MUNKATERV
Sütő András Általános Iskola és a Sütő András
Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája
2019/20-as tanév

Készítette: M. Szűcs István
intézményvezető

Bata Róbertné
tagintézmény-vezető
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1. A 2018/2019-ES TANÉV RENDJE
1.1. A szorgalmi idő

A tanév első tanítási napja: 2019. szeptember 2. (hétfő),
utolsó tanítási napja: 2020. június 15. (hétfő).
A tanítási napok száma száznyolcvan nap.
A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.
Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első
félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az első félév és a tanítás utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát.
A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell
küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.
1.2. Tanítási szünetek
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

1.3. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

Tiszanána:
sz.
1.

esemény / téma
Pályaorientáció

felelős
M. Szűcs István

időpont
2019.10.24.

intézményvezető

2.

Nevelési értekezlet

M. Szűcs István

2019.10.25.

intézményvezető,
munkaközösségvez
e-tők
3.

Nevelés értekezlet

M. Szűcs István

2 / 100

2019.12.07.

intézményvezető,
munkaközösségvez
e-tők
4.

Nevelési értekezlet

M. Szűcs István

2019.12.14.

intézményvezető,
munkaközösségvez
e-tők
5.

Nevelési értekezlet: Első
félév értékelése

M. Szűcs István

2020.01.24.

intézményvezető,
munkaközösségvez
e-tők

6.

Gyermeknap

DÖK

2020.05.29.

Kömlő:
Sorszám

Esemény, téma

Időpont

1.

Pályaorientációs nap

2019. október 15. 7-8. osztályfőnökök

2.

Nevelési értekezlet
KAP szervezési feladatok

2019. december 7. Tihanyi Nóra Éva

3.

DÖK-nap –Családi nap
Adventi készülődés (vetélkedők,
kézművesfoglalkozások, színjátszókör műsora)
Az első félév eredményeinek elemzése, értékelése

2019. december
14.

5

Nevelési értekezlet:
Országos mérés eredményeinek ismertetése,
elemzése. Tapasztalatok, feladatok
megfogalmazása.

2020. április 8.

Tihanyi Nóra Éva

6.

Nevelési értekezlet
A Fenntarthatósági Témahét előkészítése.
(Április 20-24. ) A program összeállítása

2020. április 15.
szerda

Munkaközösség-vezetők

4.

Felelős

Bata Róbertné
Antal-Olajos Renáta

2020. február 07. Bata Róbertné

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra
eső időszakában
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2019. december 24. kedd pihenőnap –ledolgozás : december 7. szombat –tanítás nélküli
munkanap
2019. december 27. péntek pihenőnap – ledolgozás : december 14. szombat –tanítás
nélküli munkanap

1.4. Fakultatív hit-és vallásoktatás idejének és helyének meghatározása:
Tiszanána:
Intézményünkben 100 tanuló választotta a katolikus hittan oktatását, 32 tanuló
református hittan oktatását, 47 tanuló pünkösdi hittan oktatását. A hittan órák, az
erkölcstan órák ellátása az iskolai órarend szerinti tanórákban történik.
Kömlő:
Tagintézményünkben 96 tanuló választotta a katolikus hittan oktatását.
A hittan tanítása az erkölcstan órákkal egy időben az iskolában órarend szerinti
tanórákon
történik.
A hitoktatást 10 csoportban Koczán Georgina, a Besenyőtelki Plébánia által megbízott
hitoktató végzi.
A csoportok kialakítása az alábbiak szerint történt:
Csoport

Osztály

Létszám (fő)

1. a

1.a

12

1.b

1.b

10

2. a-b

2.a és 2.b

16

3.a

3.a

6

4.a

4.a

9

5.a

5.a

9

5.b

5.b

12

6.a

6.a

8

7. a-b

7. a és 7. b

10

8.a-b

8.a és 8.b

5
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1.4

A

nemzetünk

szabadságtörekvéseit

tükröző,

továbbá

nemzeti

múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az
iskolai

élethez

érdekében

kapcsolódó

meghonosított

és

az

egyéb

iskola

hagyományainak

ünnepnapok,

ápolása

megemlékezések

időpontja
esemény / téma

sz.
1.

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepe (október 23.)

felelős

időpont

osztályfőnökök

október 6.

Orbán Károly

október 22.

Antal-Olajos Renáta
Sipos Gáborné

2.

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai
emléknapja (február 25.)

Orbán Károly

Az 1848-as forradalom és szabadságharc
ünnepe (március 15.)

Orbán Károly

február 21.

Balogh Ádám
március 14.

Borkóné Abuczki Éva
Sipos Gáborné

4

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április
16.)
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

Orbán Károly

április 16.

Balogh Ádám
osztályfőnökök

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
Tiszanána:

Egyéb jeles napok az év során:











2019. szeptember 30. – A népmese napja
2019. október 1. – Az idősek világnapja
2019. október 04. – Állatok világnapja
2019. október 31. – Takarékossági világnap
2019. december 3. – Fogyatékos emberek nemzetközi napja
2020. január 22. – A magyar kultúra napja
2020. február 21. – Az anyanyelv nemzetközi napja
2020. március 22. – A víz világnapja
2020. április 11. – A magyar költészet napja
2020. április 22.- A Föld napja

egyéb ünnepeink a 2019/2020-as tanévre:
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június 4.








2019. december 24-26. – Karácsony
2020. április 12-13. – Húsvét
2020. május 03.- Anyák Napja
2020. május 31.- Gyereknap
20020. május 31- június 1.- Pünkösd
2020. június 3. – Pedagógusok napja

Kömlő:
esemény / téma

sz.
1

nevelőtestületi nap

2.

Kömlői Kulturális Napok:

felelős

időpont

Bata Róbertné

2019.
szeptember
13.

Sipos Gáborné
Kollányi György Miklós

október 2125.

Sportnap
Gárdonyi-kupa
Ki mit tud?
Színházi előadás
3.

Mikulás

4.

Iskolakarácsony

Hittanos, KAP művészeti

december 20.

5.

Fenntarthatósági Témahét

Munkaközösségvezetők,
Ipacs Dániel, Tóth Tamás
Béla

április 20-24.

6.

Anyák napja

7.

december 6.

május első
hete

Családias Gyermeknap

június 5.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
sz.

esemény / téma

1.

Tanévnyitó ünnepség

2.

Ballagás

3.

Tanévzáró ünnepség

felelős

időpont

M. Szűcs István Sipos Gáborné

2019. szept. 02.

Feke Mónika, Török Mihály
Kis Erzsébet, Tóth Tamás Béla, Antal-Olajos
Renáta

2020. június 13.

M. Szűcs István
Bata Róbertné
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2020. június 19.

1.4.Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

Tiszanána:
időpont

2019.

felelős

Alakuló értekezlet

M. Szűcs István

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

M. Szűcs István

augusztus 22.

2019.
augusztus 30.

2019.

Nevelőtestületi

szeptember 13.

2020. január
24.

értekezlet:

tagintézményi

Orbán Károly

munkaterv elfogadása

Nevelési értekezlet

Orbán Károly

Az első félév eredményeinek értékelése, a nevelőoktató munka tapasztalatai

2020. április
8.

Nevelési értekezlet:
Országos

mérés

Orbán Károly
eredményeinek

ismertetése,

elemzése. Tapasztalatok, feladatok megfogalmazása

2020. június

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

M. Szűcs István

Minden

MUNKAÉRTEKEZLET

M. Szűcs István

19.

hónap

utolsó

Orbán Károly

hétfő
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Kömlő:
időpont

felelős

2019. augusztus Alakuló értekezlet
26.

Bata Róbertné

2019. augusztus Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
30.

Bata Róbertné
Tihanyi Nóra Éva

2019.
szeptember 13.

Nevelőtestületi értekezlet: tagintézményi munkaterv
elfogadása

Bata Róbertné
Tihanyi Nóra Éva

2019.
szeptember 13.

Nevelőtestületi nap

Bata Róbertné
Tihanyi Nóra
Antal-Olajos Renáta
Tóth Tamás Béla
Korózsné Szegedi
Ildikó

2019. december Nevelési értekezlet:
7.
Komplex Alapprogram bevezetéséhez kapcsolódó
feladatok
2020. január
24.

Félévi osztályozó értekezlet

2020. február 7. Nevelési értekezlet
Az első félév eredményeinek értékelése, a nevelőoktató munka tapasztalatai
2020. április 8.

2020. június
15.

Nevelési értekezlet:
Országos
mérés
eredményeinek
ismertetése,
elemzése. Tapasztalatok, feladatok megfogalmazása
Osztályozó értekezlet

Bata Róbertné
Tihanyi Nóra

Bata Róbertné
Vitkóczi Gáborné
Szűcs Györgyi
Bata Róbertné

Tihanyi Nóra
Borkóné Abuczki Éva
Bata Róbertné

2020. június 19. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Bata Róbertné

Minden hónap
utolsó hétfő

Bata Róbertné,
Tihanyi Nóra

MUNKAÉRTEKEZLET
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1.6

OKM alulteljesítő intézmények támogatása – Egri POK programjai

2019/20
I. félév

folyamattámogató
szaktanácsadás 2
alkalommal a
folyamattámogató
szaktanácsadókkal
Bajzátné Szántósi
Mária;
Kerekes András
POK referens

Alsós
szaktanácsadás Rendszeres tájékoztatás a köznevelést érintő
Soltészné
változásokról - emailben illetve az
Birinyi Anna https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/eger
2019. ????
oldalon keresztül
(Korózsné
Szegedi Ildikó)

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló
Intézményfejlesztési Rendszer (DIFER) használata és
alapismeretek
az erre alapozott fejlesztés 4-8
2019/20 (Képző szervezése
éves korban
folyamtban)
(Aug. utolsó hetében kezdődjön)
I. félév
60 órás
Kerekes András
30 órás

1.7.

Egyezzünk meg!
Mediációs
lehetőségek az
iskola életében
Szűcsi Katalin
30 órás

Szövegfeldolgozás 4.
évfolyamon aktív és interaktív
tanulási modellek
alkalmazásával;
Hospitálással egybekötött
módszertani beszélgetés
Egri Kemény Ferenc
Sportiskolai Általános Iskola
Jámbor Erzsébet
Sandrik Anikó
2019. szeptember 2-3. hete

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont

esemény / téma

felelős

szeptember 3-13.

Alsós szülői értekezletek – tanévkezdés

osztályfőnökök

szeptember 9-13.

Felsős szülői értekezletek- tanévkezdés
SZMK alakuló ülése. Az éves munkaterv elfogadása

osztályfőnökök
M. Szűcs István
Bata Róbertné

SZMK ülés. A fogadó órák rendjének ismertetése.

M. Szűcs István
Bata Róbertné

február 14-ig.

Félévi munka értékelése

osztályfőnökök

február 14-ig.

Jelentkezés középfokú intézményekbe

8. osztályfőnök

március-április

Ballagási előkészületek

október
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7-8. osztályfőnök

1.8. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt
napok tervezett időpontja
időpont
2019. április 3.

esemény / téma

felelős

A nagycsoportos óvodások és szüleik ismerkedése az Alsós munkaközösségintézménnyel

vezető
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1.9. Mérés, értékelés a tanév folyamán
1.9.1 Országos mérés, értékelés
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, az R. 79. § (6) bekezdésében meghatározott
méréseket, értékeléseket a 2018/2019. tanévben a Hivatal szervezi meg 2020. május
27. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a
mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti
és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges
adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2019. november
22-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
Határidő: 2019. november 20-tól folyamatos Felelős: Tiszanána: Orbán Károly
Kömlő:Thanyi Nóra, Vitkóczi Gáborné, Borkóné Abuczky Éva
Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen
nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi
mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a
Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2020. május 20-án végzik el a
Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a
vizsgálatot

saját

tudásfelméréssel.

döntése
A

alapján

tanulók

nem

által

egészíti

megoldott

ki

idegen

feladatok

nyelvi

értékelését

szóbeli
az

iskola

pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges
adatokat az érintett nevelési- oktatási intézmények a Hivatal részére 2019. november
22-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2019. június 12-ig
küldik meg a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola
a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen
nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben
szokásos módon teszi közzé 2020. június 10-ig.
Határidő: 2019. november 22-től folyamatos Felelős: Tiszanána: Orbán Károly
Kömlő: Bata Róbertné, Vargáné Alföldi Mária
1.9.2 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése
Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben országos mérés,
értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és
2020. április 24. között kell elvégezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelésioktatási intézmények 2020. május 29-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.
Határidő: 2020. május 29 Felelős: testnevelést tanító pedagógusok
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1.9.3 Első évfolyamos tanulók felmérése
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása
érdekében az általános iskolák 2019. október 11-éig felmérik azon első évfolyamos
tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok
alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és
ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához
a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2019. október 25ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók
létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott
tanulókkal 2019. november 29-ig kell elvégezniük.
Határidő: 2018. szeptember 3-től folyamatos Felelős: Tiszanána: M. Szűcs
Istvánné Kömlő: Tihanyi Nóra, Farkas István Csabáné, Forrai Melinda Veronika,
1.9.4 Szaktárgyi belső mérések, értékelések
Bemeneti mérések
1. Olvasás-szövegértés
- 5-8. évfolyam
- a mérést végzik: a tantárgyat tanítók, szaktanárok
- értékelés végzik, dokumentálják: a tantárgyat tanítók, szaktanárok
- határidő: szeptember 30.
2. Matematika
- 5-8. évfolyam
- a mérést végzik: a tantárgyat tanítók, szaktanárok
- értékelés végzik, dokumentálják: a tantárgyat tanítók, szaktanárok
- határidő: szeptember 30.
Bármilyen más tantárgyból szervezhető bemeneti mérés a szaktanárok igénye szerint.
Kimeneti mérések
1. Olvasástechnika-szövegértés
- 1- 4. évfolyam
- a mérést végzik: osztálytanítók, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógusok
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- értékelés végzik, dokumentálják: osztálytanítók
- határidő: május 31.
2. Matematika
- 1- 4. évfolyam
- a mérést végzik: osztálytanítók, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógusok
- értékelés végzik, dokumentálják: osztálytanítók
- határidő: május 31.
- határidő: május 31.
3. Íráskészség - helyesírási készség
- 1- 4. évfolyam
- a mérést végzik: osztálytanítók, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógusok
- értékelés végzik, dokumentálják: osztálytanítók
- határidő: május 31.
Bármilyen más tantárgyból szervezhető kimeneti mérés, vizsga a szaktanárok igénye
szerint.

A mérések rendje a 2019-2020-as tanévben
Időpont

Feladat

2019. szeptember

Képességvizsgálati mérések matematika és magyar
5-8. osztályokban
szakos tanárok

feladatlap

2019. október

Első osztályos DIFER mérés 1. osztályos tanítók,
gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus

feladatlap

2020. április

Az országos kompetencia
mérés eredményeinek
kiértékelése

teljes körű értékelés

2020. május

Képességvizsgálati mérések tanítók
1-4. osztályokban

feladatlap

2020. május

Negyedik osztályosok
tanítók
mérése
A tanulók fizikai állapotának testnevelő tanárok
és edzettségének mérése

feladatlap

2020. május

2020. május 20.
2020. május 27.

Segítők

matematika és magyar
szakos tanárok

Módszer

NETFIT mérőeszközök

Országos idegen nyelvi
tagintézményvezető
központi mérőlapok
mérés
Országos kompetenciamérésintézményvezető-helyettes központi mérőlapok
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2. AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI
2.1.Statisztikai adatok

Tiszanána:

osztály/

létszá

csoport

m

magán-

(SNI)
(BTM)

(HH)

tanulók

(HHH)

Rendsz

Ingye-

eres

nesen

gyerme

étkező

kvédel

k

mi
kedvez
mény

1.a

14

2

0

0

8

1

12

13

1.b

14

2

0

0

10

1

10

11

2.a

16

0

0

0

9

1

13

13

2.b

13

4

3

0

9

3

13

13

3.a

16

2

1

0

10

0

12

13

3.b

14

2

1

0

10

2

13

13

4.

19

4

11

0

11

3

16

16

5.

19

4

3

0

12

2

15

15

6.

15

1

3

0

6

1

11

11

7.a

21

0

0

0

10

2

15

15

7.b

20

4

2

0

14

3

18

18

8.a

11

4

5

0

6

1

8

8

8.b

16

0

4

0

10

2

12

12

Összes
en

208

37

31

0

125

22

168

169

Kömlő:
osztály/
csoport

létszám

magán-

(SNI)
(BTM)

tanulók

Osztályfőnökök

1.a

23

1

1

Forrai Melinda Veronika

1.b

24

2

1

Farkas István Csabáné

2.a

18

1

6

Járdán-Bényei Enikő
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2.b

18

2

2

Korózsné Szegedi Ildikó

3.a

15

1

4

Drahosné Csikós Katalin

4.a

17

1

2

Szűcs Györgyi

5.a

15

0

2

Ipacs Dániel

5.b

17

1

3

Oláh Tibor Bence

6.a

20

1

3

Sipos Gáborné

7.a

18

2

4

Antal-Olajos Renáta

7.b

20

2

0

Vitkóczi Gáborné

8.a

15

2

3

Tóth Tamás Béla

8.b

15

3

4

Kis Erzsébet

Összesen

234

20

33

2.2.Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók: 0 fő

3. KAPCSOLATRENDSZER
3.1 Iskola és családi ház kapcsolata
A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
• az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi
ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szuüői értekezletein.
A szülők és a pedagógusok együttműködésére szolgáló fórumok:
Családlátogatás
Célja: a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás
a
gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
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Szülői értekezlet
Célja: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
Feladata:
• a szülők tájékoztatása
• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
• az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
• a helyi tanterv követelményeiről,
• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
• gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
• a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
• az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
• a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskola
igazgatója felé.
Fogadóóra
Célja: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal.
Nyílt tanítási nap
Az iskolában tanulók szüleinek
Célja: a szülők betekintést nyerjenek az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba,
ismerjék meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjanak k.zvetlenül
gyermekük
és az osztályközösség iskolai életéről.
A leendő első osztályosok szüleinek
Célja: az intézmény kínálata, bemutatása munka közben, ismerkedés a leendő elsős
tanító
nénikkel.
Írásbeli tájékoztató
Az iskolában tanulók szüleinek
Feladata:
a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával .sszefüggő
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
A leendő elsősök szüleinek
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Feladata:
a szülők részletes tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, pedagógiai
hitvallásáról, szervezeti formáiról, a nevelő-oktató munka mindennapjairól.
Formája:
a szokásos módon elhelyezett fontosabb információk közzététele a faliújságokon, a minél
többirányú figyelemfelhívás céljából.

3.2
Az

A fenntartóval való kapcsolattartás
iskolai

munka

megfelelő

szintű

irányításának

érdekében

vezetőségének állandó munkakapcsolatban kell állnia a

az

iskola

székhelyintézmény

vezetőségével , aki közvetíti a tagintézménybe a fenntartói elvárásokat,
tagintézményi feladatokat.
A kapcsolattartás tartalmi elemei:
✓

szakmai irányítás,

✓

gazdasági, személyügyi, tanügyi ügyintézés,

✓

tankerületi szintű szakmai koordináció,

✓

elvi útmutatások,

✓

koordinálás és segítségnyújtás.

A kapcsolattartás módjai:
-

vezetői munkamegbeszélések,

-

személyes beszélgetések,

-

elektronikus és postai levélváltás,

-

egyéb érintkezési formák : személyesen a szakreferenseknél, illetve telefonon.

3.3 Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere)
A partner megnevezése

Kapcsolattartó személy

Az együttműködés formái

Szülői Munkaközösség

Tiszanána: Szútor Melinda

Közös rendezvények, nyílt nap,
családi nap, karácsony, farsangi bál

Kömlő: Kállai Erika

Kömlő Község Önkormányzata

Dr. Tóth József polgármester

Közétkeztetés, diákolimpiai utazások
bonyolítása, jó tanulók jutalmazása,

Egri POK

Turó Tamás polgármester

nyári táborok szervezése

Schmidt Istvánné

Szakmai programok,továbbképzések,
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műhelymunkák

EFOP-3.1.5-16-00001 „A tanulói

Pályázati mentorok

Mikrocsoportok működése, aktuális

lemorzsolódással veszélyeztetett

feladatok, műhelymunkák,

intézmények támogatása”

képzéseken való részvétel

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A

Szakmai Támogató Rendszer

Szakmai programok, továbbképzések,

pedagógusok módszertani

műhelymunkák, megbeszélések,

felkészítése a végzettség nélküli

hospitálás, személyes és online

iskolaelhagyás megelőzése érdekében

kapcsolattartás

Komplex Alapprogram (EKE, SZTE)

Tiszanánai Roma Nemzetiségi

Nagy Béla

Kirándulások szervezése, tanulók

Önkormányzat

jutalmazása, ajánlás Útravaló
ösztöndíjprogrramba

Kömlői Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Farkasné Danyi Tünde

Könyvtár, Információs és Közösségi

Lázár Tünde

Hely

Mesemondó verseny, községi
kulturális rendezvények, játszóházak

Bedécs Mária
könyvtáros

Tiszanánai Futbalklub

Bordács János

Kömlői Sportkör

Besenyei János

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola

Kovács László

OTP-Bozsik-program

rajzszakkör , kézművesnap,
rajzpályázat, kiállítások

Tiszanánai Óvoda

Szalárdy Lászlóné

látogatások, nyílt nap, beiskolázás

Kömlő Óvoda

Majoros Zita

Magyar Katolikus Egyház

Varga Pál plébános, Koczán Georgina

Hittanórák megtartásának

hitoktató

megszervezése

Tóth Adrienn Csilla

Előadások- egészségi állapotfelmérés,

előtti egyeztetések

Hevesi Praxisközösség

vizsgálatok életmód-tanácsadás

Gyermekjóléti Szolgálat

Mátyás Gabriella

Esetmegbeszélések,

Heves Megyei Pedagógiai

Bagdiné Nagy Edit

Szakmai műhelyek, tájékoztató

Szakszolgálat Hevesi tagintézménye

előadások,

kapcsolattartás a

megyei szakértői bizottsággal a BTM
és SNI diagnózis megállapítása
érdekében, felülvizsgálatok
kezdeményezése
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Heves Megyei Pedagógiai

Nagyné Panthó Zsuzsanna

Szakmai műhelyek, tájékoztató

Szakszolgálat Megyei Szakértői

előadások,

Bizottsága

megyei szakértői bizottsággal a BTM

kapcsolattartás a

és SNI diagnózis megállapítása
érdekében, felülvizsgálatok
kezdeményezése

Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú

Juhász Máté

Horgász suli programok

Tiszanánai Csillagpont

Orbán Károlyné

Kézműves foglalkozások,

Kömlő Csillagpont

Csikós Zita

Nonprofit Kft

pályaválasztási tanácsadás

4. A NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK MEGFOGALMAZÁSA

4.1 NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁNK CÉLJA, FELADATAI

A 2019/2020-as tanév legfontosabb célkitűzései és feladatai
Általános célkitűzések
1. Törvényességi
Tagintézményi dokumentumok, szabályzatok megfeleltetése a törvényi változásoknak,
jogszabályoknak.
A fenntartó által kiadott és megfogalmazott szabályzatok, előírások maradéktalan
betartása
2. Szakmai, pedagógiai
A 2018 szeptemberétől Kömlőn bevezetésre került Komplex Alapprogram (EFOP-3.1.216-2016-00001

A

pedagógusok

módszertani

felkészítése

a

végzettség

nélküli

iskolaelhagyás megelőzése érdekében) rendszeréhez kapcsolódó követelményeknek való
megfelelés valamennyi pedagógus feladata.
3. Gazdálkodási
-

A tagintézményi költségvetési tervezet szigorú betartása, az előirányzatok
rendszeres követése, figyelemmel kísérése.

4. Értékelési
Az előirt minősítő vizsga és minősítési eljárások zavartalan lebonyolítása
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A pedagógusok tájékoztatása az esetleges jogszabályi változásokról.
Az önértékelő csoport / BECS/ munkájának segítése
5. Intézkedési/cselekvési terv
A tagintézmény cselekvési tervet dolgoz ki a lemorzsolódás csökkentése érdekében,
illetve módosítja az OKM-alulteljesítés miatt készített intézkedési tervét.
6. Hagyományok
Iskolai évfordulóink, hagyományaink, rendezvényeink megőrzése, nemzeti ünnepeink,
méltó megünneplése, tanulóink nemzeti tudatának folyamatos erősítése.

Konkrét célkitűzések, feladatok és elvárt eredmények
A szervezési-vezetési területen
A szakmai munkaközösségek hatékony munkamegosztással, módszertani fejlesztéssel
járuljanak hozzá az iskolai célkitűzések megvalósításához. A szakmai munkaközösségek
közötti együttműködés növelése, közös módszertani műhelyek, hospitálások,
témanapok, témahetek megvalósításával.
A szakmai továbbképzések résztvevői tapasztalataik, tudásuk átadásával járuljanak hozzá
a fejlesztéshez, a korszerű módszertani eszközök közös hasznosításához.
A szervezeti kultúra fejlesztése.
Folyamatos

belső

ellenőrzés,

rendszeres

óralátogatásokkal,

visszajelzésekkel,

értékelésekkel.
Intézményi önértékrlési feladatok elvégzése, belső ellenőrzési csoport működtetése.
Az iskola dokumentumok átdolgozása az új törvénymódosításoknak, illetve az új iskolai
tevékenyságeknek, programoknak megfelelően.
A nevelés területén
A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, - az emberi, erkölcsi értékek felismerésére,
tiszteletére nevelés.
Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt.
Környezetkultúra javítása, fejlesztése, az ehhez kapcsolódó igények kialakítása.
Egészséges életre nevelés, egészségtudatos viselkedésformák bevezetése lehetőségeinek
feltárása.
Az oktatási területen
Differenciált óravezetés, egyéni fejlesztés hatékonyságának növelése.
Tanulói aktivitás növelése az órákon, a tanulók hatékony bevonása az órai munkába, az o
̈nálló munkavégzés szorgalmazása.
A tanulók közötti együttműködési készség fejlesztése.
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A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új utak
keresése.
Az

olvasás, szövegértés,

beszédértés

fejlesztése, szókincsbővítés

a mindennapos

gyakorlatban.
Környezettudatos szemléletmód kialakítása, erősítése tanórán kívüli programokon is
(vetélkedők, témanapok, témahetek).
A mindennapos testmozgás-testnevelés lehetőségeinek kihasználása a testi nevelés
fejlesztése érdekében. Ennek pontos tervezése, idő és hely beosztása.
SNI tanulók, BTMN tanulók és az integrációval kapcsolatos feladatok
A

szegregációmentes

pedagógiai

környezet

megteremtése,

az

esélyegyenlőség

biztosítása.
Az SNI tanulók sérülés specifikus habilitációs és rehabilitációs ellátásának biztosítása,
saját szakember és utazó gyógypedagógiai hálózat segítségével.
Az integráció keretében olyan oktatási formák biztosítása, amelyek lehetővé teszik a
sérült tanulók számára a tantervi követelményeknek való megfelelést.
Szoros kapcsolattartás az ellátásban közreműködő szakemberekkel, partnerekkel.
A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztése, segítése.
Pályázati lehetőségek kihasználása.

A célok megvalósításához elvégzendő feladatok
A szervezeti kultúra fejlesztése terén
FELADATOK
A pedagó gusé rté kelé si rendszer mű kö dteté se, az eddigi tapasztalatok alapjá n tová bbfejleszté se
Minden dolgozó ismerje és alkalmazza a szabályokat, elvárásokat
A kétirányú információáramlás korrekt megvalósítása
A munkaközösségek feladatainak megerősítése és kibővítése.
A magas színvonalú, hatékony, szakmai munka elérése területén:
FELADATOK
Az iskolai tanulmá nyi eredmé ny javı́tá sa, a buká si ará ny csö kkenté se, a javuló lemorzsoló dá si mutató k tová bbi mé rsé klé se

A NAT, a helyi tanterv fejlesztési feladatainak, követelményeinek, ismerete
A vezető i ellenő rzé s fokozá sa az iskolai munka minden terü leté n
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Módszertani kultúra fejlesztése, a pedagógus továbbképzési lehetőségek megismertetése.
A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű kihasználása. A tanulók hatékony bevonása az
órai munkába, több önálló
munkavégzés, a tanulói aktivitás növelése

A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztése terén
FELADATOK
Tanulás tanítása
Az együttműködésre, kooperációra való képesség kialakítása
Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése
Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia fejlesztése
Természettudományos kompetencia fejlesztése
Digitális kompetencia
Az iskola „jó hírének” erősítése terén:
FELADATOK
Folyamatos tájékoztatás az iskola életéről a belső és a külső partnerek irányába
Tanulók felkészítése továbbtanulásra, rendezvényekre, versenyekre
Az iskola népszerűségének növelése a leendő első osztályosok és szüleik körében
Az iskola környékének, épületének, termeinek ápolása, rendben, tisztán tartása
A külső partneri kapcsolatok fejlesztése, tartalmasabbá tétele
A pályázati kiírások figyelemmel kísérése, a nevelőtestület bevonása a pályázati tevékenységbe.

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése terén:
FELADATOK
Tanórák, óraközi szünetek, szabadidős programok kiemelt feladata a viselkedéskultúra fejlesztése, a magatartási gondokkal
küzdő tanulók problémájának kezelése
Társas kompetenciák fejlesztése
Empátia fejlesztése
A diákönkormányzat munkájának segítése
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A hiányzások leszorítása és kezelése területén
FELADATOK
A tanuló i hiá nyzá sok csö kkenté se az elmú lt tané vhez ké pest (10%-os csökkenés)
Az osztá lyfő nö ki adminisztrá ció s fegyelem javı́tá sa
Szoros együttműködés a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekvédelem munkatársaival

A tanév kiemelt feladatai
FELADATOK
A Komplex Alapprogram szakmai feltételeinek való maradéktalan megfelelés
Az orszá gos kompetenciamé ré s eredmé nyeinek javı́tá sa é rdeké ben kidolgozott intézkedési tervben foglaltak megvalósítása

Egé szsé g-, é s kö rnyezetvé delmi programok szervezé se.
Az iskolai fegyelem erő sı́té se, a tanuló i hiá nyzá sok jelentő s mé rsé klé se
A lemorzsolódási mutatók további javítása
Az önértékelési folyamatok hatékony működtetése
Pá lyá zatok figyelé se, a pá lyá zati lehető sé gek maximá lis kihaszná lá sa

4.2

Az

intézmény

pedagógiai

programja

alapján

kitűzött

célok,

feladatok
a) Kiemelt feladat: az országos mérésből adódó feladatok
Tagintézményünk sem 2012-ben, sem 2016-ban nem érte ei az EMMI rendelet 80
§ 2. bekezdésében meghatározott minimum értéket.
A fenntartói intézkedési terv alapján az alábbi célokat tűztük ki a következő
tanévre vonatkozóan:
-

A 2019/2020-as tanévben a 6. és 8. osztályos tanulók felkészítése a

kompetencia-mérésre
- A minimumszintet el nem érő tanulók számának és arányának csökkentése
-

A

tanulás

technikájának

tanítása

és

elsajátíttatása

a

tanulókkal

–

tanulásmódszertan beépítése az osztályfőnöki munkatervekbe
- A hozzáadott pedagógiai érték növelése – IKT technológiák alkalmazása a
tanítási órákon
- Kompetenciafejlesztés beépítése minden tanórába – tervszerű beépítés
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-

A

rendszeres

belső

tapasztalatcsere

kereteinek

a

kialakítása

a

két

munkaközösségen belül
- A témazáró dolgozatok tartalmába, követelményeibe kompetencia–fejlesztő
fealdatok beépítése
-

A

szülők

és

a tanulók

figyelmének

felhívása

a az

országos

mérések

jelentőségére, szerepére.
- Rendszeres vezetői ellenőrzés, értékelés a kompetenciafejlesztés terén
- A fejlesztésekhez szükséges erőforrások számbavétele

b) Innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérédsekből adódó
feladatok
d) Alsó-felső tagozat váltás feladatai
e) Elsős tanulók szocializálása
f) Intézményi önérékelésből adódó teendők
g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés

4.3. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a
tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre
vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése,
megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség előmozdítása a következő feladatok szegmensei terén folynak:


kulcskompetenciák fejlesztése;



a tehetséges tanulók támogatása;



kultúra közvetítés a nemzetiségekre vonatkozóan;



a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és
szeretete.

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő
egyéni

képességeinek,

adottságainak

figyelembevételével

annak

biztosítása,

hogy

jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal
rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
-

az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése

-

képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
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-

a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók támogatása
Eszközei: intézkedési terv

-

a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei: szakkörök, tanulmányi versenyek, diákolimpiai versenyeken való
részvétel

-

házi versenyek szervezése

-

a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a
multikulturális tartalmak megismertetése

-

a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus
érzésének kialakítása a tanulókban

-

az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek
valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való
beépülése

-

4.4.

A

tehetséggondozás,

felzárkóztatás

és

a

tanórákon

kívüli

tevékenységek

Tiszanána:
Tevékenység/Verseny
megnevezése

Résztvevő

Időkeret

Felelős

Egyeztetésre került-e
az véleményezési
jogkör gyakorlóival a
felkészítés)I/N

Felvételi előkészítő
foglalkozás

28 fő

heti 1-1 óra

Godóné Orosz
Júlia, Feke
Mónika

igen

HarmóniaAlapfokú
Művészeti Iskola

100 fő

heti 5 óra

Kovács László

igen, a fenntartóval
való együttműködési
megállapodás alapján

Kömlő:
Tevékenység/Verseny
megnevezése

Résztvevő

Időkeret
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Felelős

Egyeztetésre került-e
az véleményezési
jogkör gyakorlóival a
felkészítés)I/N

Színjátszó szakkör

19 fő

heti 1 óra

Borkóné
Abuczki Éva

igen

Atlétika szakkör

25 fő

heti 2 óra

Kollányi
György

igen

Labdajáték szakkör

25 fő

heti 2 óra

Kollányi
György

igen

Felzárkóztató foglalkozások 43 fő
1-5. évfolyamon

heti 8x2 óra

osztálytanítók,
Borkóné
Abuczki Éva

igen

Komplex Alapprogram
alprogrami foglalkozások 15. évfolyamon

147 fő

osztályonként
heti 5x2 óra

Bata Róbertné

igen

Német szakkör

10 fő

heti 1 óra

Vargáné
Alföldi Mária

igen

Felvételi előkészítő
foglalkozás

7 fő

heti 1 óra

Antal-Olajos
Renáta

igen

HarmóniaAlapfokú
Művészeti Iskola

2X22 fő

heti 4 óra

Kovács László

igen, a fenntartóval
való együttműködési
megállapodás alapján

4.5

Kiemelt

figyelmet

érdemlő

tanulókkal

való

foglalkozások

megtervezése (Nkt.4.§ 13. pont)

Tiszanána:
Tanulók száma

Csoportok száma

Fejlesztést
végző
pedagógus

A foglalkozások
heti óraszáma

SNI
habilitáció/rehabilitác
ió

37

8

M. Szűcs István
Nagyné Bonchidai
Katalin Miklós
Andrea
gyógypedagógus

24 óra

BTMN fejlesztés

31

15

Nagyné Bonchidai
Katalin Miklós
Andrea
gyógypedagógus

30 óra

Tanulók száma

Csoportok száma

Fejlesztést
végző
pedagógus

A foglalkozások
heti óraszáma

Kömlő:

26 / 100

SNI
habilitáció/rehabilitác
ió

21

4

Tihanyi Nóra Éva
gyógypedagógus

10 óra

SNI korrepetálás

10

2

Borkóné Abuczki
Éva

2 óra

BTMN fejlesztés

37

7

Borkóné Abuczki
Éva
Óraadó
pedagógusok

14 óra

4.6. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás
megszervezése
Tagintézményünkben igen magas, 95%-ot meghaladó a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók aránya.
Az új tanévben az alsó tagozat minden osztályában, illetve az 5. évfolyamon heti két
órában nyílik lehetőség az elmaradást mutató tanulók felzárkóztatására.
Az alsó tagozaton minden osztályban, felső tagozatban az 5. évfolyamon

biztosított a

tanulók 16.00 óráig történő foglalkoztatása a Komplex Alapprogramhoz kapcsolódó
alprogrami foglalkozások révén.
Csakúgy mint korábbi években, a jövőben is főként pályázati forrásból kívánjuk a HH és
HHH tanulókat támogató további tevékenységeket megvalósítani.
- Útravaló

Ösztöndíjprogram

Út

a

középiskolába

alprogram

A felhívás kódja: UTR-19-UK/UE
- EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása pályázat keretében: Kalandra fel! programsorozat

4. 7. Gyermek – és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Iskolánk gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának célja a gyermekek helyzetének javítása
és a pedagógusok munkájának segítése. Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos
helyzetű, a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szorult tanulók segítségadására, valamint
az esélyegyenlőség megteremtésére. A fentiek mellett kiemelten fontosnak tartjuk a
prevenciót.
Feladatunk az iskola igazgatójával, a munkaközösség és a diákönkormányzat vezetőjével,
az osztályfőnökökkel, a szülőkkel, a gyerekekkel, a társintézményekkel és a szakmai
szervezetekkel együttműködni.
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4.7.1 Alapvető, folyamatos feladatok
- Az osztályfőnökök segítségével a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű,
valamint a veszélyeztetett tanulók felmérése, tanulmányi előmenetelük, szociális
helyzetük figyelemmel kísérése.
- Szükség esetén kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálattal
- Tanácsadás a szülőknek
- Fegyelmi eljárásokon való részvétel
- Az osztályfőnökök segítségével a hiányzások figyelemmel kísérése, kiemelten az
igazolatlan hiányzások
4.7.2 A szülők körében végzett feladatok
- Együttműködés, szemléletformálás
- Tanácsadás, tájékoztatás a jogokról és kötelességekről
- Esetenként családlátogatás a családsegítővel
- A helyi Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségének kifüggesztése
4.7.3 A tantestület körében végzett feladatok
- A gyermek- és ifjúságvédelmi munka koordinálása
- Együttműködés, szemléletformálás
- Tanácsadás, információk, nyomtatványok átadása
- Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével
- A nevelőtestület életében az értekezleteken aktív részvétel
- Szakirodalom ajánlása, tájékoztatás a változó törvényekről
- Aktív együttműködés az egészségnap és a drog-prevenciós programokon
- Fokozott figyelem az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal a hátrányos, a halmozottan
hátrányos és a veszélyeztetett tanulók tanulmányaira
- A hátrányos megkülönböztetés elkerülése
- Szoros együttműködés az integrációs feladatok ellátásában az esélyegyenlőség
megteremtése érdekében
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Tiszanána: Feke Mónika Kömlő: Sipos Gáborné
4.8. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása
Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó
döntéseinek

és

iránymutatásai

szerint

a

meghatározott időpontban történik.
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kerületi/járási

hivatal

vezetője

által

Előkészítése a tagintézmény-vezető és az alsós munkaközösség-vezetők közös feladata,
melynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat.
A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálja továbbá a nyílt nap, az óvodákkal való
kapcsolatteremtő

munka

és

a

különféle

tankerületi

kiadványokban

megjelenő

népszerűsítő bemutatkozó írások, valamint az iskolai honlap híradásai, helyi újság cikkei.
Az óvodával való folyamatos kapcsolattartást kiemelt feladatunknak tekintetjük. Ezt a
következő tevékenységi formákban valósítjuk meg:
- a leendő első osztályos tanítók látogatást tesznek az óvodában, ismerkednek a
nagycsoportosokkal, illetve a nagycsoportosok játékos iskolai foglakozásokon
vesznek részt a leendő elsős tanítók irányításával
- az óvónőket és az óvodásokat meghívjuk egyes rendezvényeinkre
- tájékoztatót tartunk a leendő első osztályos gyerekek szüleinek,
- az óvodás gyermekek szülei és óvónők is meghívást kapnak a nyílt tanítási napokra

4.9. Tanulmányok alatti vizsgák ideje
Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség
tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgákidőpontját:
 javítóvizsga (aug. utolsó hete) 2020. augusztus 21-28.
 osztályozó vizsga - 2020. január 14-24.
- 2020. június 5-15.



 (pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
 különbözeti

vizsga

(egyedileg

meghatározott

módon,

a

szülővel

folytatott

konzultáció alapján)
4.10. Külső és belső tantárgyi mérések rendje
A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi
munkatervek (melléklet) szólnak.
Kiemelt mérések:
a) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése
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Határidő: 2019. november 29.
Felelős: 1. évf. osztályfőnöke: Forrai Melinda Veronika, Farkas István Csabáné
b) A szövegértés és a matematikai eszköztudás országos mérése a 6. és 8.
évfolyamokon
Határidő: 2020. május 27.
Felelős: Tihanyi Nóra, Borkóné Abuczki Éva, Antal-Olajos Renáta
c) Írásbeli idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon
Határidő: 2020. május 20.
Felelős: Bata Róbertné, Vargáné Alföldi Mária Terézia

4.11. Az intézmény sporttevékenységének megszervezése
A mindennapos testnevelés testmozgás megszervezése minden évfolyamon aktuális.
Alsó tagozaton

és felső tagozatban Tiszanánán: Tajta József és Török Mihály

Kömlőn:Oláh Tibor Bence és Kollányi György Miklós tartják a testnevelés órákat.
Alsó tagozaton a Komplex Alapprogram elveivel összhangban heti 2 óra testnevelés óra a
délutáni Mozgásalapú alprogramhoz kapcsolódóan kerül megszervezésre.
A felső tagozaton heti 2-2 órában Atlétika és Labdajáték szakkör érhető el a tanulók
számára.
Tagiskolánk számos tanulója vesz részt Besenyei János és Kollányi György vezetésével
az OTP_Bozsik programban.
A diákolimpián az alábbi sportágakban tervezzük a nevezést:
- mezei futóverseny

(lányok, fiúk)

- atlétika- váltófutás (lányok- fiúk)
- labdarúgás 2.3.4.korcsoport ( fiúk)
- futsal fiúk
- floorball
- strandlabdarúgás (fiúk)
Egyéb intézményi sporttevékenységek, házi versenyek:
- Falmászóverseny
- Mikulás foci
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- Mikulás floorball
- Mikulás futás
- Farsang floorball
- Farsangi foci
4.12. Tervezett diákolimpiai versenyek

Időpont

A verseny megnevezése

Résztvevő

Felkíszítő tanár

tanulók
száma
november

floorball kispályás

40

Kollányi György

december

Futsal

10

Kollányi György
Oláh Bence

december

floorball kispályás -országos elődöntő,

15

Kollányi György

döntő
március

teremgyeplabda

40

Kollányi György

április

Labdarúgás fiú

15

Kollányi György

április

Labdarúgás lány

15

Kollányi György

április

Megyei elődöntő lány

12

Kollányi György
Oláh Bence

április

Labdarúgás fiú 2. korcsoport

15

Kollányi György
Oláh Bence

április

Laqbdarúgás 3. korcsoport fiú

április

Diákolimpia-labdarúgás megyei döntő

15
10

Kollányi György
Kollányi György

lány
április

Labdarúgás fiú 4. korcsoport Megyei

10

Kollányi György

14

Oláh Tibor Bence

10

Kollányi György

elődöntő

április

Labdarúgás fiú 2. korcsoport Megyei
döntő

május

Diákolimpia-strand- labdarúgás megyei
döntő
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május

Diákolimpia-strand labdarúgás országos

10

Kollányi György

5. PÁLYAVÁLASZTÁS; KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ TOVÁBBTANULÁS

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2019./2020. tanév
rendjéről szóló 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet 2 sz. melléklete szabályozza. Az ebben
foglaltakat a nevelőtestület és a felsős munkaközösség ülésén a tagintézmény-vezető
ismerteti. A továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók
szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak
adminisztrációs feladatait.
A felsős munkaközösség-vezető rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását.
A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az
osztályfőnöki és a felsős munkaközösségi munkaterv(pedagógiai program melléklete)
tartalmazza.

2. melléklet a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelethez
2.2.1. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési
Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a
2019/2020. tanévben

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Határidők
Feladatok
2019. szeptember Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó
10.
Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János
KollégiumiSzakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.
2019. szeptember A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú
30.
iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2019. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák
tanulmányi területeiket, és rögzítik a
felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2019. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a
honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2019. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás
rendjéről.
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7.

8.

2019. november A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi
15.
vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
2019. december A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi
6.
írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra
történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

9.

2019. december Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
11.
10. 2019. december A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig
11.
jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a
központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők
alapján a feladatlapigényüket.
11. 2020. január 17. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a
találkozást a programba jelentkezőkkel.
12. 2020. január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete.
13. 2020. január 18. Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
10.00
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
14. 2020. január 23. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,
14.00
továbbá a kilencedik
évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
15. 2020. január 25. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a
találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
16. 2020. január 28. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása
17. 2020. február 6. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
18. 2020. február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a
programra benyújtott
pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az
oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
19 2020. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a
Hivatalnak.)
20. 2020. február 19. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti
szakgimnáziumokba.
21. 2020. február 24. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
március 13.

6. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

6.1 Pedagógus adatok

Tiszanána:
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Engedélyezett

pedagógus

álláshelyek

száma:

24

státus

a

tagintézmény

státus

a

tagintézmény

feladatellátási helyén
Betöltött álláshelyek száma:

22 fő : ebből
- Gyakornok: 2 fő
- Pedagógus I. : 14 fő
- Pedagógus II. : 4 fő
- Mesterpedagógus: 2 fő

Betöltetlen álláshelyek száma: 2

Kömlő:
Engedélyezett

pedagógus

álláshelyek

száma:

22

feladatellátási helyén
Betöltött álláshelyek száma:

19 fő : ebből
- Gyakornok: 2 fő
- Pedagógus I. : 12 fő
- Pedagógus II. : 5 fő
- Mesterpedagógus: 0 fő

Betöltetlen álláshelyek száma: 3
Megjegyzés: határozott időre kinevezett : 1 fő
Óraadó:

Az álláshirdetés

folyamtban van, ez idő alatt alatt még nincs megbízási

szerződés
6.2.1 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
ssz.

esemény / téma

felelős

határidő

eredményességi
mutató

1.

Minősítés Ped. II: Antal-Olajos Renáta

Bata
Róbertné

november

Minősítés
eredménye

M. Szűcs
István

november

Előkészületek, a minősítő eljárás
zavartalan lebonyolításának biztosítása
2.

Minősítés Ped. II: Nagyné Boncidai
Katalin
Előkészületek, a minősítő eljárás
zavartalan lebonyolításának biztosítása
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08.

08.

Minősítés
eredménye

3.

Minősítés Ped. I: Forrai Melinda Veronika
Előkészületek, felkészítés a minősítő
eljárásra.

6.2.2

A

pedagógusok

minősítésében

és

Bata
Róbertné

az

Törölt
minősítés
tartós
távollét
miatt – új
időpont
kérése

országos

pedagógiai-szakmai

ellenőrzésben 1 fő érintett: M. Szűcs István Minősítő napja: Péntek

6.3. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai

Tiszanána:
feladat

felelős

DÖK felelős

Baglyos Éva

1.a osztály of.

Baglyos Éva

1.b osztály of.

Molnár Márta Erzsébet

2.a osztály of.

Farkas Márta

2.b osztály of.

Kovács Andrea

3a. of

M. Szűcs Istvánné

3.b of

Juhászné Gőz Gabriella

4. of.

Csontos Tiborné

5. of.

Dr. Bánhegyiné Dehenes Dorottya

6. of.

Kertész Judit

7.a of.

Tajta József

7.b of.

Godóné Orosz Júlia

8.a of.

Török Mihály

8.b of.

Feke Mónika

Alsós munkaközösség-vezető

Farkas Márta

Osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Godóné Orosz Júlia

Gyógypedagógiai munkaközösség-vezető

Kömlő:
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Minősítés
eredménye

Miklós Andrea

feladat

felelős

1. a osztályfőnök

Forrai Melinda Veronika

1. b osztályfőnök

Farkas István Csabáné

2.a osztályfőnök

Járdán-Bényei Enikő

2.b osztályfőnök

Korózsné Szegedi Ildikó

3.a osztályfőnök

Drahosné Csikós Katalin

4.a

osztályfőnök

Szűcs Györgyi

5.a osztályfőnök

Ipacs Dániel

5.b osztályfőnök

Oláh Tibor Bence

6.a osztályfőnök

Sipos Gáborné

7.a osztályfőnök

Antal-Olajos Renáta

7.b osztályfőnök

Vitkóczi Gáborné

8.a osztályfőnök

Tóth Tamás Béla

8.b osztályfőnök

Kis Erzsébet

Alsós munkaközösség-vezető

Szúcs Györgyi

Felsős munkaközösség-vezető

Vitkóczi Gáborné

DÖK felelős

Antal-Olajos Renáta

Szakszervezeti megbízott

Tóth Tamás Béla

6.4 Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv aktualizálása

Sorszám

Név

Munkakör

Képzés

Akreditációs

megnevezése

szám
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Idő

Távollét

Helyettesítés

ideje

szükséges

igen-nem
1

Varga

tanár

Földrajz tanár

2017.09.01-

Ferenc
2

Török

0

nem

0

nem

2020.06.15
tanár

Mihály

Matematika

2018.09.01-

tanár

2020.06.15

7. A MAGASABB VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE

Hétfő
Tihanyi Nóra
de. int. vez. h.

Kedd
Tihanyi Nóra
int. vez. h.

Bata Róbertné

Bata Róbertné

tagint. vez

tagint. vez

du.

Szerda
Bata Róbertné

Csütörtök

Péntek

Bata Róbertné

Tihanyi Nóra

tagint. vez

int. vez. h.

Tihanyi Nóra int.

Tihanyi Nóra int.

Bata Róbertné

vez. h.

vez. h.

tagint.vez.

tagint. vez

8. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Pedagógusok ellenőrzésének főbb szempontjai:
nevelő-oktató munka színvonala a tanítási órákon (óralátogatások)
kompetenciafejlesztés beépítése a tanórába
tanórák és az iskolán kívüli foglalkozások szervezése (tábor, DÖK, versenyek,
kirándulások)
tanár- diák kapcsolat
szülőkkel való kapcsolattartás (családlátogatások)
tantermek rendezettsége, dekorációja
füzetek, felmérő füzetek vezetése, javítása

Óralátogatások
Intézményvezető, Tagntézmény-vezető: novembertől májusig havonta 2 óra
Intézményvezető helyettes: októbertől májusig havonta 2 óra
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Munkaközösség vezetők: félévenként legalább 1 alkalommal, előre bejelentkezéssel a
munkaközösség tagjainál

Értékelés

- minden látogatás utáni megbeszélésen,
- a félévi értekezleten,
- a tanévzáró értekezleten.

Az értékelés szempontjai:
- Komplex Alapprogram : DFHT, KIP, komplex órák megfigyelési szempontjai alapján
- Eredményesség, hatékonyság az órán.
- Tanulók motiválása.
- A szemléltető eszközök használata.
- Alkalmazott módszerek megfelelősége.
- Differenciált munkavégzés alkalmazása.
- A tanulók egyéni munkája.
- A tanulók önálló munkája.
- A munka hatékonysága.
- A tanmenetben hol helyezkedik el az óra?
- Eredményesség a kompetenciafejlesztés terén.
-

A minőségi munka szempontjai alapján, a tanév végén az elfogadott szempontok
alapján.

Az intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket:

- Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv szerint, a Komplex Alapprogram támasztotta
követelmények figyelembevételével.
- Tanügyi dokumentumok (haladási és osztályozó naplók, anyakönyvek, beírási napló)
összhangjának ellenőrzése
- Haladási és osztályozó naplók naprakész vezetésének ellenőrzése
- A tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül.
- Tanév végi dokumentáció ellenőrzése (bizonyítványok, anyakönyvek megírása; naplók,
szakköri naplók lezárása).

A pedagógusok szakmai ellenőrzésének, értékelésének
mellékletben található Belső Ellenőrzési Terv tartalmazza.
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ütemezését

az 1. számú

9. TÁRGYI FELTÉTELEK

Dologi, tárgyi feltételeink

Az intézmény működéséhez szükséges lesz ebben a tanévben is a rendelkezésre álló
keretek tudatos tervezése, takarékos felhasználása. Pályázati források segítségével
igyekszünk kiegészíteni a szűkös forrásokat.
A heti öt testnevelés óra bevezetése

minden évfolyamon

megtörtént. Sajnos a

megnövekedett igényhez nem igazodtak a feltételeink. A tornaterem mellett a B
épületben

található

használaton

kívüli

tantermek

(iskolai

tanműhely)

bútorainak

átrendezésével próbálunk meg helyet teremteni a foglalkozások megtartásához. Az
úszásoktatás megszervezése megoldatlan.
Az iskola udvarán nincsenek játszóeszközök.
Idén is elvégeztük a szükséges tisztasági festéseket, lábazati festék került a folyosókra,
illetve sor került kisebb felújításokra: 1 tanterem PVC burkolatának cseréjére.

3

tanterem és a földszinti vizes blokk festése valósult meg.
A tagintézmény számítógép – parkja megújult: 5 db új asztali számítógépet helyeztek
üzembe: ebből 2 db a tanári szobában, 3 db pedig az informatika-teremben, továbbá az
egy

évvel

ezelőtt

kapott

érintőpaneles interaktív táblán

kívül újabb

eszközt

is

beüzemeltek a nyár folyamán.
Még mindig nagy a lemaradás IKT eszközök számát illetően. A digitális alprogram
tanításához 40 db tanulói tabletre lenne szükség, jelenleg összesen 6 db van.
A logika alprogram tanításához szükséges fejlesztő játékok beszerzését sem sikerült
megoldani.
Az EFOP 3.1.5 pályázat keretében újabb 2 tanterem bútorzata újult meg: padok
székek, szekrények kerültek kiszállításra.

10. Pályázatok
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Feladatellát Sütő András Általános Iskola Gárdonyi
ási hely: Géza Tagiskolája

FEH azonosító: 1201228006

Egri POK
Képzés neve

Csoport Helysz Helysz
azonosí
ín
ín
tó
neve
címe

Az
iskolai
Egri
lemorzsolódás
Arany
megelőzését célzó
János
komplex
Általános
intézményfejlesztés
Iskola,
támogatása különös
Szakiskol
tekintettel
az 2a1multi_9
a,
esélyegyenlőségre
Speciális
a
köznevelési
Szakiskol
intézményekben 2.
a és
Kollégiu
multiplikációs
m
műhely

-

3300
Eger,
Iskola u.
3.

Oktató
neve

Résztve Dátum
vő neve
1.

Dátu
m 2.

Dátu
m 3.

Időpo
nt

Gubáné
Csánki
Ágnes

M. Szűcs
István

1/6/202
0

3/2/202
0

10.0016.00
óra

10/7/201
9

EFOP-3.1.5-16-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”

-

-
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Egri
Az
iskolai
Balassi
lemorzsolódás
Bálint
megelőzését célzó
Általános
komplex
Iskola
intézményfejlesztés
Tinódi
3300
CsoportSebestyé
FEH
támogatása
a
Helyszí Eger,
HelyszíSomogyiné
Oktató Géza
Résztve
Dátum 1/16/20
Dátum 3/12/20
Dátum
Feladatellát
Sütő
András
Iskola
Gárdonyi
Bata azonosít
10/17/20
Képzés neve
azonosít Általános
köznevelési
2a2_9
n
Quallich
n neve Vallon
n címe
neve Róbertné
vő neve
1. 1201228006
2.
ási
hely:
Tagiskolája
19
20
203.
ó
intézményekben
MagyarLenke
ó:
utca 2.
Egri
szervezetfejlesztés
Angol
sel 2.
Két
Balassi
Tanítási
Az
iskolai
Bálint
koordinációs
Nyelvű
lemorzsolódás
Általáno
Egri POK
műhely
Tagiskol
megelőzését célzó
s Iskola
ája Helysz Helysz
Csoport

komplex
Tinódi
Oktató
Dátum Dátum Dátum
3300 ín
Képzés neve
azonosít
intézményfejlesztés
Sebestyín
Tihanyi 1.
neve
3.
2a1kornyó
Eger,címe
Al-Gharati
10/16/20 2.
1/15/20 3/11/20
támogatása
az
én neve
Nóra
_9
Vallon
Amir
19
20
20
intézményi
MagyarÉva
Az
iskolai
utca 2.
partnerkapcsolatok
Angol
lemorzsolódás
fejlesztésével 2. célzó
Két
megelőzését
Tanítási
komplex
környezeti műhely
Nyelvű
intézményfejlesztés
atm_hm_
Dobrovitzk 11/12/20 2/4/20 4/15/20
Tagiskol
támogatása
az
13 ája
y Katalin
19
20
20
intézményés
Az
iskolai
iskolafokok
közötti
lemorzsolódás
átmenetek
megelőzését célzó
vonatkozásában
komplex
Egri
3300
intézményfejlesztés
Balassi
Eger,
Tóth
támogatása
a
Kustra
10/14/20 1/13/20 3/9/202
2n1_10
Bálint Malomár
Tamás
köznevelésben
a
Hajnalka
19
20
0
Általáno ok utca
Béla
pedagóguskompete
s Iskola
1.
nciák fejlesztésével
2.

10.00Időpo
16.00
nt
óra

Időpo
10.00nt
16.00
óra

10.0016.00
óra

10.0016.00
óra

tématerületi műhely

Komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztés intézkedési terve – 2.
számú kiegészítés - 2.A.3. számú melléklet: Átmenetek regionális hálózati
műhely
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Átmenetek regionális
hálózati műhely

Résztvevő pedagógus neve:

Bata Róbertné

Résztvevő

72390440985

pedagógus

oktatási

pedagógus

státusza:

azonosítója:
Résztvevő

-

Komplex

Cselekvési

- Projektbe bevont
(csak a megfelelőt hagyja a cellában)

Terv

véglegesítése,

fenntartói

jóváhagyás

után

a

megvalósítása
-

2 családi nap szervezése, lebonyolítása

-

2 nevelőtestületi nap szervezése, lebonyolítása

-

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogram
A felhívás kódja: UTR-19-UK/UE 6 mentor 25-30 tanuó pályázatát tervezi feltölteni
2019. szeptember 20-ig. Ez az ösztöndíjprogram nagyban segíti a halmozottan
hátrányos

helyzetű

tanulók

szakmaválasztását,

tanulmányi

eredményeinek

fokozatos javítását.
-

-

Nyári Napközis Erzsébet-tábor pályázat benyújtása áprilisban, megvalósítás június
utolsó, illetve július első hete

-

Fenntartási időszakban: TÁMOP 6.1.2
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-

Komplex Alapprogram (EFOP-3.1.2-16-2016-00001 :A pedagógusok módszertani
felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében)
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1. sz melléklet

Alsós munkaközösség
2019-2020 tanév munkaterve
Sütő András Általános Iskola Tiszanána

Munkaközösség vezető: Farkas Márta
Munkaközösség tagjai: Molnár Márta Erzsébet, Baglyos
Éva, Farkas Márta, Kovács Andrea, M. Szűcs Istvánné,
Juhászné

Gőz

Ferencné,

Varga

Gabriella,
Ferenc,

Csontos
Dr

Tiborné,

Bánhegyiné

Nagy

Dehenes

Dorottya

Alapvető céljaink:
-

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ( A Pedagógiai program 16-17.
oldalak alapján)

-

Közösségfejleaztéssel kapcsolatos feladatok (A Pedagógiai program 18 oldalak
alapján)

-

A fenti célok megvalósítása a tanítási órákon, és a tanórán kívüli tevékenyságek
során

- Az iskola egészségfejlesztéssel összefüggő feladatai
• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;
• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – rendelkezzenek ismeretekkel és jártasságokkal az egészségük megőrzése
érdekében, kiemelten az alábbi területeken:
az egészséges táplálkozás,
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az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzáskáros hatásai a szervezetre,
a családi és párkapcsolatok,
mindennapos testnevelés, testmozgás,
bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
a személyes higiéné,
baleset megelőzés és elsősegély-nyújtás
területén.
Az egészségfejlesztés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata

Szeptember
Az éves munkaterv megbeszélése, megnyitása a törzslapoknak.
--Tanév eleji szülői értekezletek megtartása.
--Tantermek dekorálásával részt veszünk a legszebb osztály
versenyben.
--Iskolai papírgyűjtési akció.

Október
--Október elsején közös énekléssel megemlékezünk a zenei
világnapról.
-- Az Október 6. megemlékezés
--Rajz versenyt rendezünk az állatok világnapja alkalmából.

November
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--Az

egészségnevelési

hónap

keretében

„Egészség

hetet”

szervezünk.
--Termésekből és levelekből készítünk tablókat.
--A Peca-suli részt vevői Budapestre utaznak a Ponty show-ra.

December
-- Mikulást a Fekete István Könyvtárba. A gyerekek versel és
dalokkal köszöntik a nagy öreget.
--Országházi karácsonyi kiránduláson vesznek részt az alsós
gyerekek.
--Osztályok készülnek az iskolai karácsonyi műsorra. A közös
műsorban minden osztályból szerepel néhány gyerek.

Január
--A Kultúra napja alkalmából rendez vers és prózamondó
versenyt a Fekete István Könyvtár, amin részt vesznek az alsós
diákjaink.
--A félévi bizonyítványok kiosztása után, megtörténnek a szülői
értekezletek is.

Február
--Készülődés a felsősök által szervezett farsangi bálra.

Március
--A Peca-suli részt vevői ellátogatnak a Budapesten rendezett
FEHOVA rendezvényre.
--Víz világ napja alkalmából rajz versenyeket hirdet a Harmónia
Alapfokú Művészeti Iskola.
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Április
--A Fekete István Könyvtár által rendezett a Költészet napja
alkalmából szavaló verseny.
--A Föld napja alkalmából szemétszedés az iskola környékén,
majd virágos kertet készítünk a gyerekek közreműködésével.

Május
--Anyák napi műsorokkal köszöntjük az édesanyákat.
--Rajz verseny a Véradással kapcsolatban.
--Gyereknap alkalmából az alsós osztályok részt vesznek a
könyvtárban egy Bűvész műsoron.

Június
--Az év végi felmérések és értékelések. Készülés a tanévzáróra.
--Tanulmányi kirándulások.
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A tanév során gyerekeink a jó tanulmányi eredmény
jutalmaként 4 alkalommal vehetnek rész Színházlátogatáson.
Nagy

gondot

megelőzésére,

fordítunk
illetve

a

azok

gyermekek

kezelése.

Részt

fejtetvessége
veszünk

a

mindenkori fogászati vizsgálaton, illetve az éves egészség
méréseken.
Többször megyünk a Fekete István Könyvtárban egy-egy
kézműves

foglalkozásra,

ami

köszönhető

Lázár

Tünde

könyvtárosnak, akivel évek óta kitűnő kapcsolatban vagyunk.

Kelt: Tiszanána, 2019.09.02

Farkas Márta
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2. sz melléklet

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
2019/20-as tanévre
Sütő András Általános Iskola

„Késve növő fának édes a gyümölcse. Márványra nehezebb írni,
mint homokra, de ott aztán
meg is marad sokáig.”

/ Moliére/

Összeállította: Godóné Orosz Júlia
munkaközösség-vezető
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Munkaközösségünk tagjai:

Osztályfőnökök:
5.o.: dr.Bánhegyiné Dehenes Dorottya
6.o.: Kertész Judit
7.a: Tajta József
7.b: Godóné Orosz Júlia
8.a: Török Mihály
8.b: Feke Mónika

A felső tagozaton tanító tanárok:

Bálint Eszter – rajz
Dr. Bánhegyiné D. Dorottya - ének
Orbán Károly – történelem
Kecső Terézia – angol
Szakali Tibor – matematika, kémia, fizika
Baglyos Éva – történelem
Varga Ferenc- földrajz, természetismeret
Tarr Beáta – technika, informatika
Antal Andrásné – német, erkölcstan

Osztályfőnöki tevékenység:

Célja az osztály közösségi életének szervezése, tevékenységük irányítása, önállóságuk, öntevékenységük
fejlesztése.
Az osztályfőnök feladata az is, hogy az öröklött /családi/ viselkedési formák mellett ráirányítsa a tanulók
figyelmét a célszerű viselkedésmódokra.
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Az osztályfőnök feltérképezheti az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályban uralkodó értékrendet.
Törekszik a tanulók családi és szociális körülményeinek, és a szülők iskolával szembeni elvárásainak
alapos megismerésére.
A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart.
Megtervezi a tanévre vonatkozó közös tevékenységeket. (Munka, kirándulások, színházlátogatás, egyéb
rendezvények.)
Felkészítheti osztályát az osztályközösségben megtartandó rendezvényekre.
Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága, hogy nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga;
ellátása lényegesen több önállóságot, rugalmasságot, nagy ívű rálátást igényel. Az osztályfőnök nem
csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője, tudomást kell vennie arról a világról, amelyben élünk,
amely befolyásolja mindennapi tetteinket. Az elvárások, amelyek kereszttüzében a munkáját végzi, sok
esetben egymásnak is ellentmondanak. Senki sem veszi le a pedagógus válláról a felelősséget, hogy ezek
között mérlegeljen, rangsoroljon, a rábízott tanulók szükségleteit, igényeit szem előtt tartva, saját
személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját. Az osztályfőnöki munka
lényegesen többet jelent az osztályfőnöki órák megtartásánál. Az osztályfőnök hagyományosan az a
pedagógus, aki legközvetlenebbül tapasztalja meg az osztályába járó gyerekeken és szüleiken keresztül a
társadalom valamennyi feszültségét és problémáját.

Az osztályfőnöki munka kiemelten fontos pedagógiai tevékenységei:

-programszervezés,

-közösségépítés

-kapcsolattartása szülőkkel

-továbbtanulás előkészítése, szakmaválasztás segítése

-az osztály érdekeinek képviselete

-naplóvezetés, statisztika, anyakönyv pontos vezetése

-folyamatos ellenőrzés, értékelés

-tehetséggondozás
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-tantermek dekorációjának folyamatos rendezése, frissítése

-ellenőrzők ellenőrzése

-iskolai házirend betartása, betartatása

-ünnepségek, megemlékezések szervezése

Folyamatos feladatok és elvek:

Erősítse az iskolához tartozás tudatát a hagyományok ápolásával, az ünnepekre való méltó felkészüléssel,
az iskolai versenyekre történő mozgósítással.
Az osztályközösség, diákönkormányzat munkájának, önszerveződésének segítése.
Segítse az egyéni és közösségi célok, érdekek összehangolását.
Törekedjen a tanulók személyiségének alaposabb megismerésére, hogy segíteni tudjon nekik
a reális önkép kialakításában, pályaválasztásban.
Adjon lehetőséget a tanulóknak önálló véleményük elmondására, tartsa tiszteletben személyiségüket.
Fokozottan figyeljen a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók problémáira, ugyanakkor ösztönözze,
segítse a tehetséges tanulókat.
Legyen célja és feladata a hiányzások folyamatos ellenőrzése, és az igazolatlan órák számának
csökkentése. Alkalmazza következetesen az ide vonatkozó fegyelmezési intézkedéseket.
Ösztönözze a tanulókat igényességre önmaguk és környezetük iránt ( külső megjelenés, tisztaság stb.).
Az osztályfőnöki órák legyenek tartalmasak, személyiségközpontúak, az iskolai pedagógiai programmal
egyezőek.
Alakítson ki jó kapcsolatot a szülőkkel, hogy azok partnerei lehessenek az iskolának, az osztályban tanító
tanárok
közösségének.
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Az osztályfőnök feladatai és hatásköre :
• az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit,
•

együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását,

•

koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját,

•

aktív kapcsolatot tart a szülők közösségével, az osztályban tanító tanárokkal,

•

figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét,
gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére

•

a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével minősíti a tanulók magatartását
és szorgalmát,
•

szülői értekezletet tart, az ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket
gyermekük magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, szükség esetén levélben,
illetve telefonon megkeresi a szülőket,

•

ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló vezetését, a
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos
adminisztrációt.),

•

tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,

•

javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére,

•

osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása,

•

az iskola közösségi életében az osztályra háruló feladatok megoldását koordinálja.
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Kiemelt feladatunk a tanévben:

A kompetenciamérés eredményei iskolánkban elmaradtak az országos mérési átlagtól. A 2017. évi Országos
Kompetenciamérésen intézményünk 6. és 8. évfolyam matematika és szövegértés eredményei nem érik el
a 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 80.§(2) bekezdésében meghatározott minimumot. A méréseredmények
javítása érdekében tett lépéseket rögzíteni kell, a jól bevált gyakorlatokat el kell terjeszteni, és testületi
szinten

kompetenciafejlesztő

módszerek

alkalmazására

van

szükség.

Mindenképpen

intézményi

szintű összefogással kell az eredményeken javítani.

Eseménynaptár:

Augusztus:

A tanév indításával kapcsolatos feladatok
Tantermek előkészítése a tanévkezdésre
Munkaközösségi megbeszélés
Éves munkaterv megvitatása

Szeptember:

alakuló értekezlet: munkaterv elfogadása
a házirend áttekintése
naplók megnyitása ( e-kréta)
tanulói törzslapok aktualizálása
szülői értekezletek
tanmenetek elkészítése,frissítése
szakkörök, felvételi előkészítők beindítása
levelezős tanulmányi versenyek indítása
őszi teremdekoráció készítése
megemlékezés iskolánk névadójának Sütő András halálának évfordulója alkalmából (felelős: dr. Bánhegyiné
Dehenes Dorottya és Kertész Judit9

Október:

statisztika elkészítése
megemlékezés az aradi vértanúkról - 5. osztály (felelős: dr. Bánhegyiné Dehenes Dorottya osztályfőnök)
DÖK által szervezett papírgyűjtés lebonyolítása
október 23-i ünnepség -7.a osztály ( felelős: Tajta József osztályfőnök)
pályaválasztási kiállítás 8. osztályoknak
fogadóóra

November:
munkaértekezlet
fogadóóra
színházlátogatás

December:
jelentkezés közös írásbeli felvételire
szülői értekezlet a 8. osztályban-továbbtanulás
adventi készülődés
Mikulásünnepség
Mikulásbuli-8. osztályok szervezésében
Karácsonyi varázs - osztályonként meglepetés-műsorral
focikupa
színházlátogatás

Január:
félévi osztályozó értekezlet
félévi értékelők megírása, kiosztása
szülői értekezlet
gyertyagyújtás az urivi csata hőseinek emlékére
megemlékezés a magyar kultúra napjáról
Arany János tehetséggondozó programba jelentkezők felvételi lapjának kitöltése, továbbítása

Február:
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8. osztályos tanulók jelentkezési lapjainak kitöltése, továbbítása
szülői értekezlet a 8. osztályban
farsangi bál előkészítése, lebonyolítása -8. osztályok
farsangi focikupa
fogadóóra

Március:
munkaértekezlet
pénzhét projekt- március 2-6.
március 15-i megemlékezés - 8.b. osztály ( felelős: Feke Mónika osztályfőnök)
digitális témahét - március 23-27.
fogadóóra

Április:
Költészet napja-szavalóverseny ( felelős: Godóné Orosz Júlia)
húsvéti ünnepkör
húsvéti focikupa
Holokauszt Magyaroszági Áldozatainak Emléknapja-megemlékezés osztályonként
fenntarthatóság, környezettudatosság témahét - április 20-24.
fogadóóra
színházlátogatás

Május:
megemlékezés május 1-ről osztályfőnöki óra keretében
szülői értekezletek
országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamokon
idegennyelvi kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamokon
gyermeknapi program a DÖK szervezésében
gyermeknapi focigála
munkaértekezlet
fogadóóra

Június:
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osztálykirándulások szervezése
Nemzeti Összetartozás Napja – emlékműsor (felelős: Kertész Judit)
osztályozó értekezlet
ballagás
tanévzáró ünnepség
éves munkánk értékelése, tapasztalatok, összegzés-munkaértekezlet
kompetenciamérések eredményeinek értékelése, elemzése
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3.sz melléklet

AZ ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA

Alsó tagozatos munkaközösség
munkaterve
2019/2020. tanév

Kömlő, 2019. augusztus 31.

Készítette: Szűcs Györgyi
munkaközösségvezető
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A munkaközösség tagjai:
Drahosné Csikós Katalin
Farkas István Csabáné
Forrai Melinda
Járdán-Bényei Enikő
Korózsné Szegedi Ildikó
Oláh Bence
Szűcs Györgyi
Tihanyi Nóra
Alapvető céljaink:
-

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ( A Pedagógiai program 16-17. oldalak
alapján)

-

Közösségfejleaztéssel kapcsolatos feladatok (A Pedagógiai program 18 oldalak alapján)

-

A fenti célok megvalósítása a tanítási órákon, és a tanórán kívüli tevékenyságek során

Évfolyam

Cél

Feladat

Eszközök, módszerek

1-2.

mentálhigiéniás
szabályok
önálló használata
- illemszabályok
gyakorlása, elsajátítása
- képességbeli másság
elfogadása
-

- önkiszolgálás
megtanítása
- feladatvégzéssel a
feladattudat
kialakítása
- udvarias
kommunikációra
törekvés
- alkalmazkodás a
közös
szabályokhoz
- saját értékek
képességek
felismerése,

A beszoktatás a
tagintézményben
egyedi szokásrend
alapján
történik.
A szülő év
elején 2 hétig
bekísérheti
gyermekét az
osztályterembe,
ezután a hét 1. napján
reggel és
a hét utolsó
munkanapján
délutáni szünetekben
jöhet a terembe.
A tízórai, az ebéd, az
uzsonna
kulturált elfogyasztása.
A WC higiénikus
használata.
A felelősök
munkájának
megbeszélése,

kibontakoztatása

értékelése.
3-4.

az emberi
kapcsolatfelvétel
illemszabályainak

- kooperatív tanulás
fejlesztése
- a felelősi rend
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diákönkormányzat
munkájába
való bekapcsolódás a

megismerése
- etnikai kisebbségek
megismerése

kialakítása,
gyakoroltatása
- más kultúrák,
szokások
megismerése
A

tisztségviselők
megválasztásával.
Reggeli beszélgetőkör
/
Csevegő tanulószobai
órák
szervezése a
közösségi
programokhoz,
értékeléshez

- Az iskola egészségfejlesztéssel összefüggő feladatai
• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;
• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – rendelkezzenek ismeretekkel és jártasságokkal az egészségük megőrzése
érdekében, kiemelten az alábbi területeken:
az egészséges táplálkozás,
az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzáskáros hatásai a szervezetre,
a családi és párkapcsolatok,
mindennapos testnevelés, testmozgás,
bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
a személyes higiéné,
baleset megelőzés és elsősegély-nyújtás
területén.
Az egészségfejlesztés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.

Alapvető higiéniai követelmények Osztályfőnökök/ Napközis
kialakítása
nevelők, testnevelők
Öltözködés
az
évszaknak Osztályfőnökök/ Napközis
megfelelően.
nevelők/, környezetismeretet
tanítók, testnevelők
Helyes fog-és testápolás.
Osztályfőnökök/ Napközis
nevelők/, környezetismeretet
tanítók,
Érzékszervek védelme.

Osztályfőnökök/ Napközis
nevelők/, környezetismeretet
tanítók, testnevelők
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az

Helyes
táplálkozási
szokás. Osztályfőnökök/ Napközis
Terítés, szalvéta, evő eszköz
nevelők/, környezetismeretet
használata. Az élelmiszer higiénia tanítók,
jelentőségének felismerése.

Balesetmegelőzés.
Segélykérés, mentők értesítése.

Osztályfőnökök/ Napközis
nevelők/, környezetismeretet
tanítók, testnevelők

A betegségek okai, tünetei. A Környezetismeretet tanítók
fertőző betegségek

Mindennapos testnevelés
Fejlesztő játékok beépítése
szabadidős tevékenységbe.
Kerékpártúra, természetjárás

Osztályfőnökök/ Napközis
nevelők/, testnevelők
a Osztályfőnökök, napközis
nevelők
Osztályfőnökök/ Napközis
nevelők/
Testnevelők, DÖK-vezető

A környezeti nevelési program célja
· Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos
ismeretek átadása.
· A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a
természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.
· Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható
fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.
· Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek
felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése.
· Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés.
· A tanulók lakóhelye közelében található természeti értékek megismertetése.
· A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakítása a természettel.
· A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges
magatartásra nevelés.
· Szelektív hulladékkezelésre szoktatás.
· A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése.
· A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés.
· A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, örömének megmutatása.
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· A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése.
· Településünk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése.
A környezeti nevelés hosszú távú céljai:
· Tudatos környezetvédő magatartás és életvitel kialakítása.
· A környezeti károk megelőzésére való törekvés.
!78
· A környezet értékeinek megőrzése, gyarapítása.
· Bekapcsolódás az iskola és a lakóhely környezetvédelmi problémáinak megoldásába.
Alapelvek:
· Szemléletformálás
· Ok-okozati .sszefügg.sek megláttatása
· Folyamatosság
· Tevékenykedtetés
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A feladatok ütemezése
Hónap
Augusztus

Tevékenység
Tanévnyitó értekezlet: augusztus 30.

felelős
tagintézmény-vezető

Éves
program
megtervezése,
alsós munkaközösség-vezető
munkaterv összeállítása
Alsós órarendek, ügyelet, ebédeltetés
megszervezése

Szeptember

osztályfőnökök
Tantermi dekorációk elkészítése
Tanévnyitó ünnepség,
tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend Osztályfőnökök
megismerése
Tanmenetek elkészítése
Osztályfőnökök, szaktanárok
A diagnosztikus mérések előkészítése
1. osztályos tanítók
Alsó tagozatos
kidolgozása

mérési

rendszer
Munkaközösségvezető,
osztályfőnökök

POK - OKM alulteljesítő iskolák
támogatása
Szövegfeldolgozás 4. évfolyamon aktív Alsós tanítók
és
interaktív tanulási modellek
alkalmazásával;
Hospitálással egybekötött módszertani
beszélgetés
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai
Általános Iskola
Jámbor Erzsébet
Sandrik Anikó
2019. szeptember 2-3. hete
Tanév eleji osztályszintű diagnosztikus
felmérések elvégzése, kiértékelése
Szaktanárok
Osztályfőnökök
Október

Szülői értekezletek
Statisztikához adatgyűjtés
DIFER mérések az első osztályos
tanulók körében
elsős tanítók
Október
6.
emlékezünk

Aradi

vértanúkra

Október 23. Az 1956-os forradalom
emléknapja
Hospitálások
Október 31.

Takarékossági világnap – KAP ÉGY Korózsné
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Szegedi

Ildikó,

November

foglalkozáson vetélkedő
A bukásra álló tanulók figyelemmel
kísérése
Óvónők meghívása az első osztályba
Egészségnevelési hét
táplálkozás,
szenvedélybetegségek,
testmozgás, higiénia, balasetmegelőzés

Ipacs Dániel
Elsős tanítók
Forrai Melinda Veronika,
Szűcs Györgyi, Oláh Tibor
Bence, Drahosné Csikós
Katalin, Járdán- Bényei
Enikő
Osztálytanítók

Őszi szemétszüret

December

Adventi készülődés
Adventi gyertyagyújtások
Kis Matematikus Verseny
Szépíró verseny
Mikulás várás
Iskolai karácsonyi ünnepség
DIFER mérőeszközök megismerése, a
mérési eredmények értékelése
Fejlesztési szükségletek és lehetőségek
feltárása a DIFER eredményeinek
alapján

Családi
napkézműveskedés

Szűcs Györgyi
Osztályfőnökök
Drahosné Csikós Katalin

Járdán-Bényei
Korózsné Sz. I.
Melinda,
Farkas
Csabáné

Enikő,
Forrai
István

Karácsonyi
EFOP
3.1.5
megvalósítói
Szaktanárok

szakmai

Január

Szaktárgyi felmérések
Első félév vége: osztályozó értekezlet,
félévi értesítők , szülői értekezletek, Osztályfőnökök
óralátogatások – (gyakorno
Mukaközösség-vezető

Február

Félévi értékelés – nevelőtestületi
értekezlet, szülői értekezletek
osztályfőnökök
Farsangi hagyományok, népszokások

Március

KAP művészeti foglalkozást
tartó peadógusok

Belső továbbképzés: szövegértés, irodalmi szöveg – fejlesztésének Drahosné Csikós
lehetőségei
Szűcs Györgyi
Március 15. nemzeti ünnep – Községi
megemlékező műsor

Katalin,

Víz világnapja – Rajzverseny, versíró Járdán- Bényei Enikő, Farkas
verseny
István
Csabáné,
Sipos
Gáborné
Látogatás az óvodában, óvodai
mérések megismerése, tapasztalapcsere Leendő elsős tanítók
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Bukásra
kísérése

álló

tanulók

figyelemmel Osztályfőnökök

Napközis
Erzsébet-táborok
pályázatának előkészítése
Április

Iskolai nyílt nap április 03.

Tagintézmény-vezető,
munkaközösség-veztők

Környezeti nevelés: Föld napja
Fenntarthatósági témahét
- környezetismereti vetélkedő
- az iskola és környezetének
szépítése, virágültetés

Pócsné Patkó Ilona
3-4.
osztályfőnökök

osztályos

1-2.
osztályfőnökök

osztályos

Gyümölcs saláta készítése

Kirándulásd, gyalogtúra a Kiserdőbe

Oláh Tibor Bence, Drahosné
Csikós Katalin

Április 11. Költészet
szavalóverseny

napja

– Borkóné Abuczki Éva
osztályfőnökök

Húsvéti játszóház – ajtódísz készítése
osztályfőnökök
Május

Június

Anyák napi ünnepség előkészítése
Édesanyák, nagymamák köszöntése

osztályfőnökök

Bukásra álló szülők kiértesítése,

alsós munkaközösség-vezető

Helyesíró verseny –

Szűcs Györgyi

Év végi felmérések, egységes értékelés

Szaktanárok,
gyógypedagógus

Év végi közösségépítő délután

Osztályfőnökök

Családias Gyermeknap

EFOP
3.1.5
megvalósítói

Kimeneti mérések elvégzése (Meixner,
elemi számolási készség, íráskészség) szaktanárok
eredményeinek értékelése, értelmezése,
Osztályozó értekezletek
Ballagás, tanévzáró
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szakmai

Év végi dokumentációk, évzárással Osztályfőnökök
összefüggő feladatok
A Gárdonyi díjas tanulók felterjesztése
A javítóvizsgák előkészítése

osztályfőnökök
Szaktanárok

Év végi beszámolók , munkaközösségi Szűcs Györgyi
beszámoló elkészítése
Napközis Erzsébet-táborok
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4. sz melléklet

A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE
SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA

Felső tagozatos munkaközösség
munkaterve
2019/2020. tanév

Kömlő, 2019. augusztus 29.

Készítette: Vitkóczi Gáborné
munkaközösség-vezető
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A munkaközösség tagjai:
Antal-Olajos Renáta
Balogh Ádám
Bata Róbertné
Borkóné Abuczki Éva
Ipacs Dániel
Kis Erzsébet
Kollányi György
Oláh Tibor Bence
Sipos Gáborné
Tihanyi Nóra Éva
Tóth Tamás Béla
Vargáné Alföldi Mária Terézia
Vitkóczi Gáborné

A felsős munkaközösség céljai, feladatai:
-az oktató, nevelőmunka folyamatos fejlesztése
-az alapdokumentumokban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
-a 2019/2020-as tanévben a pedagógiai programban meghatározott nevelő-oktató célokhoz való
csatlakozás
-a tanórai és azon kívüli tevékenységek összehangolása
-a fejlesztési tervben megfogalmazott feladatok megvalósítása, különös hangsúllyal a kompetenciák
fejlesztése, a kompetenciamérés eredményének javulása, a lemorzsolódás csökkentése
-az életkori sajátosságokat, egyéni képességeket figyelembe vevő oktatás
-kapcsolattartás szülőkkel, kollégákkal, szükség esetén szakemberekkel, gyermekvédelemmel
-kellemes légkör, esztétikus, tiszta környezet kialakítása az osztálytermekben is
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-rendszeres munkaközösségi összejövetelek a problémák megbeszélésére, a hasznos tapasztalatok
átadása

A munkaközösségi foglalkozások havi rendszerességgel zajlanak. Időpontjuk alkalmazkodik a délutáni
elfoglaltságokhoz, arra törekedve, hogy lehetőség szerint azon minden érintett részt tudjon venni.
Témájuk a munkatervben meghatározott programok előkészítése, szervezése, értékelése. A magatartási
és szorgalmi helyzet rendszeres elemzése.
Hónapok

Tervezett feladatok

Felelősök

A tanév indításával kapcsolatos feladatok
Tantermek előkészítése a tanévkezdésre
Fogadó órák időpontjának megadása
Ügyelet megszervezése
Javítóvizsgák dokumentációja

Osztályfőnökök
Szaktanárok

Augusztus

Szeptember
09.02-09.06. Tanmenetek összeállítása, elkészítése, aláíratása
Tanulók baleset-és tűzvédelmi oktatása; házirend ismertetése
Törzslapok lezárása, új törzslapok megnyitása

Antal-Olajos
Renáta
Vitkóczi Gáborné
Szaktanárok
Osztályfőnökök

09.06.

Pecasuli –regisztráció
ÚTRAVALÓ ösztöndíjprogram tájékoztatás

Tóth Tamás Béla

09.09.

Munkaközösségi foglalkozás:
Téma: Tanévkezdés, dokumentációk, tanmenetek.

Vitkóczi Gáborné

09.09-09.13. Az első szülői értekezlet előkészítése, megtartása
09.23.

Takarítási világnap

Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
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Október
Hospitálás
Állatok hónapja

Tóth Tamás Béla

10.01-10.11. A jó tanuló, jó sportoló verseny beindítása

Osztályfőnökök

10. 07.

Munkaközösségi foglalkozás: Belső továbbképzés
A Komplex Alapprogram hatásainak összegzése, további feladatok
kijelölése

Vitkóczi Gáborné

10. 04.

Aradi vértanúk emléknapja

Osztályfőnökök

10.14-10.18. Házi falmászóverseny

Kollányi György

10. 22.

Az 1956-os forradalom és a Magyar Köztársaság kikiáltásának
évfordulója
Megemlékezés az 1956-os forradalomról

Antal-Olajos
Renáta
Sipos Gáborné

10.21.10.25.

Kömlői Kulturális Napok keretén belül barátságos labdarúgó
mérkőzések

Kollányi György

November

11.04-11.06. Tök jó napok

Antal-Olajos
Renáta

11. 06.

Vitkóczi Gáborné
Antal-Olajos
Renáta

Munkaközösségi foglalkozás
Belső továbbképzés:
Az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fokozott
figyelemmel kísérése

December
Hospitálás
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12.09.

Munkaközösségi foglalkozás: Pályaválasztás
Segítségnyújtás a pályaválasztáshoz
8. osztályos tanulók továbbtanulásának segítése

Vitkóczi Gáborné

12.02-12.06. Pályaválasztási szülői értekezlet

Kis Erzsébet
Tóth Tamás Béla

12.02-12.06. Mikulás-foci

Kollányi György

12.06.

Mikulás-ünnepség

Osztályfőnökök

12.02.
12.06.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
Arany János Tehetséggondozó Program

Kis Erzsébet
Tóth Tamás Béla

12.02. 12.20-

Adventi ünnepkör

Antal-Olajos
Renáta

Diákok fizikai állapotának és edzettségének felmérése

Kollányi György

2019.
január
01.08.04.24.

Oláh Tibor Bence

01.10.

Munkaközösségi foglalkozás
Vitkóczi Gáborné
Belső továbbképzés
Helyes tanulási módszerek megmutatása és kialakulásának elősegítése

01.06-02.19. A továbbtanulással kapcsolatos folyamatos adminisztráció

Kis Erzsébet
Tóth Tamás Béla

01.22-04.11

Borkóné Abuczki
Éva

Három fordulóból álló irodalmi vetélkedő.(a Magyar Kultúra napjától
a költészet napjáig)

Február
Hospitálás
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02.10.

Munkaközösségi foglalkozás:
A félévi munka értékelése, további feladatok kitűzése

Vitkóczi Gáborné

02.03-02.07. Farsangi floorball

Kollányi György

02.03-02.07. Szülői értekezletek
Az első félév tanulmányi eredményeinek értékelése. A második félév
várható feladatai.

Osztályfőnökök

02.13.-ig

FEHOVA –tanulmányi kirándulás

Tóth Tamás Béla
Ipacs Dániel

03.02.-06.

TÉMAHÉT- PÉNZ7
Pénzügyi és vállalkozási témahét

Ipacs Dániel
Oláh Tibor Bence

03.09.

Munkaközösségi foglalkozás:
Tantárgyi koncentráció lehetőségei
Szakmai eszmecsere, ötletbörze

Vitkóczi Gáborné

03.13.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

Antal-Olajos
Renáta
Sipos Gáborné

Március

03.23.

Tóth Tamás Béla
Ipacs Dániel

Víz világnapja
Játékos vetélkedő szervezése a felső tagozaton

03.23-03.27. Digitális témahét

felsős pedagógusok

Április
Hospitálás
04.13.

Munkaközösségi foglalkozás:
Belső továbbképzés- a hospitálások tapasztalatainak megbeszélése,
jógyakorlatok ismertetése
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Vitkóczi Gáborné

04. 10.

A költészet napja
Három fordulós irodalmi vetélkedő eredményhirdetése.

Borkóné Abuczki
Éva

Szavalóverseny
04.22.

Föld Napja (ünnepi faliújság, filmvetítés)

04.20-

Felkészülés a kompetenciamérésre

koordinátor

Nyelvi mérés-előkészítés

nyelvtanárok

Fenntarthatósági témahét

felsős

04.2004.24.

Tóth Tamás Béla
Kis Erzsébet

pedagógusok

Május
05.04-08.
05.11.

Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése
Munkaközösségi foglalkozás:

osztályfőnökök
Vitkóczi Gáborné

A tanév végi feladatok ismertetése, lebonyolításának lehetőségei
05.08.

Madarak és Fák Napja

Tóth Tamás Béla

Rajzverseny és vetélkedő szervezése a felső tagozaton

Oláh Tibor Bence

05.11-05.15. „Legnagyobb kincsünk az egészség, ezért óvjuk meg és védjük!”
Egészséghét (Témahét)
Az egészséges életmód, egészséges életvitel igényének kialakítása

Kollányi György
Tóth Tamás Béla
Antal-Olajos
Renáta

05.20-05.27. Kompetenciamérés, nyelvi mérés megszervezése –lebonyolítása

Június
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helyi koordinátor

06.05.

Családi nap-sportnap

felsős
pedagógusok

06.02-05.
06. 04.

Év végi felmérések

Szaktanárok

Munkaközösségi foglalkozás:

Vitkóczi Gáborné

A tanulók tanév végi magatartás és szorgalom jegyeinek értékelése
06.04.
06 13.

A Nemzeti Összetartozás Napja-megemlékezés
Ballagási ünnepség

osztályfőnökök
Antal-Olajos
Renáta
Sipos Gáborné

06.19.

Tanévzáró ünnepség

Bata Róbertné
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5. sz melléklet
SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Diákönkormányzat munkaterve Tiszanána
a 2019/2020-as tanévre

A diákönkormányzat tagjai:

Osztály

Név

5.

Kökény Ketrin
Lakatos Erzsébet

6.

Burai István
Horváth István

7.a

Bán Emese
Nagy Magdolna

7.b

Horváth Bianka
Horváth István

8.a

Kis Endre
Lólé András

8.b

Horváth Dzsenifer
Kökény Csaba

DÖK

Baglyos Éva

segítő
pedagógus
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Tervezett programok:

Szeptember:
-

DÖK képviselők választása az osztályokban
DÖK alakuló ülés, felelősök megválasztása
Osztályok feladattervének elkészítése
Osztálytermek és iskolafolyosó otthonossá tétele

Október:
-

október 6-ai megemlékezés elősegítése
október 23-ai ünnepségre való felkészülés segítése

November:
-

Tök jó napok rendezvény lebonyolítása
Színházlátogatás az egri Gárdonyi Géza Színházba
Dobj el mindent és olvass!

December:
-

Mikulás
Adventi készülődés
Kézműves foglalkozás – karácsonyi dísz készítése
Karácsonyi vásár

Január:
-

Az első félév munkájának értékelése
Farsangi előkészületek

Február:
- Farsang, télbúcsúztató
- Egészségnap
Március:
-

Húsvét
Húsvéti népszokások –vetélkedő
A legszebb osztályterem – verseny
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Április:
Május:
-

Hulladékgyűjtés
A Föld Napja
Gyermeknap
Piknikezzünk együtt

Június:
-

Éves munka értékelése
Diáknap

További, folyamatos tevékenységek:
- Az iskola tisztán tartása, dekorálása
- Az aktuális események közzététele a faliújságon
- A fegyelmi helyzet javításának folyamatos segítése (ötletek)
- Havonta DÖK összejövetel (minden hónap első péntekén a nagyszünetben)
- Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével
- A diákélet aktívabbá tétele a tanulók és a felnőttek ötleteivel

Tiszanána, 2019. szeptember.01.

Készítette: Baglyos Éva
DÖK patronáló tanár
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6. sz melléklet

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE
SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA

A Diákönkormányzat munkaterve
a 2019/2020-as tanévre

A diákönkormányzat tagjai:

Osztály

Név

5.a

Kalas Kámán
Kállai Virgínia

5.b

Fehér Viktória
Turó Molli

6..a

Gaál Norbert
Varga Anikó

7..a

Kállai Eszter
Száva Mirella

7.b

Kállai Fanni
Lólé Henrietta

8.a

Lakatos Patrícia
Bari Krisztián

8.b

Kállai Karina
Illés Tamás Dávid
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DÖK

Antal-Olajos Renáta

segítő
pedagógus

Tervezett programok:

Szeptember:
-

DÖK képviselők választása az osztályokban
DÖK alakuló ülés, felelősök megválasztása
Osztályok feladattervének elkészítése
Osztálytermek és iskolafolyosó otthonossá tétele

Október:
- október 6-ai megemlékezés elősegítése
- október 23-ai ünnepségre való felkészülés segítése
- tortakészítő verseny a felső tagozatosok között
- mozilátogatás az egri Agria Parkba
November:
-

Tök jó napok rendezvény lebonyolítása
Színházlátogatás az egri Gárdonyi Géza Színházba
A titkok kapuja- vetélkedő a felső tagozatos diákok számára
Dobj el mindent és olvass!

December:
-

Mikulás
Adventi készülődés
Kézműves foglalkozás – karácsonyi dísz készítése
Karácsonyi vásár
Mézeskalácssütés
Ajándékozzuk meg egymást!

Január:
-

Az első félév munkájának értékelése
Farsangi előkészületek
Olvasók éjszakája - a Dobj el mindent és olvass program lezárása
Metropolisz – stratégia csapatépítő társasjáték
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Február:
- Farsang, télbúcsúztató
- Kedvellek-nap
- Egészségnap
Március:
Április:
Május:
-

Húsvét (A 8. osztályos DÖK-tagok nyuszi-jelmezben sorra látogatják az osztályokat, és
megajándékozzák a tanulókat.)
Húsvéti népszokások –vetélkedő
A legszebb osztályterem - verseny
Hulladékgyűjtés
A Föld Napja
Gyermeknap
Földanya gyermekei foglalkozás a Parádi Ifjúsági Táborban
Piknikezzünk együtt

Június:
-

Éves munka értékelése
Diáknap – diákigazgató-választás

További, folyamatos tevékenységek:
- Az iskola tisztán tartása, dekorálása
- Az aktuális események közzététele a faliújságon
- A fegyelmi helyzet javításának folyamatos segítése (ötletek)
- Havonta DÖK összejövetel (minden hónap első péntekén a nagyszünetben)
- Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével
- A diákélet aktívabbá tétele a tanulók és a felnőttek ötleteivel

Kömlő, 2019. augusztus 31.

Készítette: Antal-Olajos RenátaDÖK patronáló tanár
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7. sz melléklet

SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv

2019/2020
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1.Alapadatok
Intézmény neve

Sütő András Általános Iskola

Székhelye

3385 Tiszanána, Hunyadi út 1.

Tagintézmény neve

Gárdony Géza Tagiskola

Székhelye

3372 Kömlő Fő út 18-20.

2. Jogszabályi háttér

Sorsz.
Azonosító
Név
Rövidítés
1.
2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről Köznev tv.
a pedagógusok
előmeneteli
rendszeréről és a
326/2013.
közalkalmazottak
2.
(VIII.30)
jogállásáról szóló 1992
Korm. r.
Kormány rendelet
évi. XXXIII. törvény
köznevelési
intézményekben történő
végrehajtásáról
3.
20/2012.
a nevelési oktatási
EMMI r.
(VIII.31)
intézmények
EMMI rendelet
működéséről és a
köznevelési
intézmények
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névhasználatáról

A 20/2012 EMMI rendeletből:
145. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási
intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános
pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános
pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az
intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés
eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez
támogatást ad.
(1a)Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen az óra- és
foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és a pedagógiai dokumentumok
vizsgálata módszereit alkalmazza. Az intézmény ellenőrzését legalább három - a
jogszabályi feltételek szerint kijelölt - köznevelési szakértőből álló csoport végzi. A
szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait
jegyzőkönyvben rögzíti.
(2) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi
önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal
dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá. Az intézményi önértékelés
keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az
intézményi önértékelés részeként kétévente sor kerül az intézmény pedagógusai,
valamint az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az
intézményvezető intézményen belüli értékelésére.
(3) Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti a hivatal által
működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt haladéktalanul elérhetővé
teszi az értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal számára. Az intézményi
önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok
minősítését végző szakértők, valamint az intézmény munkáját támogató
szaktanácsadók a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett
informatikai támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az
intézményvezető küldi meg a fenntartó részére.
(4) Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai
ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés
kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett
informatikai támogató rendszerben. 20/2012 EMMI
A 326/2013 kormányrendeletből:
36§(11)A 2015. év során megvalósuló minősítő vizsgák és minősítési eljárások
esetében az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozások
tapasztalatainak és az összegző értékelésnek az áttekintése, értékelése, valamint az
önértékelés megismerése nem képezi részét a pedagógus értékelésének. A
pedagógust 2015. évben az 1/A. mellékletben foglaltak szerint kell értékelni.
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Az éves önértékelési terv az intézményre vonatkozó Önértékelési
kézikönyv útmutatásit figyelembe véve készült el.

Az Intézményi Önértékelés Szintjei

Intézmény - 7 terület (1.

Pedagógiai folyamatok 2.

Személyiség-és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső
kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 5. Az intézmény
külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. A
Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai

programban

megfogalmazott

intézményi

céloknak való megfelelés

- 5 évente (néhány elvárás vizsgálata évente)

Vezető - 5 kompetencia terület

(1. A tanulás és

tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A
változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3.
Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások
stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény
stratégiai vezetése és operatív irányítása)
-

Vezetői megbízás 2. és 4. éve
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Pedagógus - 8 kompetencia terület

(1. Pedagógiai

módszertani felkészültség, 2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz szükséges önreflexiók, 3. A tanulás támogatása, 4. A tanuló
személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű,

sajátos

nevelési

igényű

vagy

beilleszkedési,

tanulási,

magatartási

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő
sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, 5.
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység,
osztályfőnöki

tevékenység,

6.

A

pedagógiai

folyamatok

és

a

tanulók

személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, 7. Kommunikáció és
szakmai

együttműködés,

problémamegoldás,

8.

Elkötelezettség

és

szakmai

felelősségvállalás a szakmai fejlődésért)

Éves önértékelési terv készítésének menete
Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása az adott tanévre
vonatkozó éves önértékelési terv szerint történik. Az intézményvezető az önértékelési
programban rögzítetteknek megfelelően delegálhatja az éves tervezési feladatot az
önértékelési csoport tagjainak, akik az önértékelési programban előírt feltételek szerint
meghatározzák az adott tanévben elvégzendő önértékelési feladatokat. Az éves
önértékelési tervnek tartalmaznia kell, hogy mely pedagógusok önértékelésére kerül sor,
hogy sor kerül-e a vezető értékelésére, illetve, hogy az intézményi önértékelés mely
elemeit végzik el az adott tanévben 2. A terv rögzíti, hogy kik, milyen részfeladatok
ellátásával és milyen ütemezés szerint végzik az egyes értékelési feladatokat. Az éves
önértékelési tervnek meg kell adnia az értékelésben közreműködő partnerek (tanulók,
szülők, kollégák stb.) bevonásának módját is.
Az önértékelési programot és az éves önértékelési tervet az intézményvezető vagy az
önértékelési csoport erre kijelölt tagja rögzíti az Oktatási Hivatal által működtetett
informatikai felületen, amely a tervben rögzítettnek megfelelően teszi elérhetővé az
adatgyűjtő és az értékelő funkciókat az értékelésben részt vevők számára. Ennek
lépései:
1. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása
során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása.
2. . Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokások formában
rögzített mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések
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meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési-értékelési eredmények
függvényében szükség esetén korrekciót végez.
3. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján
felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek ellátására.
4. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő
belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati
lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes
gyakorlata az intézménynek.
1. A pedagógus önértékelése
1. A pedagógusok önértékelésének célja a tanfelügyelethez hasonlóan a pedagógusok
nevelő-oktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és a fejleszthető területek
meghatározásával. A pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést
megelőzően el kell végezni, ugyanakkor az önértékelés önmagában is fontos eleme a
folyamatos minőségfejlesztésnek, ezért a pedagógusok önértékelésének ötévenként
meg kell történnie. Amennyiben az intézményvezetők, tagintézmény-vezetők,
intézményegység-vezetők munkakörének része óra vagy foglalkozás tartása, úgy rájuk
is kiterjed a pedagógus önértékelés.
A pedagógusok önértékelése a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik,
így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a
pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz
kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező
indikátorok alkotják.
Az önértékelést megelőzően az intézmények a pedagógiai programban rögzített
céljaiknak, valamint saját pedagógus (teljesítmény)értékelési rendszerüknek
megfelelően értelmezik az általános elvárásokat, és az így kapott, pedagógusokkal
szembeni intézményi elvárásrendszert rögzítik a Hivatal által működtetett informatikai
támogató rendszerben, amely azt elérhetővé teszi az érintett pedagógusok számára.
A pedagógusok önértékelését az éves önértékelési tervben megjelölt felelősök és az
informatikai rendszer támogatja, amely lehetővé teszi az értékelés során összegyűlt
tapasztalatok, információk rögzítését, valamint összekapcsolását az önértékelés során
tett megállapításokkal.
A pedagógusminősítéshez hasonlóan a pedagógusok önértékelése is az egyes elvárások
teljesülésének önvizsgálatára épül. Az önértékelés eredménye egyrészt az elvárások
teljesülésének mértékét jelző, elvárásokként meghatározott, az „Útmutató a
pedagógusok minősítési rendszeréhez”3 című útmutatóban leírt skálán értelmezett
értékek összessége, amelynek meghatározására az eszközrendszer alkalmazásával
gyűjtött információk elemzése és az önértékelést támogató kollégákkal történő
egyeztetés alapján kerül sor, másrész pedig a kompetenciánkénti összegzés
eredményeként meghatározott kiemelkedő és fejleszthető területek. Utóbbi a fejlesztés
és tudásmegosztás irányainak kijelölését szolgálja, az elvárások értékeléséből az
informatikai rendszer által számított összpontszám pedig a minősítési rendszernek
megfelelő képet ad a pedagógus a kompetenciáiról.
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Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve két évre
szóló egyéni önfejlesztési tervet készít.

2. A vezető önértékelése
A 20/2012. (VIII. 30) EMMI-rendelet szerint a pedagógiai-szakmai ellenőrzés vezetői
szintje az intézmények, tagintézmények és többcélú intézmények szervezeti és szakmai
tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének
vezetőjére terjed ki, ezért az intézményi önértékelés vezetői szintjét is a felsorolt
vezetők esetében kell alkalmazni. A vezető ellenőrzésének célja „az intézményvezető
pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános
pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz
képest elért eredményei alapján.”
A fentieknek megfelelően a vezetői munka önértékelési szempontjai a következő
elveket tükrözik:
1. A vezetői munka önértékelési kritériumai legyenek jellemzőek a vezetői funkciókra.
2. A vezetői önértékelésnek a vezetőtől függő működési elemek értékelésére kell
szorítkoznia.
3. A vezető önértékelésébe be kell vonni az alkalmazottakat.
4. Az értékelő személynek a visszacsatolás során a fejlesztés/fejlődés támogatását kell
előtérbe helyeznie.
A vezető önértékelése az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és
negyedik évében, a vezetőre vonatkozó intézményi elvárások alapján történik. Az
elvárásokat a vezető, az önértékelési csoport és a nevelőtestület közösen dolgozza ki az
Önértékelési kézikönyv vezetőre vonatkozó fejezetében megadott általános elvárások
értelmezésével, majd az értékelésben közreműködő kollégák által a megadott
eszközrendszer segítségével gyűjtött tapasztalatok, tények, adatok alapján a vezető
maga vizsgálja az egyes elvárások teljesülését.
Az elvárások teljesülése alapján a vezető határozza meg önmaga kiemelkedő és
fejleszthető területeit az egyes értékelési területeken belül. A vezető önértékelésének
eredményét az informatikai rendszerben kell rögzíteni, amely azt elérhetővé teszi a
vezető, az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára. Az
eredményt a vezető megosztja a fenntartóval, akinek lehetősége van a vezetői
önértékelés eredményéhez megjegyzéseket fűzni a vezetői önfejlesztési terv
elkészítésének támogatása érdekében.
A vezető az önértékelés eredménye alapján egyéni önfejlesztési
tervet készít, melyet az informatikai rendszerben rögzít.
3.Az intézmény önértékelése
Az intézmény külső, tanfelügyeleti ellenőrzése - az Európai Bizottság és a Tanács 2001ben kiadott ajánlásait figyelembe véve - az intézmény önértékelésével kapcsolódik
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össze, hiszen az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik legfontosabb
dokumentuma az intézményi önértékelés eredménye.
Az önértékelés célja (a tanfelügyelet keretében lebonyolított intézményellenőrzéshez
hasonlóan), hogy segítséget adjon „az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának
fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan
valósította meg saját pedagógiai programját”
Az átfogó intézményi önértékelés megállapításai a pedagógiai programban kitűzött
célok megvalósulásának eredményességéről adnak képet olyan módon, hogy közben
számba veszik az intézmény adottságait, a nevelőtestület mint szakmai közösség
együttműködésének formáit, a nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének,
ellenőrzésének, értékelésének és az eredmények visszacsatolásának folyamatát. Az
önértékelés során az értékelők a belső és a külső partnereket is bevonják a folyamatba.
Az átfogó intézményi önértékelés része a pedagógusok és a vezető önértékelése, de
kiterjed olyan elvárások vizsgálatára is, amelyek korábban a pedagógusok és a vezető
értékelésénél nem jelentek meg. Az intézményi önértékelés folyamatos, ötéves
periódusokban zajlik, és ez alatt többször is sor kerülhet a pedagógusok és a vezető
értékelésére, de az intézmény átfogó önértékelése az 5 éves ciklusban egyszer
történik meg. A felsorolt önértékelési szempontokhoz tartozó elvárások közül a vastag
betűvel kiemelt intézményi elvárásokat azonban az intézménynek az éves
önértékelési tervében feltüntetett módon évente vizsgálnia kell.
Az ötévenkénti teljes körű intézményi önértékelés a pedagógus és a vezető
értékeléséhez hasonló módon az elvárások teljesülésének vizsgálata alapján, a
tapasztalatokat rögzítve, azokra hivatkozva történik meg, majd a fejleszthető és
kiemelkedő területek meghatározásával, valamint öt évre szóló intézkedési terv
elkészítésével zárul. Az intézmény a következő időszak éves terveiben részletezi az
intézkedési terv megvalósításának egyes feladatait és azok megvalósításának lépéseit.

Az Önértékelési csoport tagjai:
1. Vezető: Orbán Károly (intézményvezető helyettes)
2. Godóné Orosz Júlia
3. Csontos Tiborné
A

csoport

általános

feladatait,

kapcsolatát

más

munkaközösségekkel,

részletesen az SZMSZ tartalmazza.
Külön táblázatban szerepeltetjük a székhelyintézmény, és a tagintézmény
önértékelési tervét.
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Az önértékelésben érintett pedagógusok száma 22 fő a
2019/20-as tanévben. A résztvevők névsora a 20 fős
nevelőtestületből: Nagyné Boncidai Katalin, dr.
Bánhegyiné Dehenes Dorottya

Sütő András Általános Iskola Pedagógus Önértékelési éves terv
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8. sz melléklet

Éves Önértékelési terv

2019/2020

Sütő András Általános Iskola
Gárdonyi Géza Tagiskolája
OM 201228 006

1.Az intézményi önértékelési csoport tagjai:
-

Antal Olajos Renáta

-

Bata Róbertné

-

Tihanyi Nóra Éva

-

Tóth Tamás Béla

2.Az intézményi önértékelési csoport tagjainak feladatmegosztása:
2.1. Dokumentum elemzés
2.2.Óralátogatás: 2-2 óra az érintett pedagógusnál
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2.3.Interjúk:
2.3.1.Interjú az érintett kollégával
2.3.2.Vezetői interjú
2.4.Kérdőívek
2.4.1.Önértékelési kérdőív: 1 db
2.4.2.Munkatársi kérdőív: 4 db
A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza meg az érintett
kollégával való egyeztetés után.
A kérdőív kitöltésének intervalluma 1 hét.
A válaszadás elfogadható, ha a kérdőívek 80%-a visszaérkezik.

2.5.Feltöltés az OH online felületre
3.Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei:
-

Jogszabályi háttér alapján a tantestület felének értékelésére minden tanévben sor kell kerüljön.

-

Az adott tanévben kijelölt kollégák köre:

-

akiknél tanfelügyeleti ellenőrzés várható

-

akiknek a minősítése várható

-

vezető, ha munkájának 2. vagy 4. évében van.

-

fennmaradó helyekre a vezető jelöl ki kollégákat.

4.Az önértékelési feladatok időarányos elosztása a tanévre:
Lépés
1.

Időpont
2019.

Nevelőtestület

06. 28.

tájékoztatása

2019.
08.31
2.

Feladat

Érintett személy, tevékenységek,
dokumentálás, stb.
-

A folyamat koordinátora: Bata
Róbertné

Az
érintettek
tájékoztatása:
- önértékelési
csoport tagjai
- önértékelésben
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-

A folyamat koordinátora: Antal
Olajos Renáta
Nevelőtestületi értekezlet
keretében

Lépés

3.

Időpont
2019.
szeptember
első szülői
értekezlet,
első SZMK
ülés

Feladat

Érintett személy, tevékenységek,
dokumentálás, stb.

Szülők tájékoztatása
-

A folyamat koordinátora: Bata
Róbertné
Szülői értekezleteken

Önértékelés folyamata
Látogatás
előtt
egy
héttel,
illetve
a
látogatás
napján

Foglalkozást
vezető
pedagógus
dokumentumai, melyeket
a látogatás előtt átad a
órát látogató kollégáknak
tanmenet
óravázlat
napló
tanulói füzetek

-

Felelős: Bata Róbertné
A folyamat koordinátora:
Tihanyi Nóra Éva

-

Az ezzel megbízott kolléga
megvizsgálja a pedagógiai
munka 4.3.1.2 fejezetben
felsorolt dokumentumait, majd
rögzíti dokumentumelemzés
eredményét, vagyis

Tihanyi Nóra, Bata Róbertné,Vitkóczi Gáborné,

Óralátogatást végzi

Drahosné
Bata
Tóth
Tamás Csikós
Róbertné
Béla
Katalin
Vitkóczi
Sipos Gáborné Oláh Tibor
Gáborné
Bence

2019. 10. 2020. 01.

2020. 03.

Kérdőívezés kezdete

Önértékelési
kitöltése

kérdőív

Interjú az önértékelésre
kijelölt pedagógusokkal
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-

Felelős: Tóth Tamás Béla

-

A kérdőíves felmérések
lebonyolításával megbízott
kolléga továbbítja a
felmérésben résztvevőknek az
online kérdőív elérhetőségét, és
elindítja a felmérést. Az
informatikai rendszer a
Interjút végzi: Antal Olajos
Renáta

-

Lépés

Időpont

Feladat

Érintett személy, tevékenységek,
dokumentálás, stb.
Drahosné
Bata
Tóth
Tamás Csikós
Róbertné
Béla
Katalin
Vitkóczi
Sipos Gáborné Oláh Tibor
Gáborné
Bence
2019. 10.

-

Interjú
az
vezetőjével

intézmény

-

2020 01.

Az erre kijelölt felelősök a
javasolt interjúkérdések és a
dokumentumelemzés
eredménye alapján
interjúterveket készítenek, és
lefolytatják az interjúkat, majd
Interjút végzi: Antal-Olajos
Renáta
Az erre kijelölt felelősök a
javasolt interjúkérdések és a
dokumentumelemzés
eredménye alapján

Bata
Tóth
Tamás
Róbertné Béla
Vitkóczi
Sipos Gáborné
Gáborné
2019. 10.

Munkatársi
kérdőív
kitöltése és az eredmények
összegzése

Óralátogatás

2020 01.

Drahosné
Csikós
Katalin
Oláh Tibor
2020. 03.

-

Interjú dokumentáció átadása
az Önértékelési csoport

-

Az Önértékelési kézikönyv 3.
sz. melléklete: Munkatársi
kérdőív a pedagógus
önértékeléséhez

-

A kérdőíves felmérések
lebonyolításával megbízott
kolléga továbbítja a
felmérésben résztvevőknek az

Bata
Tóth
Tamás
Róbertné
Béla
Vitkóczi
Sipos Gáborné
Gáborné
2019. 12.
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2020. 03.

2020 03.

Drahosné
Csikós
Katalin
Oláh Tibor
Bence
2020. 04.

Lépés

Időpont

Feladat

Érintett személy, tevékenységek,
dokumentálás, stb.

Az önértékelt pedagógus a
saját intézményi elvárások
tükrében
elvégzi
önértékelését

-

Az erre kijelölt felelősök az
óralátogatásról készült
jegyzőkönyvet az elektronikus
felületen rögzítik.

-

Útmutató szerint a 0-3 skálán
értékeli az elvárás teljesülését
(kompetencia alapú
pontozótábla)
Kompetenciánként
meghatározza a kiemelkedő és
fejleszthető területeket
Az önértékelés eredményét az
A pedagógus a vezető
segítségével az önértékelés
eredményére épülő két évre
szóló önfejlesztési tervet készít,
amelyet feltölt az informatikai

-

Az
intézményvezető
segítségével két évre szóló
önfejlesztési
terv
elkészítése

-

5.

1. Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora (6 fő/ tanév):

Október-december

Bata Róbertné, Vitkóczi Gáborné,

január- március

Tóth Tamás Béla, Sipos Gáborné

Március-május

Drahosné Csikós katalin, Oláh Tibor Bence

Intézményértékelés feladatai az adott tanévben:
1.

2.

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel
A tanév tervezése a megelőző évi beszámolók alapján történik

3.

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az
egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető

4.A

tanuló

eredményeiről

fejlesztő

céllal

folyamatosan

szüleinek/gondviselőjének.
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visszacsatolnak

a

tanulónak

és

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális
helyzetéről.
A szülők megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
▪

kompetenciamérések eredményei

▪

tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan

▪

versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint

▪

továbbtanulási mutatók

▪

vizsgaeredmények

▪

elismerések

▪

lemorzsolódási mutatók ( évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)

▪

elégedettségmérés eredményei ( szülői, pedagógus, tanuló)

▪

neveltségi mutatók

▪

stb.

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv
szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és
ismeretekhez való hozzáférés.
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit

( az információátadás

szóbeli, digitális vagy papíralapú).
A

partnerek

tájékoztatását

és

véleményezési

lehetőségeinek

biztosítását

folyamatosan

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
Az

intézmény

rendszeresen

felméri

a

pedagógiai

program

magvalósításához

szükséges

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató
munka humánerőforrás szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletbe bekövetkező hiányt a felmerült problémákat idejében jelzi a
fenntartó számára.
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Kömlő, 2019. szeptember 08.

Bata Róbertné
tagintézmény-vezető
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9. sz melléklet
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10. sz melléklet
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MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS RESZORTFELELŐSÖK ÉVES
MUNKAPROGRAMJA)
1. sz melléklet - Alsós munkaközösség 2019-2020 tanév munkaterve Sütő András Általános Iskola Tiszanána
2. sz melléklet - Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2019/20-as tanévre Sütő András Általános Iskola
3. sz melléklet - AZ ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA
4. sz melléklet - A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA
5. sz melléklet - SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Diákönkormányzat munkaterve Tiszanána
6. sz melléklet - SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE GÁRDONYI
GÉZA TAGISKOLÁJA
7. sz melléklet - SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv
8. sz melléklet - Éves Önértékelési terv Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája
9. sz melléklet - Legitimációs záradék - Sütő András Általános Iskola Tiszanána
10. sz melléklet - Legitimációs záradék - Sütő András Általános Iskola Kömlő
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