

Gergely Anna
Tiraláné Gazsi Éva

11.
Farsangi bál

Majoros-Kis Ágnes

Iskolai munkaterv

Zsarnay Judit

Napközis munkaterv
Alsós munkatervek
Alsós munkatervek

8-12.
Kerületi versmondó

Szalay Kornélia

verseny

17-18.

Kapcsolódás a kerületi
munkatervhez

Csébi András

Továbbképzés

24.Iskolaelőkészítő I.

Leendő elsős tanító
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Iskolai munkaterv

nénik

Alsós munkatervek

Kiszebáb égetés a

Napközis munkaterv

napköziben

Pedagógiai program

25.
A diktatúrák

Felsősök

áldozatainak
emléknapja

25.
Megyei Nyelvész

Farkasné Plántek

verseny

Éva

Iskolai munkaterv

28.
Vezetőségi értekezlet

Pedagógiai program
Csébi András

Iskolai munkaterv

Povázson Katalin

Alsós munkatervek

Március
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Napközis munkaterv

Leendő elsős tanító
nénik
Pásztorné Hajas

Pedagógiai program

Csilla

NAT

Szalay Kornélia

Pedagógiai program

Leendő elsős tanító

Iskolai munkaterv

nénik

Alsós munkatervek
Napközis munkaterv

Györgypál Tóth

Iskolai munkaterv

Melinda
Gergely Anna
Simó Ilona

Felsősök

Pedagógiai program

Povázson Katalin

NAT

Vastagh Jánosné

Magyar
munkaközösség
munkaterve

Április

4-8.
Digitális témahét

Zámbóné Kis
Zsuzsanna

11.Költészet napja

Felsősök
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Háromnegyed éves

Osztályfőnökök

értékelés
11-12.
Osztályfényképezés

Zámbóné Kiss
Zsuzsanna

13.Tavaszi nevelési

Csébi András

Pedagógiai program

értekezlet

Szalay Kornélia

Iskolai munkaterv

Veressné Kristó

Alsós munkaterv

Annamária
14-19.
Tavaszi szünet

20.
Munkaközösségi

Povázson Katalin

megbeszélés

20.
A Holocaust

Felsősök

áldozatainak
emléknapja
Pedagógiai program

22.
Agyafúrtak II.

Povázson Katalin

Iskolai munkaterv
Alsós munkaterv

25-29.
Fenntarthatósági

Velladics Barbara

Pedagógiai program

témahét

Petrov Éva

NAT

25. Fogadóóra

osztályfőnökök,

Pedagógiai program

Anyák napi

napközisek

Iskolai munkaterv

ünnepségek

Alsós munkatervek
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Fogadóóra vagy szülői
értekezlet

29.
ÖKO nap

Velladics Barbara

Pedagógiai program

Petrov Éva

Iskolai munkaterv
ÖKO munkaközösség
munkaterve
Napközis munkaterv

2.
Munkaközösségi

Povázson Katalin

megbeszélés
Május

7.
Merzse matek

4. osztályos tanítók

12.
Szülők klubja III

Szalay Kornélia

25.
Könyvnapi vetélkedő

Povázson Katalin

Iskolai munkaterv
3-4.-es munkaközösség
munkaterve

27.

Nyitrai Ágnes

Pedagógiai program

Gyermeknap

Kalocsa Zsuzsanna

Iskolai munkaterv

Tamás Ilona

Alsós munkaterv

Ambrus Istvánné

Napközis munkaterv
Iskolai mozgásprogram
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Június
Pedagógiai program
Iskolai munkaterv
Alsós munkaterv
Napközis munkaterv
Pedagógiai program

Pedagógiai program
Iskolai munkaterv
Pedagógiai program
Alsós munkatervek
Felsős munkatervek
Napközis munkaterv
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10.4 Napközis munkaközösség munkaterve
2021-2022-es tanévre
Készítette: Petrov Éva
munkaközösség-vezető
Az iskola mind jobban átfogja a tanulók egész élettevékenységét, s ennek jegyében gazdag
lehetőségeket biztosít a szabadidő értelmes eltöltésére, szabadidős szokásaik kialakulását,
személyiségük formálódását, szocializációjukat, az iskola nevelési és oktatási céljainak
megvalósulását. A gyermekek fejlesztésének fontos színtere a délutáni időszak. Az ekkor
végzett tevékenységek kölcsönhatásban vannak a délelőtti és a családi életen belüli
történésekkel,

együttesen

alakítva

így

a

személyiséget.

A napközi alapvető feladata, hogy szervezett formában biztosítsa az eredményes, nyugodt
tanuláshoz és a szabadidő hasznos, változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket. Biztosítson
olyan körülményeket, amelyek által a gyermekek megtapasztalhatják a közösséghez tartozás
élményét és fontosságát.
A napközis termek az iskola földszintjén (4 csoport), a második emeleten
(8 csoport), helyezkednek el.
A tantermek világosak, rendezettek, hangulatosak, ízlésesen díszítettek.
Helyzetelemzés
Iskolánkban, a 2021-2022-es tanévben 12 alsós napközis csoport indul. Minden napközis
nevelő képesített tanító, jól képzet pedagógus. Az egyenletes terhelés és szakmai megújulás
érdekében minden napközis munkatárs betanít, illetve megosztva tanítanak az osztálytanítóval
az adott évfolyamon. A napközis munkaközösségben 4 nyugdíjas, illetve 5 „guruló”
munkaszervezéssel tanító kolléga van.
Az alsós csoportok vezetői:
1.

csoport - 1. a oszt.

-

Kalocsa Zsuzsa

2.

csoport - 1. b oszt.

-

Leitner Rita

3.

csoport - 1. c oszt.

-

Kiss Lilián

4.

csoport - 2. a oszt.

-

Péterné Győri Éva

5.

csoport - 2. b oszt.

-

Vendrey Jolán, Bene Éva
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6.

csoport - 2. c oszt.

-

Petrov Éva

7.

csoport - 3. a oszt.

-

Györpál-Tóth Melinda

8.

csoport - 3. b oszt.

-

Tamás Ilona

9.

csoport - 3. c oszt.

-

Nyitrai Ágnes

10. csoport – 4. a oszt.

-

Pozsgai Ágnes

11.

csoport - 4. b oszt.

-

Tiraláné Gazsi Éva

12.

csoport - 4. c oszt.

-

Kapcsándi Eszter

Nevelési programunk
A napközis munkaterv az iskolai pedagógiai programban és az éves munkatervben
megfogalmazott célokat és feladatokat tekinti meghatározónak.
Ennek alapján az alapkészségek fejlesztése, a környezettudatos nevelés, az angol nyelv
oktatása, és a testnevelés áll a középpontban.
Pedagógiai tevékenységünk fő alapelve az a gyermekközpontúság, amelyen az empátiát,
pozitív késztetést, bizalmat, az önbizalom növelését, a sikerhez való segítést és a szeretetet
értjük. Kiemelt feladatunk az alapkészségek fejlesztése, a környezettudatos magatartás
kialakítása, az egészséges életmódra nevelés, a viselkedéskultúra megerősítése, a
hagyományőrzés, a szabadidő értelmes, hasznos eltöltése.
Napközis munkaközösségünk projekt módszer szerint dolgozik, ezért ebben a tanévben is
ennek megfelelően állítottuk össze a munkatervet. Mivel iskolánk ÖKO iskola kiemelt
figyelmet fordítunk a környezettudatos szemléletmód kialakítására az iskolai keretek között.
Fontosnak tartjuk a „Zöld” szemléletmód átadását, ezért projekt programunkban is nagyon
gyakran

szerepel.

Témanapokat,

témaheteket

szervezünk.

Környezettudatosság,

energiatakarékosság, felelős hulladékkezelés, iskolánk környezetének rendben tartása ezek a
fő szempontok. A feladatok megoldásában előtérbe helyezzük a csapatmunkát. Kiemelt
szervezési feladatunk ebben az évben a Fenntarthatósági témahét.
Másik fontos program körünk a hagyományőrzés. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink
megismerkedjenek a jeles napokkal, a hagyományokkal és szokásokkal, és azokat ápolják és
továbbvigyék.
Harmadik fontos programunk a tehetséggondozás a napközis időben. Szövegértés,
matematika,

környezetismeret,

kézügyesség

évfolyamon.
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illetve

kreativitás

fejlesztése,

minden

Fő feladatok az iskolai munkaterv alapján
1. A tanulók tanulmányi munkájának figyelemmel kísérése, folyamatos segítése, a házi
feladatok elvégzése.
2. A délelőtt végzett munka utáni pihenés biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltése.
3. A tanulás folyamán figyelmet fordítunk az alapkészségek maximális fejlesztésére
minden tantárgyból.
Az oktató-nevelőmunka színvonalának emelése
 megfelelő feltételek megteremtése
 a képességekhez megfelelő segítségnyújtás
 tehetséggondozás
 gyenge tanulók felzárkóztatása
 az írásbeli munkák javítása, javíttatása.
Tanulásirányítás
 a rendszeres, pontos munkavégzés feltételeinek megteremtése
 tanulási technikák elsajátítása
 motiváció
 helyes időtervezés
 megfelelő munkatempó kialakítása
 önellenőrzés
 tananyaghoz kapcsolódó ismeretek bővítése
Közösségformálás
 egymás tisztelete
 kölcsönös segítségnyújtás
 felelősségtudat fejlesztés
 a gyerekek bevonása a közös munkába
 a közös élmény szerzésének lehetőségei
 szabadidős tevékenységek iskolán kívüli gyakoriságának növelése
 gyerekek bevonása a közös munkákba
 osztályok közötti kapcsolatok erősítése
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 szülők bevonása a közösségi munkába
A napközis munkaközösség speciális feladatai
 a házirendhez és az iskolai hagyományokhoz igazodó szokásrend kialakítása,
megtartása
 egységes szokásrend mind a 11 csoportban
 a kulturált viselkedés, helyes magatartási formák megismertetése és betartatása az
ebédlőben, az udvaron és az osztályteremben
 a tanulási idő, zavartalan biztosítása
 környezettudatos viselkedés kialakítása
A tanulókkal való kapcsolat kialakítása
 őszinteség, nyíltság
 a történések objektív igazságos megítélése
 egymásra figyelés
Szabadidős tevékenység
 komplex foglalkozások
 játékos foglalkozások
 iskolán kívüli programok
 manuális foglalkozások
 nevelési beszélgetések”
 csoportok közötti vetélkedők, sportversenyek
A napközis nevelők fő feladatai.
 a tanulói fegyelem megkövetelése.
 a rongálókkal, károkozókkal szemben határozott fellépés, intézkedés.
 a szülőkkel való jó kapcsolatteremtés.
 az osztálytanítókkal való jó munkakapcsolat fenntartása
 tanácsadás, segítségnyújtás a fiatal kollégáknak.
 hospitálás.
Szervezési feladatok
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 információ áramlás javítása, email levelező rendszer napi használata
 belső értékelő csoport működtetése
 önértékelési folyamat elvégzése ütemterv szerint
 iskolai honlap átalakítása
Munkaközösségi megbeszélések időpontja
Minden hónap első hete 1615-1715
Operatív megbeszélések a különböző feladatok előtt megegyezés szerint.
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MUNKATERV HAVI BONTÁSBAN
Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok
Ismerkedés a

Hét

1/1.

tankönyvekkel.
A tanszerek célszerű

09.

használta

1-3.

Helyes tanulási
sorrend. Hiánytalan
előkészület.

A tiszta munka
hangsúlyozása.
A tanulás tanítása

1/2.

09.
6-10.

Kulturális

Technikai

tevékenységek

tevékenységek

Tájékoztató –
személyi
higiénia.
Viselkedés az
ebédlőben

Újra együtt – nyári
élményeink
Rajz - nyári
élményeim

Játék, sport

Séták,
kirándulások

Szervezési feladatok
Baleset megelőzés a

Tantermi-és
udvari játékok
szabályai.

Séta az iskola

udvaron.
Vigyázzunk a

Napközivezetők

napköziben.

környékén.

Viselkedési
szabályok az

Felelős

Napközivezetők
Kvíz,
rajzkészítés

Társasjáték:

Időjárás és az

Gazdálkodj

öltözködés

okosan.

megfigyelése.

Takarítási világnap

rendre!
Napközivezetők

2.
09.

Kossuth nap

Feladatlap, plakát

13-

09.17.

készítés

Labdajátékok

17.
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Séta a
játszótérre

Fáklyás felvonulás

3.

A tiszta munka
hangsúlyozása.
A feladatok
ellenőrzése

09.
2024.

Beszélgetés az
autókról
Érdekességek,
újdonságok.

Autó felismerés

Séta a

Napközivezetők

Rajz: A jövő

képek alapján

környéken

autója, ÖKO autó

Autó felismerés

Milyen

Kedvenc autód

márkajelek

autókat

alapján

látunk
Napközivezetők

4.
A tiszta munka

09.

A mese világa

Meseolvasás.

hangsúlyozása.

27-

09.30.

Mese illusztrációk

Meseírás

Séta a
játszótérre

01.

Hét

Kulturális

Technikai

tevékenységek

tevékenységek

Játék, sport

Séták,

Szervezési

kirándulások

feladatok

Október 6
A rendszeres tanulás

1.

előnyei.
A rendes és pontos

10.

munkára szoktatás

04-08.

Okosságok
Tudod-e, hogy
Veszélyeztetett
állatfajok (térkép)
Állathangok

Állatok
Parafafigurák

Állatos

Csipesz-állat

társasjátékok

Papírtányér álarc

Állathangok

Zacskó állatkák

felismerése

Virtuális séta

világnapja

az
állatkertben
Állati jó játékok

felismerése
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Napközivezetők

Kézműves

2.
Az önálló munkára
szoktatás

Szüreti mulatság
10.

A gyümölcs

Az önálló munkára
10.
18-22.

játékok.

technikákkal.

fontossága
Őszi népszokások:
szüreti szokások

Séta a
játszótérre.

Szituációs

Október 23

3.

fejlesztő

különböző

11-15.

szoktatás

foglalkozások

10.15.

Napközivezetők

Mozgásos

:

Kedvenc

játékok

Megfigyelés

gyümölcseink.

Szőlőfürtök

ek: hogyan

A gyümölcsösök

készítése

változik a

megfigyelése.

különböző

természet

Napközivezetők

Gyümölcsnap

technikával
10.22.-11.02.

Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok

Hét

Kulturális

Technikai

tevékenységek

tevékenységek

Játék, sport
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Séták,
kirándulások

Szervezési feladatok

Napközivezetők
1.
Kölcsönös ellenőrzés

11.
3-5.

Önálló munka
elsajátítása, kölcsönös
ellenőrzés.

2.

11.
8-12.

Márton napi

Libák készítése

szokások,

különböző

hagyományok

technikákkal

Ügyesség

A természet

játékai

megfigyelése

Őszi jeles napok
Töklámpás napok
Népi játékok.
Dióverés.

Őszi jeles napok
Töklámpás

Ügyesség

A természet

készítése

játékai

megfigyelése

Projekt program

program

Kézműves

Matematika,

foglalkozások

11.

magyar, környezet,

különböző

15-19.

kézműves

technikákkal.

Hiánytalan előkészület
Kölcsönös ellenőrzés

Napközivezetők

Töklámpás.
1.Tehetség

3.

Márton napi

Felelős
Leitner Rita

Mozgásos
fejlesztő
játékok.

Péterné Győri Éva

Séta a

Tamás Ilona

játszótérre

foglalkozások.
4.
Önálló munka
elsajátítása,

11.
22-26.

Advent
Szokások,
hagyományok

Napközivezetők

Adventi
ajtódísz,
koszorú

A novemberi
Népi játékok

természet
megfigyelése

készítése

132

Ügyes kezek délutánja

Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok
A tantárgyak közti

Hét

1.

nehézségi sorrend fel - 11.29állítása és betartása.

12.-3.

Kulturális

Technikai

tevékenységek

tevékenységek

Történetek a
Mikulásrólmeseolvasás.

Mikulás
készítése
különböző
technikákkal

Játék, sport

Séták,
kirándulások

Játékok

Séta a havas

Kié lesz a

táj

sapka?

megfigyelése

Szervezési feladatok

Érkezik a Mikulás

Napközivezetők

Napközivezetők
Helyes tanulási sorrend.
A tanultak elmélyítése,
gyakorlása

2.

Luca napja
Advent jelentése.

12.

Az ünnep előtti

6-10.

vasárnapok.

Luca napi búza Havas játékok.
csiráztatása

Lego – játék

Karácsonyi
készülődés

Ügyes kezek délutánja

megfigyelése

Ajándékkészítés
karácsonyra

Hiánytalan előkészület.
Pontos és precíz
munkára nevelés.

Napközivezetők

3

12.

Karácsonyi dalok,

Karácsonyi

versek

dekorációk

Téli játékok

A havas táj

Karácsonyi ajándék

megfigyelése

készítése

13-17.
Osztálykarácsony

A tanultak elmélyítése,
gyakorlása

4
12.
20-21.

Karácsonyi mesék

Karácsonyi

Téli udvari

Séta az iskola

dekorációk

játékok

környezetében
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Napközivezetők

12.21.-01.03.

Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok

Hét

Kulturális

Technikai

tevékenységek

tevékenységek

Játék, sport

Séták,

Szervezési

kirándulások

feladatok

A közlekedési
1.
Tanulási sorrend
Szorgalmi feladatok elvégzése

Napközivezetők

szabályok
fontossága.

Jelzőtáblák

01.

Filmek.

készítése,

3-7.

Keresztrejtvény

színezése

Séta az iskola
Havas játékok

környékén a

Madarak etetése

közlekedés

Közlekedj
okosan

megfigyelése

KRESZ feladatok,
totó
Önellenőrzés, hibajavítás.

Mi a jó és mi a

2.

Helyes időbeosztás.

Az együttélés

Egyéni tanulási sorrend (könnyű –

01.

nehéz - könnyű)

10-14.

szabályai

Napközivezetők

rossz.
Mi a boldogság–
boldogságrecept
készítés
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Havas játékok

Séta az iskola
környékén.

Erőszakosság.
3.

Viselkedés

A magyar kultúra

Jó és rossz –

napja

tulajdonságok

Termi játékok

gyűjtése.

Düh – rajzkészítés

Tudni illik, mi

Asztalterítés

(haragos arc)

illik

szabályai,

Tanulási sorrend
Önálló munkára nevelés

Napközivezetők

01.
17-21

Téli

szabályai

öltözködés
megfigyelése,
jó tanácsok

kellékek
Asztalterítés

4.
Tanulási sorrend

szabályai,

Önálló munkára nevelés

Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok

Hét

01.

kellékek

24-28.

Teázási szokások

Kulturális

Technikai

tevékenységek

tevékenység

Tanulási sorrend

1.

Farsangi

ellenőrzése.

01.31-

szokások

Önellenőrzés,

02.

hibajavítás

04.

Kérdés - felelet

Napközivezetők
Tea filter
virágok
hajtogatása

Teafajták felismerése

Téli

illata alapján

öltözködés

Játék, sport

kirándulások
Tájékozódó

Farsangi álarcok
készítése

Séták,

Helyzetgyakorlatok.

Kérdések doboza

séta:
Ki, merre
lakik?
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Teadélután

Szervezési feladatok
Farsang
hagyományok

Napközivezetők

Önellenőrzés,

Napközivezetők

2.

hibajavítás
Kifejező olvasás

02.

gyakorlása

7-11.

Télbúcsúztató

Kiszebáb készítés

Feladatlap

Séta a
játszótérre

Kiszebáb készítés

Szövegértés
Tanulási sorrend

3.

Olvasási készség

Napközivezetők

A természet
megfigyelése.

fejlesztés.

02.

Változások a

Szövegértés

14-18.

természetben

Hóvirágkészítés

Kérdezz, felelek c.
játék

Kérdezz,
felelek c.
játék
PROJEKT
PROGRAM:

Tanulási sorrend
Olvasási készség
fejlesztés.
Szövegértés

kapcsolatos feladatok

Nyitrai Ágnes
Kiss Lilian

4.
02.
21.-25.

Népszokások –
télűzés

Kiszebáb készítés
Különböző anyag

Kérdezz, felelek c.
játék

Séta az
iskola
környékén

Kiszebáb égetése
Tanulmányi munkával

Felelős

Hét

Kulturális

Technikai

tevékenységek

tevékenységek

Játék, sport
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Séták,
kirándulások

Szervezési feladatok

Időtervezés
Helyes ejtés és helyes
írás elmélyítése,
gyakorlása
Kifejező olvasás

1/1.
02.2803.

Tavaszi képek,
dekoráció készítése

Kézműves
foglalkozások

Mozgásos
fejlesztő

különböző

játékok.

technikákkal

04.

ébredésének
megfigyelése:
rügyező fák.
Tegyünk egy lépést a

Társasjáték
1/2.
Önellenőrzés

03.
7-11.

Önellenőrzés
Tartalom elmondása
Kifejező készség
gyakorlása
Időtervezés
Helyes ejtés és helyes
írás elmélyítése,
gyakorlása
Kifejező olvasás

2.

Élőhelyünk a Föld

készítés

Napközivezetők

A természet

Társasjáték

A természet

Filmvetítés Víz

Totó,

ébredése -

világnapja

keresztrejtvény

megfigyelés

földért!

Napközivezetők

Március 15
A természet
Kokárdakészítés

03.

Napközivezetők

Társasjáték

ébredése -

MÁRCIUS 15.

megfigyelés

14.18.

3.

03.
21-25.

2.Tehetség program:
Matematika, magyar,
környezet,
kézműves
foglalkozások

Projekt nap
Kézműves
foglalkozások

Mozgásos
fejlesztő

különböző

játékok.

technikákkal
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Felelős

A természet

Leitner Rita

ébredésének

Péterné Győri Éva

megfigyelése:

Tamás Ilona

rügyező fák.

A Víz világnapja

4.
Kifejező készség
fejlesztés

03.

Víz világnapja

Hajókészítés

Totó,

Séta

papírból

keresztrejtvény

Rákoskerten

Napközivezetők

28-01.

Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok

Hét

Kulturális tevékenység

Technikai
tevékenység

Játék, sport

Séták,
kirándulások

A vidámság és a
Kifejező készség

1.

fejlesztés

04-08.

Szervezési feladatok
Tavasz

megújulás hónapja

Mese a

A természet ébredése,

tavaszról

az állatok tavaszi

(meseírás)

Körjátékok

Napközivezetők

Ügyességi
játékok.

kihajtása, vetőnap.
Önellenőrzés,
hibajavítás.

2.

Kifejező olvasás

Húsvéti hagyományok

gyakorlása.

04.

Helyesírási készség

11-13.

fejlesztés

felelevenítése

Felelős

Tojásfestés,

ROJEKT

nyuszi,

PROGRAM:

csibekészítés

Körjátékok

különböző

Ügyességi
gyakorlatok
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Melinda
Leitner Rita

Húsvéti szokások

technikákkal

Györgypál-Tóth

TAVASZI SZÜNET
04.13-04.20.
Önellenőrzés,
hibajavítás.
Kifejező olvasás
gyakorlása.
Helyesírási készség

Napközivezetők
3.

Fenntarthatóság
témahét

20-22.

szervezése

Dekorációk

Glóbi filmek,

Séta a

készítése

feladatok

környéken

fejlesztés
Önellenőrzés,
hibajavítás.

Fenntarthatóság
4/1.

Kifejező olvasás

FENTARTHATÓSÁG

gyakorlása.

04.

Helyesírási készség

25-29

TÉMAHÉT

Óratervek,
mintaprojektek

Feladatlapok,
filmek

összeállítása

Témahét
Felelős

ÖKO nap

Petrov Éva

szervezési
feladatai

fejlesztés
Ajándékkészítés

Nevünk

Legnépszerűbb

kezdőbetűjével

nevek.

ránk jellemző

Kifejező olvasás

Saját név

tulajdonságok

gyakorlása

eredete

gyűjtése

4/2.

Anyák napja
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Anyák napja
Az én anyukám a
Séta a
játszótérre

leg…

Napközivezetők

Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok
Egyéni segítségnyújtás
A helyesírási szótár
használata
Tartalom elmondásának
gyakorlása.

Felzárkóztatás, egyéni
segítségnyújtás a
rászorulóknak.
Tartalom ellenőrzése
A szorzótábla ismétlése

Időtervezés
Kifejező készség
fejlesztés
Tartalom elmondása
Lexikon használata

Hét

Kulturális

Technikai

tevékenységek

tevékenységek

Játék, sport

Séták,
kirándulások

Szervezési feladatok
Felelős

Étrend

Gyümölcs, és

Legnagyobb kincsünk

összeállítás

zöldség

az egészség

Salátakészítés

szobrászat

1.

05.

05.
913.

Kiss Lilian
Györgypál-Tóth

Projekt nap
3.Tehetség program:
Matematika, magyar,
környezet,
kézműves
foglalkozások

Kézműves
foglalkozások

Madarak, fák napja

Mozgásos
fejlesztő

különböző

játékok.

technikákkal

különböző
technikával

Felelős
Leitner Rita
Győri Éva

Séta az iskola

Tamás Ilona

környékén

Madarak, fák napja

készítése

3.

16-20.

életmódra nevelés

Melinda

Madarak

05.

Kalocsa Zsuzsa

Akadályverseny

02-06.

2.

Kirándulás

Egészséges

Vetélkedő

Védett fa –
meseírás
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Séta

Napközivezetők

Gyermeknap
4.
Kifejező készség
fejlesztés

Gyermeknap
05.

Ki vagyok én?

23-27.

Tanulmányi munkával
kapcsolatos feladatok

Hét

A tanév során
megismert és

Önarckép
Arcfestés

Kulturális

Technikai

tevékenység

tevékenység

dobóverseny

Nyitrai Ágnes
Péterné Győri Éva

közeli

Kalocsa Zsuzsa

játszótérre

Kapcsándi Eszter

Kézműves fog.
05.30-

Nemzeti

elsajátításának

06.03.

összetartozás
napja

Séták,
kirándulások

Szervezési feladatok

Környezetvédelmi

Szabadon

világnap

technikák

Játék, sport

Napközivezetők

Környezetvédelmi
1/1.

Célba

Kirándulás a

Játékok, arcfestés

alkalmazott tanulási

szintfelmérése.

Portrékészítés

Felelős

különböző tech.

választott
játékok.
Aszfaltrajz

Séta az iskola

világnap

környékén

verseny
Aszfaltrajz verseny
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Érezd jól magad

1/2.
A tanulási technikák
folyamatos alkalmazása

06.

Udvari játékok

Körjátékok, népi

Célba

játékok

dobóverseny

6-10.

Napközivezetők

Kirándulás a
közeli
játszótérre

Napközivezetők
2.

Kirándulás a

A tanulási technikák
folyamatos alkalmazása

06.

Udvari játékok

Csoport játékok

Futóverseny

közeli
játszótérre

13-15.
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10.5 Humán munkaközösség munkaterve a 2021-2022. tanévre
A humán munkaközösség munkaterve az iskola éves munkaterve alapján a kerületi programok
figyelembevételével, a munkaközösségi tagok javaslatainak beépítésével készült.
A munkaközösséghez tartoznak a magyar nyelv és irodalom, történelem, etika, könyvtár
tantárgyakat tanító képzett szaktanárok.
Személyi feltételek, a munkaközösség tagjai:
Kovács Szommer Andrea magyar nyelv és irodalom
Bíróné Török Brigitta történelem, etika
Csébi András történelem
Farkasné Plántek Éva magyar nyelv és irodalom
Győrfi-Hodák Ágnes magyar nyelv és irodalom
Velladics Barbara könyvtár, etika
Veressné Kristó Annamária magyar nyelv és irodalom
A munkaközösség tagjai tapasztalt, évek óta iskolánkban tanító szaktanárok, új kollégánk,
Kovács Szommer Andrea, aki magyar nyelv és irodalmat tanít. Támogatjuk, segítjük a
beilleszkedését, hospitálási lehetőséget biztosítunk számára.
Tárgyi feltételek:
A tanításhoz szükséges felszerelt tantermek rendelkezésre állnak, több projektor, laptop, audiovizuális eszköz szolgálja a hatékony oktatást, de még mindig van olyan kollégánk, aki saját
eszközzel végzi a munkáját. A tanárok tankönyveit a könyvtárból kölcsönözzük, minden
szükséges könyvet megkaptunk.
A fejlesztés érdekében a következőket kéri a munkaközösség:
o a könyvtárban DVD-videó lejátszóra van szükség;
o a házi olvasmányok változásával szükség van könyvtári beszerzésre
 E. Kästner: A repülő osztály
 Gimesi Dóra - Jeli Viktória - Tasnádi István: Időfutár – A körző
titka
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Célok, feladatok


A tanári személyiségek tiszteletben tartásával a munkaközösségen belül egységes
szemlélet kialakítása.



Fel kell készülnünk a digitális oktatásra, megalakítjuk a Classroom osztályokat,
keressük a lehetőségeket a hatékony tanításra.



Fontos feladat a tanulás megszerettetése diákjainkkal, elfogadtatni, hogy a tudás érték.



A nemzeti összetartozás érzésének megalapozása, a Kárpát-medencében élő magyarság
kulturális értékeinek megismertetése.



A tehetséges diákok fejlesztése, megmérettetési lehetőségek biztosítása, sikerélményhez
juttatása.



A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása.



A tanítási órákon kívül is igyekszünk – a lehetőségek szerint – olyan érdekes
programokat szervezni diákjainknak, ahol tehetségüket kibontakoztathatják.



Differenciált képességfejlesztés a tanórán és a tanórán kívül; a rászoruló tanulóknak
korrepetálása magyarból.



Az iskolai könyvtár rendszeres használata tanórákon, ill. a diákok szabadidejében.



A tanulók már „kinőtt” könyveinek ajándékozásával a könyvtár ifjúsági- és
mesekönyveinek gyarapítása.



Óralátogatások, hospitálások szervezése - a munkaközösség tagjai egymás között.



5. évfolyamon a tanulási módszerek kialakítása, folyamatos konzultáció a tanulószobás
kollégákkal.



Kiemelt feladat ebben a tanévben is a szövegértés fejlesztése – minden tantárgyból –,
hiszen a tanulás alapja a jó szintű szövegértés. A munkaközösség tagjai feladatbankot
hoztak létre, melyben minden tantárgyhoz és évfolyamhoz található feladatlap.



Színhát- és múzeumlátogatásokat szervezünk az osztályfőnökök segítségével.

Munkaközösségi megbeszélések
Elsősorban a felső tagozat értekezleteihez kapcsoljuk a munkaközösségi megbeszéléseket, de
szükség szerint változtatunk ezen. A programokhoz kapcsolódó operatív megbeszélések
időpontját alkalmanként egyeztetjük. Tervezett témák:
 a tanév fő feladatainak megbeszélése
 egyéni feladatok vállalása
 tanulmányi versenyek előkészítése, értékelése
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 a bemutató órákon tapasztaltak megbeszélése
 aktuális problémák, feladatok megbeszélése
 sikerek és hiányosságok az oktató-nevelő munkában
 az éves munka értékelése
 javaslatok a következő tanévre

Célok, feladatok megvalósítása a tanévben
Augusztus
Munkaközösségi foglalkozás –
Munkaterv elkészítése, tanév feladatai

Felelős: mk. vezető

Tanmenetek elkészítése. (szept. 20.)

Felelős: szaktanárok

Szeptember
Mesenap a művészeti mk.-val (szept. 30.) osztálykeretben
Felelős: Farkasné Plántek Éva
Október
Megemlékezés az aradi vértanúkról – iskolai ünnepély
Felelős: Bíróné Török Brigitta
Együttműködés az iskolai ünnepély szervezőivel
Felelős: Farkasné Plántek Éva
November
Helyesírási verseny a magyar nyelv napja alkalmából (nov.15.)
Felelős: Farkasné Plántek Éva
Nyílt órák az 5. évfolyamon a szülőknek (nov. 17.)
Felelős: szaktanárok
Munkaközösségi értekezlet -aktuális problémák
Felelős: munkaközösség tagjai
Január
Középiskolai felvételire felkészítés
Felelős: Farkasné Plántek Éva
Veressné Kristó Annamária
NyelvÉSZ –iskolai forduló

(január 14.)
Felelős: Farkasné Plántek Éva
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Megemlékezés a magyar kultúra napjáról (január 24.) a művészeti mk.-gel közösen
Felelős: Kovács Szommer Andrea
Február
Munkaközösségi foglalkozás Felelős: Farkasné Plántek Éva
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (febr. 28.)
Felelős: Bíróné Török Brigitta
Pest megyei nyelvÉSZ verseny (febr. 25.)
Felelős: Farkasné Plántek Éva
Iskolai Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Felelős: Kovács Szommer Andrea
Március
Bendegúz – matematika Pest megyei versenyének szervezése (márc. 11.)
Felelős: Farkasné Plántek Éva
A magyar nyelv hete

(márc. 21 - 25.)
Felelős: Győrfi-Hodák Ágnes

Pest megyei Tudásbajnokság rendezése

(márc. 25.)
Felelős: Farkasné Plántek Éva

Április
Könyvmoly Galaxis április 4.
Felelős: magyarosok
Költészet napja április 11.
Felelős: Farkasné Plántek Éva
A 7. évfolyamos osztályok felkészítése a Határtalanul program irodalmi látnivalóira
Felelős: Farkasné P. Éva
Május
Kompetenciamérés május 4 – 17. 8. évfolyam
18 – 24. 6. évfolyam
Felelős: Veressné Kristó A.
Felkészítés a mérésre
Felelős: Győrfi-Hodák Ágnes
Farkasné P. Éva
Veressné Kristó A.
Június
A ballagási műsor összeállítása
Felelős: Farkasné Plántek Éva
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Kovács Szommer Andrea
A munkaközösség munkájának értékelése
Felelős: mk. vezető
Tanulmányi versenyek
Hagyományainkhoz híven részt veszünk a kerületi és országos versenyeken, melyeket iskolai
forduló előz meg. A nevezésért és a felkészítésért felelős az évfolyamon tanító szaktanár és a
munkaközösség-vezető.
 Csapato(ka)t indítunk a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen a felsős tanulókkal.
 Indulunk a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Versenyen 5-8. évf.
 A nyelvÉSZ versenyt meghirdetjük, szervezzük tanulóink részére.
Szervezzük és támogatjuk a levelezős tanulmányi versenyeket – Tudásbajnokság, Tollforgató,
Mozaik tanulmányi verseny, Arany János verseny stb.
Továbbá részt kívánunk venni minden olyan versenyen és rendezvényen, amelyekről év közben
szerzünk tudomást, és úgy gondoljuk, hogy azok a gyerekek érdeklődését felkeltik, tudásukat
gyarapítja és öregbíti az iskolánk jó hírnevét.
Ellenőrzési terv


tanmenetek, szakköri- és fejlesztő tervek ellenőrzése

határidő: szeptember



írásos dokumentumok és tanulói füzetek, munkák

határidő: október- május



óralátogatások

határidő: október- május

A munkatervet a munkaközösség tagjainak véleménye alapján összeállította:
Farkasné Plántek Éva munkaközösség-vezető
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10.6 Természettudományi és testnevelési munkaközösség

munkaterve
2021-2022. tanév
Készítette: Dörnerné Jakusovszky Éva
munkaközösség-vezető

1. A munkaközösség összetétele:
Földrajz,biológia,

-

Paksa Ilona

Informatika

-

Zámbó Zsuzsanna

Fizika,

-

Ujvárosi Emese

Matematika

-

Nagyné Koncz Anna

-

Dörnerné Jakusovszky Éva

-

Terjék Edit

matematika, kémia

-

Lekli Zsuzsanna

Testnevelés

-

Feja Tibor

term.tud.gyak. kémia

Biológia, term.ism.
földrajz
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-

Mátrai Nóra

-

Szarvas Gábor

2. A munkaközösség kiemelt feladatai a nevelő-oktató munka területén:
 Munkatervünket az iskola pedagógiai programjához, az iskolai éves munkatervhez
igazítva készítettük el közösen. 5-6.évfolyamon figyelnünk kell az új helyi tantervre.
 Témakörök előtt fontos a szintfelhozás, a digitális korszak ( korona vírus) miatt.
 A tanításhoz használt tanmenetek, tanítási útmutatók, tankönyvek, egyéb segédanyagok,
szemléltető eszközök megismerése, átvizsgálása. Megismerni az új 6. osztályos
könyvet.
 Egységes követelmény- és értékelési rendszer alkalmazása, ez a Pedagógiai programban
is rögzítve van.
 A tantárgyanként megfogalmazott tantárgyi követelmények teljesítése.
 A digitális tananyagokkal való ismerkedés.
 Természettudományos

gondolkodásmód

fejlesztése,

hetedik

osztályban

az

új

tantárgyak, kémia, fizika, földrajz, biológia megkedveltetése.
 Hangsúlyt kell helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására,
rögzítésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére.
 Kommunikációs és viselkedéskultúra fejlesztése.
 Tehetséges diákok motiválása, tehetséggondozása, versenyekre való felkészítése,
nevezése, valamint az országos kompetencia felmérésre és a 7-8. évfolyamban pedig a
felvételire való felkészítés. Ebben a tanévben a matematika tehetséggondozás az 56.évfolyamon lesz.
 Ugyanakkor kiemelt feladat a gyengébb diákok felzárkóztatása, differenciálása, a
tanulás tanítása, és minden olyan módszer mely segíthet. Korrepetálásokat tartunk
évfolyamonként. Fontos, hogy a gyengébb képességű gyerekek is sikerélményhez
jussanak, megfelelő alappal hagyják el az iskolarendszert.
 Fejlesztendő gyerekek osztályozása: A százalékhatárokat módosítjuk, többletidőt adunk.
Ha matematikából van nehézsége egy gyermeknek (fejlesztős), az jelenjen meg a fizika
és kémia tantárgyak minősítésében is.
 Napi szinten együtt kell működnünk a fejlesztőpedagógusokkal, szülőkkel, hogy a
problémás tanulók iskolai előmenetele is elérje a megfelelő szintet.
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 Az iskolai faliújságon nyomon lehet követni a matematika

versenyek nevezési

időpontjait. Év elején felhívjuk a szülők figyelmét is (nyomtatva megkapják) a verseny
lehetőségeket. A nevezési díjakat a szaktanárok beszedik és segítséget kérnek a diákok
utaztatásához.
 Erősíti a közösség munkáját a folyamatos tapasztalatcsere, ami lehet egymás óráinak
látogatása, meglévő és új feladatlapok cseréje, versenylapok cseréje, új kollégák
segítése.


E-napló pontos vezetése.

 A magyar munkaközösség kérésére nagyobb hangsúlyt fektetünk a szövegértésre.
 Megbeszéléseinket szükség szerint tartjuk.

3.ÜTEMTERV
évfoly

jelentkezési

verseny

am

határidő

időpontja

2021.szept.

2021.szept.24

ingye-

21.

.

nes

2021.

2021.

Éjszakai
akadályverse

5. 7.

ny
Szabaduló
matek

5.abc

szeptember.
3. hetében

szept. 28.

ár

Évával

6-

matek

2022.
5.abc

Dörnerné
J. Éva

Vidadomb

7.óra

ingye-

J. Éva

Kossuthba

nes

Papp

n

Edina
Dörnerné

január 28.

J. Éva

egyeztetve
Szabaduló

helyszín

Dörnerné

Plántek
matekÁSZ

felelős

Kossuthba
n

2022.

ingye-

Dörnerné

Kossuthba

február 15.

nes

J. Éva

n

2022.március

ingye-

Dörnerné

Kossuthba

7-11.

nes

J. Éva

n

2022.

2022.

ingye-

Dörnerné

Kossuthba

március

április 7?

nes

J. Éva

n

január
végéig

PÉNZ7
pénzügyi és
vállalkozói

5-8.

mindenkinek

munkahét
Szabaduló
matek
Kerületi Ped.

5.abc
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Napra

Kossuth
Matek

5-8.

2022.

2022.

február 18-

február 22-

ingye-

Dörnerné

ig

25.

nes

J. Éva

2022.

2022.

március

április

Kerületi
logikai

5-8.

verseny

Merzse
Játékos

március

4-6.

vége

Matematika

Alapműveleti
matematika-

5-8.

mindenkinek

verseny

2022.május 7.
esőnap
május 21.

Kossuth

ingyenes

Dörnerné
J. Éva

infoterem

Gregor
Ált.
Iskola

Merzse
ingye-

Dörnerné

természetv

nes

J. Éva

édelmi
területén

2022.

ingye-

matek-

június 1-3.

nes

tanárok

Kossuthba
n

AUTÓMENTESNAP: Terjék Edit
ÁLLATOK VILÁGNAPJA: Terjék Edit
Testnevelés munkaterv a 2021/2022. tanévre
NETFIT mérés: 2022. március-április
Sportversenyek és felkészítő tanárok:
Atlétika – kerületi váltófutás:
Atlétika – kerületi többpróba:
Atlétika – kerületi mezei futás:
Atlétika – országos mezei futás: Szarvas Gábor
Ergométeres evezés – kerületi:
Ergométeres evezés – országos:
Játékos váltóverseny:
Kézilabda lány: Mátrai Nóra
Kézilabda fiú: Mátrai Nóra
Foci: Szarvas Gábor
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Úszás – kerületi: Szarvas Gábor
Az új kollega, Feja Tibor folyamatosan bekapcsolódik a szervezésbe.
A fent megnevezett versenyeken való részvétel függ a szervezőktől, mert nem mindig
szerveznek hasonló eseményeket.
További sportágakban nevezés, melyekre nem mi készítjük fel a tanulókat: judo, karate, alpesisí, triatlon, duatlon, vívás
Mozgásprogram:
Október: Judo Világnapja
November: kerületi úszóverseny
December: játékos sportverseny
Január: Shuttle Time I. – tollaslabda
Február: budapesti úszóverseny, budapesti kézilabda mérkőzések
Március: országos tornaverseny budapesti kézilabda mérkőzések
Április: kerületi atlétika verseny, kerületi ergométeres evezőverseny
Május: játékos vetélkedők és aerobik az Egészség héten
Június: Shuttle Time II. – tollaslabda
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10.7 Az angol nyelvi munkaközösség munkaterve a 2021/22-es
tanévre
Készítette Papp Edina
Munkaközösség-vezető
Helyzetelemzés
A munkaközösség tagjai és tanított csoportjai
Aranyosmaróthy Katalin:

Papp Edina:

4.b T

4.b N

5.a N

5.c T

5.b T

7.a N

5.b N

7.c N

6.a N

8.c N

7.b T

8.b N
Szabóné Pollák Judit:
Csata Réka:

4.a T

4.c T

4.c N

4.a N

6.a T

5.a T

7.b N

5.c N

8.a T

6.c T

8.a N

7.a T

8.c T
Lőrinczi Petra:

Staudinger Judit:
7.c T

6.c N

8.b T
8.b T

Kiss Lilian Dóra:

Kalocsa Zsuzsa:

3. évfolyam szakkör

1-2. évfolyam szakkör

Az 1. osztályos tanulókkal kezdjük az angol nyelv megismertetését. Az idegen nyelvre való
ráhangolódás játékosan szakkörök formájában történik. 4. osztálytól a tanulókat folyamatos
felkészítjük az aktív szókincs használatára, elmélyítésére, a nyelvtan helyes használatára.
Hagyományainkat megőrizve, együttműködve dolgozunk. A munkaközösség tagjai egymást
segítik és a tapasztalatcsere érdekében, előzetes egyeztetés mellett egymás óráin is hospitálnak.
Az ütemterv elkészítésében és ennek hatékony megvalósításában közösen vesznek részt. Az
153

interneten keresztül email-ben a lényeges és éppen aktuális a munkaközösséget érintő témákról
rendszeresen tájékoztatjuk egymást, néha napi szinten többször is.
Versenyek: játékos házi verseny (Jeopardy), angol nyelvi házi verseny, kerületi verseny,
országismereti verseny, WOW! akadályverseny
Nyelvvizsga: Junior nyelvvizsga a 7. évfolyamon
A tervezett illetve pontos időpontok az ütemtervben részletesen láthatóak.
Szakkörök/Tehetséggondozás
A szakkörök az 1-3. évfolyamon működnek.
Az érdeklődőbb tanulók részére tehetséggondozást, versenyre felkészítést tartunk.
Tárgyi feltételek:
A tanításhoz szükséges CD-lejátszók, laptopok rendelkezésünkre állnak. Sajnos vannak olyan
tantermek, ahol régi a projector, homályosan lehet látni, kicsi a kivetített kép, pedig ez nagyon
fontos lenne a hatékonyabb oktatás érdekében. A tanárok tankönyveinek egy részét a
könyvtárból kölcsönözzük, a többi az Oxford University Press és az MM Publications
ajándéka.
Célok, feladatok


Ebben a tanévben kiemelten figyelünk a gyermekek hallott és olvasott szövegértésének
fejlesztésére.



A 8. évfolyamos diákokat felkészítjük a szóbeli felvételi vizsgákra.



A tehetséges diákokkal differenciáltan foglalkozunk, megmérettetési lehetőségeket,
versenyeket biztosítunk számukra, igyekszünk minél több sikerélményhez juttatni őket.



Angol alapvizsgára készítjük fel a 7. évfolyamos tanulókat.



A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulókat próbáljuk felzárkóztatni.



Napi szinten együtt kell működnünk a fejlesztőpedagógusokkal, szülőkkel, hogy a
problémás tanulók iskolai előmenetele is elérje a megfelelő szintet.



Óralátogatásokat, hospitálásokat szervezünk - a munkaközösség tagjai egymás között.
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Ütemterv

Idő

Feladat

Felelős

Kapcsolódás
intézményi
dokumentumokhoz

Augusztus

23. Tantestületi és

Csébi András

munkaközösségi

Szalay Kornélia

alakuló ülés

Veressné Kristó

Pedagógiai program

Annamária
24. Kibővített

Csébi András

vezetőségi ülés

Szalay Kornélia

Iskolai munkaterv

Veressné Kristó
Annamária

25. Szintfelmérők

Papp Edina

Pedagógiai program

Csata Réka

Angolos munkaterv

Szabóné Pollák Judit
26. Angol
munkaközösségi

Papp Edina

Pedagógiai program

28. Tagozati egyeztető

Veressné Kristó

Felsős munkaterv

megbeszélések

Annamária

Az osztályfőnöki

Zámbóné Kis

munkaközösség

Zsuzsanna

munkaterve

Csébi András

Szervezeti és működési

értekezlet

30. Tűz-és
balesetvédelmi

szabályzat

oktatás, szervezési
feladatok,
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Csébi András

Pedagógiai program

Papp Edina

Pedagógiai program

31. Tanévnyitó
nevelőtestületi
értekezlet

Szeptember

Munkaterv elkészítése

Iskolai munkaterv
10. Munkaterv leadása

Papp Edina

Iskolai munkaterv

6-9. Szülői értekezlet

Osztályfőnökök

Iskolai munkaterv

20. Tanmenetek

Szaktanárok

Pedagógiai program

leadása

Papp Edina
Veressné Kristó

Október

30. Digitális nyelvi

Annamária

próbamérés

Csata Réka

4. Munkaközösségi

Papp Edina

megbeszélés

Pedagógiai Program
Iskolai munkaterv

November
Csata Réka

Iskolai munkaterv

Szabóné Pollák Judit

Angolos munkaterv

22. Negyedéves

Veressné Kristó

Pedagógiai program

értékelés

Annamária

Iskola munkaterv

5. Halloween Party

szaktanárok

30. Őszi nevelési

Csébi András

értekezlet
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Iskolai munkaterv

30. Fogadóóra

Veressné Kristó

Pedagógiai program

Annamária

Iskola munkaterv

szaktanárok

December

1.Komplex angol házi

Papp Edina

Iskolai munkaterv

verseny

Aranyosmaróthy

Angolos munkaterv

Katalin
4. Munkaközösségi

Papp Edina

megbeszélés
Január

10. Kibővített

Pedagógiai program
Angolos munkaterv

Csébi András

Iskolai munkaterv

24. Osztályozó

Veressné Kristó

Pedagógiai program

értekezletek

Annamária

Iskolai munkaterv

31. Félévi

Csébi András

Pedagógiai program

vezetőségi értekezlet
21. I. félév vége

nevelőtestületi

Iskolai munkaterv

értekezlet
Február
7-9. Szülői

Veressné Kristó

értekezletek

Annamária

Iskolai munkaterv

Osztályfőnökök
Veressné Kristó
22. Angol szépkiejtési

Annamária

verseny (kerületi)

Csata Réka

Angolos munkaterv

Szabóné Pollák Judit

Papp Edina
Kerületi angol
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Angolos munkaterv

komplex verseny
írásbeli fordulója
Március

3. Angol

Papp Edina

Pedagógiai program

országismereti verseny Aranyosmaróthy
Katalin
Kerületi angol

Papp Edina

Angolos munkaterv

Papp Edina

Angolos munkaterv

Veressné Kristó

Iskolai munkaterv

komplex verseny
szóbeli fordulója
Április

8. Munkaközösségi
megbeszélés
11. ¾ éves értékelés

Annamária
25. Szülői

Csébi András

értekezletek,

Osztályfőnökök

Iskolai munkaterv

fogadóórák
Május

3. WOW!

Papp Edina

akadályverseny

Aranyosmaróthy

Angolos munkaterv

Katalin
10. Angol játékos házi

Szabóné Pollák Judit

verseny (Jeopardy)

Csata Réka

Angolos munkaterv

megrendezése.
.

Június

Junior vizsga a 7.

Papp Edina

évfolyamon

Szabóné Pollák Judit

16. Osztályozó

Veressné Kristó

Iskolai munkaterv

értekezlet

Annamária

Pedagógiai program

Szaktanárok
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Angolos munkaterv

10.8 A könyvtár munkaterve
2021-2022-es tanév
Készítette: Velladics Barbara
könyvtáros-tanár
A könyvtár célja, feladata
Az iskolai könyvtár - igazodva az intézmény pedagógiai programjához – küldetésének tekinti
egyenlő eséllyel biztosítani a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat az
iskolai közösség minden tagja számára.

Kiemelt feladat
 A gyermekek olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelése-az önálló ismeretszerzés, az egész
életen át tartó tanulást szolgálva a kompetenciaalapú oktatás támogatása.
 Korszerű, a NAT könyvtár-pedagógiai követelményeinek megfelelő állomány
kialakítása, folyamatos fejlesztése.
 A hozzáférés biztosítása, optimális nyitvatartási idő biztosítása.
 A szabadidő értékes eltöltése.
 A könyvtárhasználati órák folyamatos megtartása, a könyvtárhasználatra épülő szakórák
növelése.
 A hagyományőrző rendezvények, iskolai megemlékezések, programok szakmai
támogatása.
 Egyenlő esélyek biztosítása: hátrányos helyzetűek támogatása.
Könyvtár-pedagógiai feladatok
 Könyvtárhasználati órák megtartása
 Könyv-és

könyvtárhasználati

szokások

kialakítása:

önművelésre,

önálló

ismeretszerzésre nevelés, könyvtárhasználóvá, olvasóvá nevelés, ezek által a
személyiségjegyek fejlesztése.
 A tanulás tanítása az iskola mellett a könyvtár alapvető feladata. Fel kell kelteni a
tanulók érdeklődését, segítséget kell adni a tananyag elsajátításával, hozzáférésével
kapcsolatban.
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 Együttműködés az iskola pedagógusaival és a vezetőséggel abban, hogy szilárd
alapműveltséggel, készségekkel, alkalmazható tudással rendelkező fiatalok hagyják el
az iskolát.
Általános feladatok
 Tervszerű könyvbeszerzés és állományapasztás a tantervekhez és az iskola
munkatervében megfogalmazott feladatokhoz illeszkedően.
 Új könyvek beszerzése különös tekintettel a kötelező és az ajánlott irodalomra,
gyermek- és ifjúsági könyvekre.
 Tankönyvbeszerzés és gondozás. A tankönyvellátás feladatainak szervezése, ellátása.
 Számítógépes könyvtári nyilvántartás vezetése (Szirén, Excel)
 A Szirén könyvtári rendszer használata: új könyvek feldolgozása, kölcsönzés.
 Napi statisztika vezetése, éves statisztika készítése.
 A folyamatos selejtezés. Letéti állományok egyeztetése.
 Állományvédelem. Törlés az állományból.
 Könyvtári órák tartása, könyvtári ismeretek és a könyvtári viselkedés szabályainak
megtanítása.
 A könyvtárhasználatra épülő szakórák előkészítése.
 Adminisztrációs feladatok (KRÉTA, Szirén, Excel, papíralapú)
 Könyvtári pályázatok figyelése.
 Kapcsolattartás a XVII. kerületi általános iskolák könyvtárosaival.
 Folyamatos önképzés, továbbképzés, a könyvtári szakirodalomban való tájékozódás.
A könyvtár heti órarendje

óra
1

8-8.45

2

9-945

3

4

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

-

-

-

-

-

könyvtári

könyvtári

könyvtári

könyvtári

könyvtári

munka

munka

munka

munka

munka

Katolikus

Református

hittan

hittan

könyvtári

könyvtári

(7. évf.)

(3. évf.)

munka

munka

10-

könyvtári

10.45

munka

11-

könyvtári

könyvtári

Református

könyvtári

könyvtári

11.45

munka

munka

hittan

munka

munka

160

(1. évf.)

5

6

1212.45

1313.45

nyitva

Református

Katolikushittan

hittan

(5. évf.)

nyitva

nyitva

nyitva

nyitva

nyitva

(6. évf.)

Katolikus
nyitva

hittan
(4. évf.)

7

14-15

nyitva

nyitva

nyitva

nyitva

-

8

15-16

nyitva

nyitva

nyitva

nyitva

-

A tanév tervezett feladatai havi bontásban

Augusztus

Állománygondozás,

Egyéb könyvtár-pedagógiai

adminisztráció:

tevékenység

A könyvtárba kerülő tankönyvek – diák

és

tanári

példányainak

–

állományba vétele.
Raktárrendezés.
Adminisztráció.
Szeptember Tankönyvosztás –

Mesenap. A Népmese napjára

tankönyvkölcsönzés lebonyolítása,
adminisztrációja.

emlékezünk (szept. 30.)
Könyvtári foglalkozások.

Pótrendelés leadása.

Az Öko munkaközösség munkájának

Selejtezés, raktárrendezés.

támogatása.

Éves munkaterv, tanmenet
elkészítése, leadása.
Az olvasói és kölcsönzési
nyilvántartások aktualizálása,
vezetése, és a szolgáltatások
beindítása. Egyedi nyilvántartás a
Szirénben, adatfrissítés.
Könyvtári könyvek kölcsönzése
szeptember 15-től folyamatos egész
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évben.
Október

A könyvtári statisztika elkészítése.

A szaktárgyi és a könyvtárhasználati

Folyamatos selejtezés, apasztás.

órák beindítása, szervezési feladatok,

Ajándékkönyvek bevételezése,

időpont egyeztetések.

állományba illesztése.

Nemzeti ünnepeink megemlékezésének
segítése a könyvtárban található
dokumentumokkal (okt. 6., okt. 23.)
Könyvtári foglalkozások.
Az Öko munkaközösség munkájának
támogatása.

November

Rongált, elhasználódott, elavult,

Alsós könyvtárismereti órák.

gyűjtőkörbe nem illő dokumentumok Könyvtári foglalkozások.
folyamatos kivonása.

Az Öko munkaközösség munkájának

Sérült könyvek javítása (folyamatos). támogatása.
Állományrendezés.
December

Rongált, elhasználódott, elavult,

Mikulás és karácsonyi ünnepségekhez

gyűjtőkörbe nem illő dokumentumok könyvtári dokumentumok biztosítása.
folyamatos kivonása.

Alsós könyvtárismereti órák.

Sérült könyvek javítása (folyamatos). Könyvtári foglalkozások.
A tankönyvek törlési jegyzékének

Az Öko munkaközösség munkájának

elkészítése.

támogatása.

Állományrendezés.
Január

A félévi beszámoló elkészítése.

Magyar Kultúra Napja (jan. 24.)

Kölcsönzések áttekintése,

Alsós könyvtárismereti órák.

késedelmes olvasók felszólítása.

Könyvtári foglalkozások.
Közreműködés a helyi versmondó
versenyen.
Az Öko munkaközösség munkájának
támogatása.
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Február

Könyvtári rend áttekintése,

A kerületi szavalóverseny

gondozása.

adminisztratív segítése.
Felsős könyvtárismereti órák.
Könyvtári foglalkozások.
Az Öko munkaközösség munkájának
támogatása

Március

Könyvtári rend áttekintése,

1848-as megemlékezéshez segítség

gondozása.

könyvtári dokumentumokkal.

Tankönyvrendelési felület

(Ásványkiállítás a könyvtárban.)

karbantartása, előkészítése. (Kello).

Felsős könyvtárismereti órák.
Könyvtári foglalkozások.
Az Öko munkaközösség munkájának
támogatása.

Április

Könyvtári rend gondozása.

Felsős Könyvmoly Galaxis (ápr. 4.)

Tankönyvrendelés adminisztrációs

Felsős könyvtárismereti órák.

feladatai.

Könyvtári foglalkozások.

Alaprendelés leadása (Kello).

Az Öko munkaközösség munkájának
támogatása.
Fenntarthatósági témahét
Öko nap (ápr. 29.)

Május

Kölcsönzések áttekintése,

Alsós Könyvmoly vetélkedő (máj.)

felszólítások.

Az Egészség hete program támogatása

Tanulói könyvtári könyvek

könyvtári dokumentumokkal (máj.)

visszaszedése.

Könyvtári foglalkozások.

Könyvtári kölcsönzés vége május 30. Az Öko munkaközösség munkájának
támogatása.
Június

Az ingyenes, tartós tankönyvek

Könyvtári foglalkozások.

visszagyűjtése, különös figyelemmel
a végzős diákokra.
Az éves kölcsönzés lezárása.
Az év végi beszámoló elkészítése.
A tankönyvrendelés lezárása június
30.
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10.9 Öko munkaközösségi terv
2021-2022-es tanév
Készítette: Velladics Barbara
munkaközösség-vezető
Tagok:
 Dörnerné Jakusovszky Éva
 Győrfi-Hodák Ágnes
 Nagyné Koncz Anna
 Paksa Ilona
 Petrov Éva
 Simó Ilona
 Szili Zoltán
 Terjék Edit
 Vastag Jánosné
 Velladics Barbara
 Zámbóné Kis Zsuzsanna
 Fábián Mónika (tiszteletbeli tag)
Alapvető célkitűzéseink
Igyekszünk hűek lenni az Örökös Ökoiskola címhez, s annak szellemében tevékenykedni.
Iskolánk Pedagógiai programjával összhangban a természet és környezetünk szeretetére
neveljük tanítványainkat. Formáljuk szemléletüket.
A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi
szinten egyaránt.
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Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezetünk
értékeit.
Megértetni a fogyasztás, és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás
elvét. Legyen alapvető szempont a helytelen fogyasztói szokások csökkentésének igénye.
A pedagógiai folyamat során formálódjon a tanulók környezettudatos magatartása, és alakuljon
ki a környezetért felelősséget érző, cselekvő életvitel.
Ne csak a tanulásban, hanem az iskolai munka minden területén érvényesüljenek a környezeti
nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei.
Az iskola valamennyi dolgozója igyekszik példát mutatni a diákoknak a környezetbarát
szemlélet, az egészséges életvitel és a fenntarthatóság szempontjait követő magatartás
tekintetében.
Őrizzük

hagyományainkat,

a

tanulók

kapcsolódjanak

be

közvetlen

környezetük

hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
Ebben a munkában szorosan együttműködünk valamennyi munkaközösséggel, kiemelten a
napközissel, az osztályfőnökivel és a Diákönkormányzattal.

Folyamatos feladataink:
 A faliújságon folyamatosan tájékoztatni a tanulókat, információk, érdekességek
folyamatos megjelentetése.
 Öko híradót adunk az iskolarádión keresztül a jeles napokról.
 Jótékonysági céllal gyűjtjük a műanyag kupakokat.
 Használt elem gyűjtés.
 Havonta ajánlást teszünk az osztályoknak aktuális környezetvédelmi tevékenységre.
 Takarékoskodunk a vízzel, energiával.
 Iskola épületének, udvarának zöldítése.
 Madáretetés, madarak gondozása.
 Tankert gondozása, az iskolai növények locsolása.
 Az iskolai honlap öko tartalmának aktualizálása.

Tervezett feladataink:
 Alsóban az élet – talajtani kísérlet 3. és 4. évfolyamon.
 Autómentes nap megszervezése, balesetmentes kerékpáros közlekedésről - Totó.
 Állatok világnapja - kirándulás az állatkertbe
 Éjszakai akadályverseny a Vida-dombon – 5. évfolyamon a 7. évfolyam segítségével.
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 Plakátok tervezése, Földünk védelmével kapcsolatos világnapok alapján.
 Madáretetők javítása, készítése.
 Adventi koszorú készítése természetes anyagokból- kézműves foglalkozás.
 Ne vásárolj semmit nap! – iskolarádiós felhívás a fenntartható fogyasztás fontosságára.
 Vizes élőhelyek világnapja alkalmából, kerületünk vizes élőhelyeiről fotó pályázatot
hirdetünk. Ehhez kapcsolódik a Merzse Matek akadályverseny.
 Víz világnapja - Kirándulás a szennyvíztisztító üzembe.
 Kapcsolódás a Fenntarthatósági témahét programjaihoz.
 Öko nap - A programok színesítéséhez vendég előadókat hívunk.
 Madarak és fák napja alkalmából megismertetjük a gyerekekkel az év madarát és az év
fáját.
 Kiterjeszteni a szelektív gyűjtést a tantermekben is./Papírhulladék, műanyag./
 Őszi papírgyűjtés.
 Iskolánk könyvtárában kiemelt helyen (öko polcon) a lehetőségekhez mérten bővítjük a
fenntarthatósággal kapcsolatos információhordozókat.
Megbeszéléseinket havonta, ill. szükség szerint tartjuk.

Éves munkaterv 2021 – 2022 tanév
2021/202-es tanév kiemelt feladatai
Dátum

Feladat

Felelősök

09.06.

Alsóban az élet – talajtani
kísérlet

Simó Ilonka

09. 22.

Autómentes nap

Vastag Jánosné Edit
Győrfi-Hodák Ágnes
Velladics Barbara

9.24.

Éjszakai akadályverseny a
Vida-dombon

Dörner Éva
Nagyné Koncz Anna
Terjék Edit

9.27. - 10.01.

Papírgyűjtés

DÖK

10.13.

Állatok világnapja
Kirándulás az állatkertbe

Terjék Edit
Osztályfőnökök
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11. 25.

Adventi koszorú készítése

Paksa Ilona
Terjék Edit

11. 26.

Ne vásárolj semmit! - nap

Velladics Barbara

02. 02.

Vizes élőhelyek világnapja

Vastag Jánosné Edit
Paksa Ilona
Simó Ilonka

03. 24-25.

Víz világnapja
Kirándulás a
szennyvíztisztító üzembe

Velladics Barbara
Osztályfőnökök

04. 25-29.

Fenntarthatósági témahét

Petrov Éva
Velladics Barbara

04.29.

Öko nap, Föld napja

Vastag Jánosné Edit
Velladics Barbara

Merzse Matek

Dörner éva

Madarak és fák napja

Szili Zoltán

05. 07.
(05.21. esőnap)
05. 10.

Folyamatos- és idényjellegű feladatok
Dátum

Feladat

Felelősök

Október-március

Madáretetés

Dörner Éva és a 7. c osztály

Tankert

Fábián Mónika
Velladics Barbara

Folyamatos

Kupakgyűjtés

Győrfi-Hodák Ágnes

Folyamatos

Használt elem gyűjtés

Vastag Jánosné Edit

Szeptember-október
Március-június
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Öko faliújság
Szeptember- október

Győrfi-Hodák Ágnes, Velladics Barbara

November- december

Velladics Barbara

Január-február

Paksa Ilona, Vastag Jánosné

Március-április

Simó Ilonka

Május-június

Szili Zoltán

10.10

Művészeti munkaközösség munkaterve
2021-2022-es tanév
Készítette: Tóth Ferenc Károlyné
munkaközösség-vezető

Munkaközösségünk tagjai: Pásztorné Hajas Csilla, Jámborné Vízer Magdolna, Lorentzné Nagy
Éva, Gergely Anna, Rádiné Rácz Ildikó, Szabó Sára, Petrov Éva, Petrics Istvánné, Horváth
Ernő, Pintér Tünde, Tóth Ferencné.
A 2021-22-es tanévben a következő feladatokat vállaljuk, illetve a következő programokban
veszünk részt!
 Az összekötő folyosón kialakítunk egy új kiállító teret. Ide tervezzük a magyar kultúra
napjára és a költészet napjára készülő kiállításunkat a felsősök munkáiból, illetve
tematikus kiállításokat pl. mesenap.
 Horváth Ernő kollegánk felajánlotta, hogy szívesen tart egy-egy bemutatót”
Életrevalók” c. könyvéről, amely olyan híres emberekről szól, akik gyerekként
valamilyen diszfunkcióval küszködtek.


Az alsó ill. felső emelet tematikus kiállításait munkaközösségünk alsós és napközis
kollegái vállalták: Pásztorné Hajas Csilla, Jámborné Vízer Magdolna, Lorentzné Nagy
Éva, Gergely Anna, Petrov Éva.

 Az angol-fejlesztő tantermek környéki évszakonkénti kiállításokat Horváth Ernő és
Petrics Mariann kollegáink vállalták
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 A pedagógia programunkban szereplő rendezvényeket dekorációkkal, kézműves
foglalkozással, zenei produkciókkal támogatjuk, -ilyenek a mesenap, zenei világnap,
állatok világnapja, halloween , karácsony, farsang, húsvét, öko-nap, stb.
 Szabó Sára kolleganő évek óta szervez nagyon sikeres felvételi előkészítőt a rajz
tantárgyból továbbtanulni szándékozóknak.
 Rajz szakköröket szervezünk : alsóban Jámborné Vízer Magdolna, felsőben Szabó Sára
Tóth Ferencné.

10.11

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
2021/2022-es tanév
Készítette: Zámbóné Kis Zsuzsanna
munkaközösség-vezető

A munkaközösség tagjai:
5. a

Biróné Török Brigitta

5. b

Papp Edina

5. c

Mátrai Nóra

6. a

Nagyné Koncz Anna

6. c

Győrfi-Hodák Ágnes

7. a

Terjék Edit

7. b

Lekli Zsuzsanna
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7. c

Dörnerné Jakusovszky Éva

8. a

Csata Réka

8. b

Paksa Ilona

8. c

Tóth Ferenc Károlyné

Az osztályfőnöki munkaközösség célja:
Az osztályfőnökök tevékenységének összehangolása az 5-8. évfolyamon, a belépő, új
osztályfőnökök segítése, mentorálása, aktív kapcsolattartás a szülői partnerközösség vezetőivel,
tagjaival, az intézményi programok, rendezvények koordinációs szerepe.
Munkaközösségünk feladatai:
Tanulóink fogékonyak legyenek az emberi kapcsolatokra, barátságokra
Sajátítsák el a kulturált magatartási formákat és a megfelelő kommunikációt a közösségben.
Helyes szokásokat alakítsanak ki és ápolják a hagyományokat.
Alakuljon ki bennük (illetve erősödjön) a környezettudatos életre való törekvés, ezért fontos
feladatunk, hogy óvják természeti környezetünket.
Fontos a szülőkkel, a diákönkormányzattal, és az iskolai munkát támogató szakemberekkel
való kapcsolattartás, valamint a tanórán kívüli programok szervezése.
Alakítsuk ki az esztétikus megjelenés igényét.
Legyenek igényesek saját és környezetük higiéniájára.
A személyi higiénia és a termek tisztaságának következetes betartatása.
A társak és környezetükben lévő személyek egészségének megóvására irányuló magatartás
erősítése.
Az osztályfőnöki tevékenység legfontosabb területei:
Minél sokoldalúbban, minél teljesebben megismerni minden egyes tanulót.
Segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanulók mielőbb jó közösséggé szerveződjenek.
Megtanítani diákjainkat értékes emberi kapcsolatokat teremteni.
Hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy felismerjék saját és mások értékeit.
Segítsük megtalálni helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben és a társadalmi
munkamegosztásban.
Alakuljon, ill. erősödjön bennük a tolerancia és empátia képessége.
Az osztályfőnök szerepe és tevékenységrendszere:
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Az osztályfőnök az osztályán belül három csoport munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja,
szervezi:
Az osztály tanulóinak közösségét.
Az osztályban tanító tanárok közösségét.
Az osztályba járó tanulók szüleinek, gondviselőinek közösségét.
Az osztályfőnök munkája sokrétű, az iskolai élet több színterére is kiterjed.
Az iskolán belüli, tanórához is kapcsolható feladataink:
statisztikák elkészítése (naplók, törzslapok, tanmenetek)
a tanulók kirándulási igényeinek felmérése, kirándulások tervezése
az osztályfőnöki tanmenetek kiegészítése
szociometriai felmérés keretében vagy egyéb információk igénybevételével meghatározni a
veszélyeztetett tanulókat
az elektronikus napló folyamatos ellenőrzése
az osztályok feleljenek tantermükért, díszítsék, dekorálják azt
szorgalmazni kell a tanulók iskolai könyvtárlátogatásait
mozgósítani kell a tanulókat az iskola kulturális és sporteseményein való részvételre
javítani kell a tanulók fegyelmén, a házirendet következetesen és egységesen be kell tartani, és
tartatni
Tanórán kívüli iskolai feladatok:
Az osztályfőnökök szorgalmazzák, hogy a szülőkkel való kapcsolatuk, írásbeli és szóbeli
kommunikációjuk legyen szorosabb. Motiválják a szülőket ezen lehetőségek kihasználására,
főleg a problémás tanulók esetében.
Erősítsék a szülőkkel a finoman távolságtartó, egymást tisztelő kommunikációt.
Az iskolán kívüli viselkedés, magatartás normáinak megismertetése folyamatos feladatuk
legyen.
Az osztálytársak segítségnyújtásának elősegítése a tananyag, házi feladat eljuttatásával a
hiányzó osztálytársnak.
Az osztályfőnök ellenőrző tevékenysége:
Az osztályfőnök egyik alapfeladata figyelemmel kísérni a rábízott tanulók tanórai munkáját,
ezért lehetőség szerint látogatja kollégái tanóráit.
Az osztályfőnök két alapvető folyamatot ellenőriz:
A tanulás folyamatát.
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A nevelés folyamatát, valamint azok eredményeit osztályában, személyre, tanulóra szabottan.
Az ellenőrzés módjai lehetnek:
megfigyelés tanórán, tanórán kívül, otthoni, társasági, kirándulási környezetben;
megbeszélés a kapott válaszokból történő következtetésekkel;
szóbeli feleletek, konkrét válaszok alapján;
mérési vizsgálatok;
tanulói produktumok (füzetek, dolgozatok, rajzok, előállított termékek, kísérletek) alapján.

Osztályfőnököket érintő programok az éves munkaterv alapján:
Szeptember:
Tanévnyitó ünnepély (közös)
Helyszín: iskolaudvar
Felelős: Csébi András; alsó tagozat
Időpont: szeptember 1. 800
Erdei tábor
A bizonytalan járványhelyzet miatt elmarad.
Szülői értekezlet:
Helyszín: osztálytermek
Felelős: osztályfőnökök
Időpont: szeptember 6-7-8-9.
DÖK alakuló gyűlés
Helyszín: 15. terem
Felelős: Szarvas Gábor
Időpont: szeptember 13.

Kossuth nap
Helyszín: felső aula; a környező utcák
Felelős: osztályfőnökök
Időpont: szeptember 17.
Megemlékezés az iskolafalnál délelőtt a DÖK képviselőkkel
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Fáklyás felvonulás este a teljes iskolai közösséggel
Őszi papírgyűjtés
Helyszín: udvar
Felelős: Szarvas Gábor
Időpont: szeptember 27-október 1.
Autómentes nap
Helyszín: az iskola és környéke
Felelős: Vastag Jánosné, Győrfi-Hodák Ágnes, Velladics Barbara
Időpont: szeptember 22.
Éjszakai akadályverseny
Helyszín: Vida domb
Felelős: Dörnerné Jakusovszky Éva, 5.és 7. osztályfőnökök
Időpont: szeptember 24.

Mesenap
Helyszín: tantermek
Felelős: Farkasné Plántek Éva, Tóth Ferenc Károlyné
Időpont: szeptember 30.
Október:
A zene világnapja
Helyszín: tantermek, iskolarádió
Felelős: Veressné Kristó Annamária
Időpont: október 4.
Aradi vértanúk- megemlékezés
Helyszín: udvar / tornaterem
Felelős: Biróné Török Brigitta
Időpont: október 6.
Egyéni fényképezés
Helyszín: könyvtár
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Felelős: Zámbóné Kis Zsuzsanna
Időpont: október 7-8.
Pályaválasztási kiállítás
Helyszín: külső
Felelős: 8-os osztályfőnökök
Időpont: október 11-i hét
Állatok világnapja
Helyszín: Budapesti Állat- és Növénykert
Felelős: osztályfőnökök
Időpont: október 13.
1956-os forradalom és szabadságharc - ünnepély
Helyszín: osztálytermek, felvételről
Felelős: 7. évfolyam
Időpont: október 22.

November:
Halloween party
Helyszín: aula, termek
Felelős: Csata Réka, Szabóné Pollák Judit
Időpont: november 5.
Nyílt órák az 5. évfolyamon
Időpont: november 17. 1-2. óra
Negyedéves értékelés
Helyszín: 14-es terem
Felelős: Veressné Kristó Annamária ivh., osztályfőnökök
Időpont: november 23.
Adventi koszorú készítése
Helyszín: 14-es terem
Felelős: Paksa Ilona, Terjék Edit
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Időpont: november 25.
„Ne vásárolj!” nap
Felelős: Velladics Barbara, osztályfőnökök
Időpont: november 26.
Fogadóóra
Időpont: november 29.

December:
Központi írásbeli felvételire jelentkezés
Felelős: osztályfőnökök, Zámbóné Kis Zsuzsanna
Határidő: december 3.
Pályaorientációs nap
Felelős: Veressné Kristó Annamária, osztályfőnökök
Időpont: december 11.
Karácsonyi osztályprogramok
Helyszín: osztálytermek
Felelős: osztályfőnökök
Időpont: december 21.
Január:
Továbbtanulási szülői értekezlet
Helyszín: ebédlő
Felelős: Zámbóné Kis Zsuzsanna, 8-os osztályfőnökök
Időpont: január 10.

A magyar kultúra napja
Helyszín: osztálytermek, iskolarádió
Felelős: Kovács-Szommer Andrea
Időpont: január 24.
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Központi írásbeli felvételi vizsga
Felelős: 8. osztályfőnökök
Időpont: január 22.
Osztályozó értekezlet
Helyszín: 14-es terem
Felelős: Veressné Kristó Annamária, osztályfőnökök
Időpont: január 31.
Bizonyítvány kiosztása
Helyszín: osztálytermek
Felelős: osztályfőnökök
Időpont: január 28-ig
Február:
Szülői értekezlet:
Helyszín: osztálytermek
Felelős: osztályfőnökök
Időpont: február 7-8-9.

Farsang
Helyszín: osztálytermek
Felelős: osztályfőnökök
Időpont: február 11.
Középfokú iskolákba történő jelentkezések
Felelős: Zámbóné Kis Zsuzsanna
Időpont: február

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Helyszín: osztálytermek, iskolarádió
Felelős: Biróné Török Brigitta
Időpont: február 28.
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Március:
Pénzhét
Felelős: reál munkaközösség
Időpont: február 7-11.
Forradalom és szabadságharc ünnepe
Helyszín: tornaterem
Felelős: alsó tagozat
Időpont: március 11.
Papírgyűjtés
Helyszín: udvar
Felelős: Szarvas Gábor
Időpont: március
A víz világnapja
Helyszín: szennyvíztisztító
Felelős: Velladics Barbara, osztályfőnökök
Időpont: március 21-25.
Április:
Digitális témahét
Felelős: Zámbóné Kis Zsuzsanna
Időpont: április 4-8.
A költészet napja
Helyszín: osztálytermek, iskolarádió
Felelős: Farkasné Plántek Éva
Időpont: április 11.
Háromnegyed éves értékelés
Helyszín: 14-es terem
Felelős: Veressné Kristó Annamária, osztályfőnökök
Időpont: március 11.
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A Holokauszt áldozatainak emléknapja
Helyszín: osztálytermek, iskolarádió
Felelős: Rádiné Rácz Ildikó
Időpont: április 20.
Fogadóóra
Időpont: április 25.
Osztályfényképezés
Helyszín: 37. terem
Felelős: Zámbóné Kis Zsuzsanna
Időpont: április 21-22.
Fenntarthatósági témahét
Felelős: Velladics Barbara
Időpont: április 25-29.
ÖKO nap
Helyszín: az iskola épülete
Felelős: ÖKO munkaközösség; osztályfőnökök
Időpont: április 29.
Május:
Határtalanul kirándulás
Helyszín: Felvidék, Délvidék
Velladics Barbara
Osztálykirándulás
Helyszín: változó
Felelős: osztályfőnökök
Időpont: május 13.
Idegennyelvi mérés
Helyszín: beosztás szerint
Felelős: iskolavezetés
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Időpont: május
Kompetencia mérés
Helyszín: beosztás szerint
Felelős: iskolavezetés
Időpont: május
Június:
Nemzeti Összetartozás Napja
Helyszín: tanterem, iskolarádió
Felelős: Aranyosmaróthy Katalin
Időpont: június 3.
Bolondballagás
Helyszín: tantermek
Felelős: 8. osztályfőnökök
Időpont: június 14.
DÖK nap
Helyszín: az iskola épülete
Felelős: Szarvas Gábor
Időpont: június 14.
Ballagás
Helyszín: az iskola épülete, udvar
Felelős: 7-8. osztályfőnökök
Időpont: június 15.
Osztályozó értekezlet
Helyszín: 14. terem
Felelős: Veressné Kristó Annamária, osztályfőnökök
Időpont: június 16.
Tanévzáró ünnepély
Helyszín: udvar
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Felelős: osztályfőnökök
Időpont: június 22.
Munkaközösségi foglalkozások tervezett menete:
Augusztus: Szervezési feladatok; az éves feladatok megbeszélése. Szeptember: A KRÉTA
rendszer aktualizálása.
Október: Aktuális feladatok, programok megbeszélése; az iskola tisztaságának felmérése.
Január: Továbbtanulással kapcsolatos tennivalók.
Március: Aktuális feladatok, problémák megvitatása.
Május: Év végi tennivalók, szervezési feladatok.
Folyamatos kommunikáció zajlik a tanév során részemről az osztályfőnökökkel, és egymás
között is.
A szülőkkel minden osztályfőnök szoros együttműködést szorgalmaz, melynek során a
meghallgatják véleményüket. A gyerekekkel kapcsolatos információkat osztanak meg
egymással. Bevonják őket az iskolai életbe.
Ennek színterei:
Szülői értekezlet
Fogadóóra
Kirándulások
Iskolai programok
SzMK értekezletek
Iskolai versenyek
Ünnepélyek, megemlékezések
Mesenap
Papírgyűjtés
Nevezetes napok (ÖKO nap; Állatok világnapja; DÖK nap; ballagás)
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10.12

A Fejlesztő szakmai munkacsoport munkaterve a
2021/22-es tanévre

Készítette: Vastag Jánosné fejlesztő pedagógus, mesterpedagógus
Jelenleg 23 tanulócsoport működik, 590 diákkal. A tanulók szűrése, majd irányításuk a
szakértői bizottsághoz folyamatosan történik. 2021 szeptemberében 20 sajátos nevelési igényű
és 106 BTMN-es diákot tartottunk nyilván.
Iskolánk szemléletének megfelelően mind az alsó, mind a felső tagozaton egyre inkább
megvalósul a különleges bánásmódot igénylő gyermekek inkluzív nevelése-oktatása adekvát
módszerekkel, eszközökkel, ellenőrzési és értékelési szempontokkal, mely elvárásoknak
megfelel a fejlesztő szakmai munkacsoport is.

Munkacsoport tagjai:
Ambrus Istvánné: tanító
Balázs Regina: pszichológus
Dörnerné Jakusovszky Éva: matematika tanár, reál munkaközösség vezető
Fábián Mónika: pedagógiai asszisztens
Győrfi-Hodák Ágnes: magyar tanár
Horváth Ernő Zoltán: oligofrén-, szurdopedagógus szakos gyógypedagógiai tanár
Kapcsándi Eszter: gyógypedagógus
Nádudvariné Miseta Erika: tanító, fejlesztőpedagógus
Pásztorné Hajas Csilla: tanító, fejlesztőpedagógus
Petrics Mariann: tanító, fejlesztőpedagógus
Szalay Kornélia: tanító-konduktor, viselkedéselemző, pszichológus, intézményvezető helyettes
Vastag Jánosné: óvodapedagógus, tanító, fejlesztőpedagógus, preventív korrektív pedagógiai
pszichológia szakterület, NILD terapeuta, mb. munkacsoport vezető
A szakmai munkacsoport működésének célja, feladata
Szakmaiság és didaktika fejlesztése
A nevelő-oktató munka segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés)
A helyi közoktatás-fejlesztési koncepcióknak megfelelően a pedagógiai program figyelemmel
kísérése (tantervi követelmények, a módszertani eljárások, munkaformák)
Éves munkaprogram összeállítása (havonkénti bontásban), mely beépül az intézmény
munkatervébe
Módszertani, szakmai esetmegbeszélések szervezése
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Évente minimum egy alkalommal szakmai rendezvényen való részvétel
Szoros kapcsolat fenntartása azokkal az intézményekkel, amelyek együttműködésére
számítunk: Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat, Alapszolgáltatási központ

Hónapok
2020.

Munkaterv 2021. szeptember 1-től június 15-ig
Feladat
Felelős
1. Csoportos bemeneti mérés, Difer, Alapozó

szeptembe terápia, Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat Ovi2.r

Vastag

Határidő
IX. 01.

Jánosné

Együttm
űködés
Osztályfő
nökök

Isk.1. prevenciós tesztváltozatának ismertetése az
első évfolyamok szülői értekezletén. A
hozzájárulási nyilatkozatok aláíratása a
mérőeljárások felvételéhez.
2. Csoportos bemeneti mérés megszervezése az

Petrics

IX. 06-07. Fejlesztő

első évfolyamon.

Mariann

munkacso

Horváth

port

Ernő
Zoltán
3. Az elemi alapkészségek fejlődését vizsgáló

Nádudvari

IX. 06-24. Fejlesztő

mérőanyag (Difer) felvétele az első évfolyamos

né Miseta

munkacso

tanulókkal. Az eredmények kiértékelése után a

Erika

port

prevenciós csoportok létrehozása, ezzel

Pásztorné

megkönnyítve az óvoda és az iskola közötti

Hajas

átmenetet.

Csilla

Szükség esetén, a differenciáltabb

Kapcsándi

képességstruktúrák feltérképezése érdekében a

Eszter

Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat Ovi2.-Isk.1.
prevenciós tesztváltozatának felvétele.
4. Első évfolyamon a tanulók

Szalay

mozgásfejlettségének vizsgálata, majd a kapott

Kornélia

IX. 06-20. Tanítók
(1.évfoly

eredmények alapján a csoportok beosztása, az

am)

Alapozó terápia megkezdése.
5. Értő olvasást fejlesztő tankocka és kvízjáték

Vastag

elkészítése az Autómentes nap iskolai szintű

Jánosné

IX. 22.

Öko
munkakö

program megvalósításához.

zösség

6. Részvétel a II. Nemzetközi Neuropedagógiai
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Vastag

IX. 25.

Fejlesztő

Konferencián, melynek kiemelt témája az

Jánosné

munkacso

alulteljesítés kognitív, pszichés és szociális

port

aspektusai.
Az ismeretek megosztása szakmai team
alkalmával a Fejlesztő munkacsoporttal.
7. Mesenap alkalmából diavetítés (Benedek Elek:

Vastag

A csillagszemű juhász) az első évfolyamon, majd

Jánosné

IX.30.

Humán
munkakö

a meséhez kapcsolódó képsorozat sorrendbe

zösség

rakása, idői és ok-okozati összefüggések alapján
(idői tájékozódás, szerialitás, gondolkodási
műveletek fejlesztése).
8. Boldog iskola program pszichológiai

Ambrus

alapjainak megismerése Sonja Lyubomirsky:

Istvánné

IX-V.

Fejlesztő
munkacso

Hogyan legyünk boldogok? című könyve alapján,

port

majd a havi rendszerességgel megkapott
gyakorlatok adaptációja a fejlesztő órákon.
9. Szakmai team megbeszélések témái:

Vastag

Folyamat

Osztályfő

A BTMN vagy SNI véleménnyel rendelkező

Jánosné

os

nökök

tanulók beosztása az órarend ismeretében,

Szaktanár

szakértői vélemények áttanulmányozása,

ok

fejlesztési tervek elkészítése

Munkakö

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók a tanórán -

zösség

megbeszélés az igazgatóval, igazgató

vezetők

helyettesekkel, munkaközösség vezetőkkel,

Fejlesztő

szaktanárokkal, tanítókkal, fejlesztést segítő

munkacso

szakemberekkel

port

A helyi Pedagógiai Szakszolgálat beosztása
alapján a határidők kijelölése,
kontrollvizsgálatokhoz szükséges névsor és
adatlapok előkészítése
Innovatív elemek a szövegértés fejlesztése
területén: Értő olvasás tanfolyamon tanult
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technikák bemutatása, az iskola szerverén
található Játékos szövegértő feladatgyűjtemény
átdolgozása, megújítása
Az óvoda és az iskola közötti átmenet
megsegítésének lehetőségei, a mérések és
visszamérések feladatainak felosztása
Belső óralátogatások egyeztetése,
megszervezése, órák elemzése teammegbeszéléseken
Fejlesztés lehetőségei a Learningapps tankockák
felhasználásával
Kapcsolatfelvétel a szülőkkel, fogadóórák
egyeztetett időpontban
Mesterprogram ismertetése (Horváth Ernő
Zoltán, Vastag Jánosné)
10. A fejlesztő szobák folyosójának díszítése.

Petrics

IX.

Fejlesztő

Mariann

munkacso

Horváth

port

Ernő
október

Szülők klubja:

Horváth

Miért és hogyan érdemes tanulni?

Ernő

munkacso

Horváth Ernő Zoltán mesterpedagógus,

Zoltán

port

gyógypedagógus előadása az „Életrevalók-Híres

Vastag

fogyatékkal élő emberek és alkotásaik” című

Jánosné

X. 07.

PÉK

nagysikerű könyve alapján
Diszkalkulia vagy sem?
Tudásmegosztás a szülőkkel a számolási
nehézség jellemző tüneteiről, a számfogalmak
kialakításának egy lehetséges módjáról (lepkés
bontás), munkatankönyvek bemutatása
Szövegértést és az analóg mennyiségi

Dörnerné

reprezentációt fejlesztő „Esőcsepp” kutatómunka

Jakusovsz

munkakö

őszi fordulójának összeállítása: versrészletek

ky Éva

zösség

kiválogatása és elrejtése a fejlesztő szobák

Vastag

Osztályfő

folyosóin, a feladatlapok megszerkesztése, a

Jánosné

nökök
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X. 11-15.

Humán

kitöltött feladatlapok javítása után a fejlesztendő

Fejlesztő

területek kijelölése.

munkacso
port

november

Óralátogatás az első évfolyamon.

Óralátogatás a felső évfolyamon.

Nádudvari

XI. 9., 16.

Alsós

né Miseta

munkakö

Erika

zösség

Pásztorné

XI. 17.

Felsős

Hajas

munkakö

Csilla

zösség

Őszi nevelési értekezlet:

Nádudvari

a Difer eredményeinek ismertetése

né Miseta

reál

az 5-6. osztály bemérésének tapasztalatai, amely

Erika

munkakö

Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata 3-4.

Vastag

zösség

tesztfelvétel az ELTE TÓK Kari Kiválósági Alap

Jánosné

PÉK

felkérésére és támogatásával készült (pályázat)

Horváth

Miért és hogyan érdemes tanulni?

Ernő

Horváth Ernő Zoltán mesterpedagógus,

Zoltán

XI. 29.

Alsós és

gyógypedagógus előadása az „Életrevalók-Híres
fogyatékkal élő emberek és alkotásaik”című
nagysikerű könyve alapján
december

Pályaorientációs napra szövegértést segítő

Vastag

tankockák összeállítása, megosztása az

Jánosné

XII.11.

Osztályfő
nöki

osztályfőnökökkel.

munkakö
zösség

január

Szakmai team megbeszélések témái:

Kapcsándi

Tehetséges tanulóink az iskolában

Eszter

XII. 21.

Fejlesztő
munkacso

Tapasztalatok a gyermekvédelem területén (a

port

téma időpontja változhat)

Alapszolg

Kapcsolat tartása a szülőkkel, fogadóórák

áltatási

egyeztetett időpontban

központ

Az írásmozgás-koordináció és a

Petrics

2022.

Fejlesztő

beszédhanghallás résztesztek visszamérése első

Mariann

I. 03-07.

munkacso

évfolyamon, az eredmények alapján a fejlesztő

Horváth
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port

csoportok létrehozása.

Ernő
Zoltán

Szövegértést és az analóg mennyiségi

Dörnerné

reprezentációt fejlesztő „Esőcsepp” kutatómunka

Jakusovsz

munkacso

téli fordulójának összeállítása: versrészletek

ky Éva

port

kiválogatása és elrejtése a fejlesztő szobák

Vastag

folyosóin, a feladatlapok megszerkesztése, a

Jánosné

I. 07-14.

Fejlesztő

kitöltött feladatlapok javítása után a fejlesztendő
területek kijelölése.
február

Vizes élőhelyek világnapja: fotópályázat

Vastag

meghirdetése, szövegértést fejlesztő,

Jánosné

II. 02.

Öko és
reál

kutatómunkát igénylő játékok összeállítása

munkakö
zösség

Szakmai team megbeszélések témái:

Pásztorné

Kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartása más iskolák

Hajas

iskolák

tanítóival, fejlesztő pedagógusaival,

Csilla

munkakö

munkaközösségeivel tapasztalatcsere céljából

Nádudvari

zösségei

Folyamatos kapcsolattartás az ELTE

né Miseta

ELTE

Diszkalkulia szakmai kutatócsoport közösségével

Erika

Diszkalku

Vastag

lia

Jánosné

Kutatócso

II. 10-16.

Kerületi

port
Továbbképzés, melynek témája a szövegértés,

Igazgató

matematikai szövegértés fejlesztésének

Igazgató

munkacso

lehetőségei (szabadon választható).

helyettese

port

II. 17-18.

Fejlesztő

k
március

Szövegértést fejlesztő interaktív játékok

Győrfi-

megalkotása (tankockák) a magyar nyelv hete

Hodák

alsós

alkalmából.

Ágnes

munkakö

Vastag

zösség

III.21-25.

Humán és

Jánosné
április

Tavaszi nevelési értekezlet (belső

Pásztorné

tudásmegosztás):

Hajas

munkacso

Szorobán technikák elsajátítása

Csilla

port
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IV. 13.

Fejlesztő

Meixner módszer ismertetése

Petrics
Mariann
Nádudvari
né Miseta
Erika
Vastag
Jánosné

A föld napja program keretében interaktív

Vastag

előadás megtartása az év fajainak ismertetésével.

Jánosné

munkakö

Horváth

zösség

IV. 29.

Öko

Ernő
Zoltán
május

„Esőcsepp” kutatómunka tavaszi fordulójának

Dörnerné

összeállítása.

Jakusovsz

munkakö

ky Éva

zösség

Vastag

Fejlesztő

Jánosné

munkacso

V. 16-20.

Humán

port
június

Év végi mérések megszervezése.

Horváth

IV. 15.

Ernő

Fejlesztő
munkacso
port

Állandó feladatok a 2021/22-es tanévre
Vonatkozó jogszabályok figyelemmel kísérése
Folyamatos szakmai megújulás, fejlesztő pedagógiai módszerek, kooperatív tanulási technikák,
adaptív tanulásszervezés előkészítése, beépítése nevelési-oktatási folyamatainkba
A fejlődési diszkalkuliával, szövegértéssel, matematikai szövegértéssel foglalkozó hazai és
külföldi szakirodalom nyomon követése, tudásmegosztása a szakmai értekezleteken
Az egyeztetett időpontokban szakmai munkaközösségi megbeszéléseken való részvétel
Esetmegbeszélések
Kapcsolattartás a kiemelt figyelmet igénylő tanulók tanítóival, tanáraival, osztályfőnökeivel,
szüleivel, logopédusaival, fejlesztő pedagógusaival
Szülői értekezleteken, fogadóórákon való aktív részvétel
Kapcsolatfelvétel más iskolák tanítóival, fejlesztő pedagógusaival, tapasztalatcsere céljából
Kapcsolattartás az ELTE Diszkalkulia szakmai kutatócsoporttal
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10.13

Az iskolai Diákönkormányzat éves munkaterve a 20212022-es tanévre
Készítette: Szarvas Gábor
Diákönkormányzatot segítő összekötő pedagógus
11. Dátum

Téma

Felelős

SZEPTEMBER
13.

DÖK alakuló értekezlet

Szarvas Gábor
Csébi András, Veressné

17.
Kossuth napi koszorúzás,

Kristó Annamária, Benczéné

Ünnepélyes szoboravató

Cs. Eszter,

Fáklyás felvonulás

Zámbóné Kis Zsuzsanna,
Szarvas Gábor

24.

Magyar Diáksport Napja

Mátrai Nóra, Feja Tibor,
Szarvas Gábor

szept. 27- okt. 01

Papírgyűjtés

Szarvas Gábor

OKTÓBER
06.

Aradi vértanúk emléknapja

Biróné Török Brigitta

22.

Megemlékezés az 1956

Dörnerné J. Éva, lekli

október 23-i forradalom és

Zsuzsanna

szabadságharcról
NOVEMBER
05.

Halloween

Csata Réka, Szabóné P. Judit

DŐK értekezlet a hónap

Szarvas Gábor

folyamán
26.

Ne vásárolj semmit

Velladics Barbara

DECEMBER
06-10.

Mikulás váltó

Mátrai Nóra, Feja Tibor,
Szarvas Gábor

FEBRUÁR
02.

Vizes élőhelyek világnapja

Velladics Barbara

Segítségnyújtás az Ovisuli

Érintett osztálytanítók,

lebonyolításában

Szarvas Gábor
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Farsang

Szalay Kornélia,
felsősosztálytfőnökök

22.

Segítségnyújtás az angol

Szabóné P. Judit, Csata Réka,

szépkiejtési kerületi verseny

Szarvas Gábor

lebonyolításában
28.

Megemlékezés a kommunista

Biróné T. Brigitta

diktatúrák áldozatairól
MÁRCIUS
7-11.

Pénz 7

Dörnerné J. Éva

Tavaszi papírgyűjtés

Szarvas Gábor

ÁPRILIS
4-8.

Digitális hét

Zámbóné K. Zsuzsanna

16.

Megemlékezés a Holocaust

Rádiné R. Ildikó

áldozatairól
25-29.

Fenntarthatóság hete

Velladics Barbara

29.

Föld napja

Velladics Barbara

JÚNIUS
03.

Nemzeti összetartozás napja,

Aranyosmaróthy Katalin

koszorúzás
14.

DÖK nap
Bolondballagás
Diákközgyűlés
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Szarvas Gábor

11.

Egyesített és egyeztetett iskola-egészségügyi
ütemterv
RÁKOSMENTI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Egyesített és egyeztetett iskola-egészségügyi ütemterv
2021/2022. tanév
Bulboaca-Tóth Beáta
iskolavédőnő
Személyi feltételek
Az iskola-egészségügyi ellátást egy iskolavédőnő teljes munkaidőben és egy gyermekorvos
részmunkaidőben biztosítja.
Az iskolavédőnő munkáltatója Rákosmenti Védőnői Szolgálat, melynek elérhetőségei:
Cím: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81.
Tel: 06-1/253-00-87
Email: iroda@rvsz.hu honlap: www.rvsz.hu

Az iskola-egészségügyi tevékenységet a gyermek, a szülő, a pedagógus, a házi gyermekorvos, a
területi védőnővel és a gondozás miatt szükségesen bevonandó szakemberekkel együtt végzik.
A szülők részére a fogadó órák biztosítottak. Információk áramlása több csatornán keresztül is
folyamatos és biztosított.
Iskolát ellátó orvos

Dr. Mile Gabriella

Rendelési ideje az iskolában: Péntek 8-10 óráig
Iskolát ellátó védőnő:

Bulboaca- Tóth Beáta

Rendelési ideje az iskolában: Hétfő 8-14 óráig
Szerda 8-14 óráig
Péntek 8-10 óráig
Fogadóóra az iskolában:

Hétfő 8-10 óráig

Valamint telefonos egyeztetést követően a Központi Iskolavédőnői Szobában
(Péceli út 190.) hétfőn 15- 16 óráig
ÁNTSZ
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1.2.

Helye:

1107 Budapest, Fokos u. 5-7.

Elérhetősége:

+36-1/296-02-654

E-mail címe: fokk@bfkh.gov.hu

Környezeti, tárgyi feltételek

Az Iskola-egészségügyi Szolgálat részére állandó orvosi szoba biztosított. Ez e helység jelenleg
több funkcióval is rendelkezik (szolfézs terem és logopédia szoba is)
Az egészségfejlesztés és tisztasági vizsgálatok a tantermekben, közösségi tevékenységre
alkalmas helyiségekben folynak.
A vizsgáló eszközök biztosítottak a feladatok ellátásához.

1.3.

Célkitűzések a tanév során

 A gyermekek, számára könnyen elérhetővé válhasson az iskolavédőnővel való
kapcsolatfelvétel.
 A tanulók képessé váljanak az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások
csökkentésére, prevencióra.
 A szűrések eredményeként feltárt egészségügyi eltérések megfelelő rizikócsoportba
legyenek sorolva, és arra irányuló egészségfejlesztési gondozásban részesülhessenek.
 Elősegíteni, hogy a tanulók tudatosabban vegyék igénybe az egészségügyi
szolgáltatásokat.
 Az iskola egészségügy feladatairól jól informáltak legyenek a szülők, a pedagógusok és
társszakmák egyaránt.
 A tanulók alkalmasak legyenek arra, hogy ellenálljanak a káros szenvedélyek
kísértésének, megismerve azok veszélyeztető hatását.
 Rendelkezzenek alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel.

1.4.

Iskolavédőnői tevékenység törvényi szabályozása
A COVID járványra tekintettel figyelembe kell venni a folyamatosan megújuló
eljárási rendeket és az EMMI által kiadott, az intézményekre vonatkozó
szabályokat

 51/1997(XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és
a szűrővizsgálatok igazolásáról
 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
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 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
 76/2004.(VIII.19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására
vonatkozó részletes szabályokról 1. számú melléklet szerinti éves iskola-védőnői online jelentés)
 49/2004(VI.21.) ESZSM rendelet a területi védőnői ellátásról
 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5.§ és 15.§ a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
 Országos Epidemiológiai Központ módszertani levelei
 33/1998. (VI. 24) NM rendelet a munkaköri, szakmai, il. személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
 Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendeletének célja, hogy az Unió
tagállamainak eddig meglehetősen különböző adatvédelmi szabályait közös nevezőre
hozza. A rendeleti forma lehetőséget ad arra, hogy a GDPR-ban meghatározottak
közvetlen formában érvényesíthetőek legyenek a tagországokban.

Feladatok az iskola-egészségügyi tevékenység során

2.1

 A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és az iskolavédőnő a nevelésioktatási intézmény vezetőjével egyeztetett munkaterv szerint végzi.


Gondozási feladatait a védőnő önállóan, de munkájának egy részét az iskolában dolgozó
iskolaorvossal együttműködve végzi.

Az iskolavédőnő önállóan ellátandó feladatai:


Az éves munkatervhez a iskolavédőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelésioktatási

intézmény

egészségnevelési

programjában

meghatározott

feladatok

figyelembevételével.


A tanulók védőnői vizsgálata kétévenként történik.



a 16 éves záró vizsgálat életkorhoz kötött



A testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok
szerinti értékelése, a nemi fejlődés nyomon követése.



A pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,



Érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás
vizsgálata 6. évfolyamban.
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Mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerincrendellenességekre.



Vérnyomásmérés,



Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 4. évfolyamtól.



A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése.



Elsősegélynyújtás.



Az orvosi vizsgálatok előkészítése.



A

védőoltásokkal

kapcsolatos

szervezési,

előkészítési

feladatok

elvégzése,

dokumentálása.


A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.



Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban:


Az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, egészséges
életmód, nemi identitás, balesetvédelem)



Családtervezés, fogamzásgátlás



Szülői szerep, csecsemőgondozás, anyatejes táplálás



Önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek



Szenvedélybetegségek megelőzése.



Testnevelés, gyógytestnevelés egyeztetése



Iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés körülményeinek megfigyelése.



Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás kérése).



Pályaválasztás segítése.



Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése védőnői programon és papíralapon
(nyomtatványok típusától függően). (Egészségügyi törzslapok, Gyermek Egészségügyi
Könyv,

ambuláns

napló,

védőoltások,

beérkezett

leletek

dokumentálása,

veszélyeztetettek nyilvántartása, stb.).


2.1.1

Tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart több társ szakterülettel.

Védőnői szűrés menetéről

 anamnézis felvétele
 testi fejlettség vizsgálata (testsúly, testmagasság, mellkörfogat mérése, percentilis
értékeinek, a testtömeg-indexnek figyelemmel kísérése)
 érzékszervi szűrővizsgálatok végzése: látás (látásélesség, színlátás, kancsalság) hallás
 vérnyomásmérés (magas vérnyomás gyanújának felismerése)
 személyi hygiene ellenőrzése, az egészségkultúra alapjainak megbeszélése
 mozgásszervek

vizsgálata

(lúdtalp,
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hanyag

testtartás,

scoliosis,

mellkas

deformitásokbkorai felismerése érdekében)
 egyéni problémák, aktualitások megbeszélése
 további teendők megbeszélése
2.1.2

Orvosi vizsgálat menetéről:

 anamnézis felvétele
 aktuális problémák megbeszélése
 általános belgyógyászati vizsgálat
 mozgásszervi vizsgálat
 további teendők megbeszélése

2.1.3.

Tisztasági vizsgálat menetéről:

A védőnő szeptember, november, január, április hónapokban végzi el a szűréseket minden
osztályban. Továbbá szülői vagy pedagógusjelzés/ kérés után.
A fejtetvesnek talált gyermek kezelése a szülő feladata. A védőnő haladéktalanul tájékoztatja a
gyermek osztályfőnökét, értesítik a szülőt a fejtetvesség tényéről és a szükséges teendőkről,
egyidejűleg kérve a szülőtől az írásos nyilatkozatát a gyermek szakszerű hajkezelésének
elvégzéséről (EPINFÓ 2/a melléklet).
A fejtetves gyermek kezelése a szülő feladata és kötelessége!
Pedagógusokkal való együtt mükődés ectoparazita észlelés kapcsán
A tanuló fejtetvességének észlelésekor a pedagógus vagy az iskolavédőnő haladéktalanul
értesíti a gyermek osztályfőnökét és az iskola vezetőségét. Bizalmasan tájékozták a szülőt a
fejtetvességről és a szükséges teendőkről, egyidejűleg kérve a szülőtől a gyermek szakszerű
hajkezeléséről írásos nyilatkozatát. Az iskolavédőnő a következő iskolai napján az érintett
osztályban elvégzi a soron kívüli szűrővizsgálatot és hetenkénti utóellenőrzést két hetes
időintervallumban.
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Éves munkaterv havi bontásban

3.

A tanév folyamán a szűrővizsgálatok elvégzése csak a lehetőségekhez mérten történik meg a
COVID járvány miatti szabályozások következtében, azok pontos betartásával.
Szeptember
 tanulók törzslapjainak rendezése, névsorok készítése, oltási listák megírása
 létszám és névsor egyeztetés a 2020/2021. tanév névsorával
 Iskola- egészségügyi törzslapok kérése és távozó tanulók törzslapjainak postázása

törzslap kérők alapján
 Stefánia programban az adatok felvitele, osztályok rendezése, léptetése
 az elsős szülők tájékoztatása az iskola-egészségügyi munkáról, adatok felvétele a

gyermekekről
 1. évfolyam adatlapjainak, oltási könyveinek és státuszlapjainak adminisztrációja. A 6

éves kori dTaP oltás meglétének ellenőrzése és dokumentálása
 COVID elleni védőoltásban való részvétel a kormányablak utasítása lapján
 a területi kolléganőktől adatok kérése az első osztályosokról
 szülői értekezleteken való részvétel lehetőség szerint (1. évf.)
 negyedéves kötelező tisztasági vizsgálat elvégzése, jelentése az ÁNTSZ felé
 Védőoltási ütemterv elkészitése és elküldése a XVII. kerületi ÁNTSZ felé
 6. osztályos tanulók MMR II (fültőmirigy-gyulladás – kanyaró – rózsahimlő) és DTaP

(torokgyík – merevgörcs – szamárköhögés) egyidejű oltásának szervezése,
lebonyolítása, dokumentációja, jelentése
 HPV oltás szervezése, érdeklődés felmérése, oltóanyag-igénylés leadása
 Gyógytestnevelési besorolás egyeztetése a gyógytestnevelővel és testnevelő

pedagógusokkal, az iskola vezetőségével, lista készítése és leadása a közreműködők és a
munkáltató részére
 Vezetendő adminisztrációk elkészítése (postakönyv, gondozási füzet, védőoltási

adatlap)
 Adminisztráció

Október


HPV I. oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása, jelentése



7. osztályos tanulók Engerix-B I. oltásának szervezése, lebonyolítása, dokumentálása,
jelentése
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pótoltások megszervezése, lebonyolítása, dokumentációja, jelentés elkészítése az
ÁNTSZ felé



Létszámkérés a NEAK szerződésekhez és fiú/lány bontás elkészitése



egészségnevelési órák témáinak és időpontjainak megbeszélése az osztályfőnökökkel



távozó tanulók törzslapjainak postázása törzslap kérők alapján



Adminisztráció



Továbbképzés(ek), védőnői értekezlet(ek)

November


pótoltások, pótvizsgálatok megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása és jelentése az
ÁNTSZ felé



évfolyamok védőnői és orvosi szűrővizsgálatának megszervezése, szülők értesítése,
lebonyolítása, dokumentálása, eredmények kiadása a fiatalok részére



negyedéves kötelező tisztasági vizsgálat elvégzése, jelentése az ÁNTSZ felé



egészségnevelési órák tartása igény szerint



a gondozottak folyamatos nyomon-követése, gondozói lap vezetése távozó tanulók
törzslapjainak postázása törzslap kérők alapján



Adminisztráció



Továbbképzés(ek), védőnői értekezlet(ek)

December


pótoltások, pótszűrések szervezése, lebonyolítása, dokumentálása, jelentése



kiadott beutalók nyomon-követése



gondozott tanulók nyomon-követése



egészségnevelési órák tartása igény szerint



tisztasági vizsgálat pedagógus vagy szülő jelzése alapján távozó tanulók törzslapjainak
postázása törzslap kérők alapján



Adminisztráció



Továbbképzés(ek), védőnői értekezlet(ek)

Január


testnevelési besorolások felülvizsgálata



negyedéves kötelező tisztasági vizsgálat elvégzése, jelentése az ÁNTSZ felé



leletek, kiadott beutalók nyomon követése



szükség szerint egészségnevelési órák tartása



2021/2022. tanév első félévének iskola- egészségügyi munka összefoglalójának
bemutatása, nyomtatott példányban vezetőségnek átadni (iskola vezetősége, vezető
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védőnő, munkáltató)


8. osztályosok lapjainak átnézése, továbbtanuláshoz szükséges kiegészítő vizsgálatokról
értesítés küldése a szülők részére, lehetőség szerint szülői értekezleten való részvétel



6. osztályos tanulók védőnői és orvosi szűrővizsgálatának megszervezése,
lebonyolítása, dokumentálása, eredmények kiadása a fiatalok részére távozó tanulók
törzslapjainak postázása törzslap kérők alapján



Netfit programban való részvétel testnevelés szakosztállyal való egyeztetés után



Adminisztráció



Továbbképzés(ek), védőnői értekezlet(ek)

Február


egészségfejlesztő órák tartása igény szerint



leletek, kiadott beutalók nyomon követése



16 éves kori státuszvizsgálatok elvégzése, ha van az iskolában túlkoros tanuló



4. évfolyamok védőnői és orvosi szűrővizsgálatának megszervezése, szülők értesítése,
lebonyolítása, dokumentálása, eredmények kiadása a fiatalok részére



távozó tanulók törzslapjainak postázása törzslap kérők alapján



Adminisztráció



Továbbképzés(ek), védőnői értekezlet(ek)

Március


7. osztályosok Engerix- B II. védőoltásának megszervezése, lebonyolítása,
dokumentálása



gondozott tanulók folyamatos nyomon követése



kiadott beutalók eredményeinek bekérése



egészségnevelési órák tartása igény szerint



pótszűrések szervezése, lebonyolítása, dokumentálása, jelentése



2. osztályos tanulók védőnői és orvosi szűrővizsgálat szervezése, lebonyolítása,
dokumentálása, eredmények kiadása a fiatalok részére



távozó tanulók törzslapjainak postázása törzslap kérők alapján



Adminisztráció



Továbbképzés(ek), védőnői értekezlet(ek)

Április


HPV II. védőoltás megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, jelentése



egészségnevelési órák tartása igény szerint



pótoltások, pótszűrések szervezése, lebonyolítása
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negyedéves kötelező tisztasági vizsgálat elvégzése, jelentése az ÁNTSZ felé



távozó tanulók törzslapjainak postázása törzslap kérők alapján



Adminisztráció



Továbbképzés(ek), védőnői értekezlet(ek)

Május


pótoltások, pótszűrések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása



végzős tanulók törzslapjainak lezárása



egészségfejlesztő órák tartása igény szerint



gondozottak nyomon követése



testnevelési csoportbesorolás előzetes megírása a következő tanévre



leletek kérése a diákoktól



távozó tanulók törzslapjainak postázása törzslap kérők alapján



Adminisztráció



Továbbképzés(ek), védőnői értekezlet(ek)

Június


veszélyeztetett tanulók egyeztetése



baleseti jegyzőkönyvek egyeztetése



éves statisztika elkészítése



adminisztrációs munka



távozó tanulók törzslapjainak postázása törzslap kérők alapján



leletek kérése a diákoktól



2021/2022. tanév iskola-egészségügyi munka összefoglalójának elkészitése, és
nyomtatott példányban vezetőségnek átadni (iskola vezetősége, vezető védőnő,
munkáltató)



Adminisztráció



Továbbképzés(ek), védőnői értekezlet(ek)

Július


gyermekek nyári ellátásában foglakoztatásában részvétel



területi védőnőkkel kapcsolattartás

Augusztus


gyermekek adatainak pontosítása, Stefánia törzslapok kérése területről



iskolaorvossal munka megbeszélés



iskolavédőnői szoba frissítése, plakátok, informáló anyagok, órai előadás vázlatok
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frissítése


iskola-egészségügyi munkaterv előkészítése

Egészségnevelés

4.

A tanév során folyamatos egészségnevelés történik. Az egészségnevelési órák, témák az adott
évfolyamokban igény szerint módosulhatnak.
4.1.

Az egészségnevelés célja:

 Korszerű ismeretek átadása, hogy a tanulók megfelelő készségekkel és jártasságokkal
rendelkezzenek egészségük megőrzése érdekében
 Az egészséges életmóddal kapcsolatos értékek közvetítése
 A káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése
 Kommunikációs, önismereti, konfliktus-megoldási készségek erősítése

4.2.

Módszerek

 Előadás
 Csoportos megbeszélés
 Feladatlapok megoldása (Szinezők, totók)
 Gyakorlati bemutató (médiaeszközök)
 Személyes tanácsadás
4.3.

Egészségnevelési program évfolyamonként

Témakörök: a tanév folyamán kiemelt téma a kézmosás fontossága és a megfelelő hygiene
1. 2. 3. osztály Fogápolás, tisztálkodás, táplálkozás
4. osztály

Lányok: menstruáció

5. osztály

Egészséges életmód, elsősegélynyújtás

6. osztály

Nemi fejlődés (fiú- lány bontásban), dohányzás

7. osztály

Fiú-lány barátság, emberi kapcsolatok

8. osztály

Egészséges szexualitás és párkapcsolat
Káros szenvedélyek

Igény szerint kérhető más témában is egészségnevelési óra előzetes egyeztetést követően.
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EGYÉB:


A tanév során a fogadóórákon lehetőség nyílik egyéni gondozásra, problémák
megbeszélésére, tanácsadásra



A védőnői és orvosi vizsgálatok beosztásában változás történhet.



Amennyiben a szűrés folyamán felmerül valamilyen elváltozás gyanúja, a tanuló
írásbeli tájékoztatót kap a szükséges teendőről, szakorvosi vizsgálatról, ahol
javaslatot kap a további kezelésre vonatkozóan.



A védőoltások beadásának időpontja változhat, az Országos Epidermiológiai
Központ Rendeletei az irányadóak



Az iskolavédőnő részt vesz a kerületi egészségnevelési rendezvényeken



Az iskolavédőnő elérhetőségei, melyek nyilvánosak, szülők, tanulók számára
kiadhatóak


Tel.: +36-20/281-2071



Email iskolavedono6@rvsz.hu
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