MUNKATERV
Sütő András Általános Iskola
Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája
2021-22-es tanév

Készítette: M. Szűcs István
intézmény-vezető

Bata Róbertné
tagintézmény-vezető
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A 2021/2022-ES TANÉV RENDJE
A szorgalmi idő

A tanév első tanítási napja: 2021. szeptember 01. szerda
utolsó tanítási napja: 2022. június 15. szerda
A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap
A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart.
Az iskolák 2022. január 28-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.
Tanítási szünetek
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd) A szünet utáni első
tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13 (szerda), ami nálunk tanítás
nélküli munkanap. a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználás

Tiszanána:
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Pályaorientáció

M. Szűcs István

2022.03.26

intézményvezető

2.

Nevelési értekezlet

M. Szűcs István
intézményvezető,
munkaközösségvez
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2022.03.14

e-tők
3.

Nevelés értekezlet
Első

M. Szűcs István

2022.02.11

félév intézményvezető,

értékelése

munkaközösségvez
e-tők

4.

Nevelési értekezlet

M. Szűcs István

2022.04.13

A 2021-es OKM intézményvezető,
mérések
eredményeinek

munkaközösségvez
e-tők

értékelése
5.

Nevelési
értekezlet:

M. Szűcs István

2022.04.20

intézményvezető,
munkaközösségvez
e-tők

6.

Gyermeknap

DÖK

2022.05.27

Kömlő:
Sorszá Esemény, téma
m

Időpont

Felelős

1

Pályaorientációs nap
(Családi nap – pélyaorientációs
hangsúllyal EFOP 3.1.5)

2021. október 22.

Kollányi György
Miklós, Balogh
Ádám

2

DÖK-nap - karácsonyi
játszóház

2021. december 20.

Szűcs Györgyi

3

Nevelőtestületi értekezlet: alsós
bemeneti mérések értékelése

2021. december 21.

Tihanyi Nóra,
Korózsné Szegedi
Ildikó

4

Az első félév eredményeinek
elemzése, értékelése

2022. február 04.

Bata Róbertné

5.

A 2021-es OKM mérések
eredményeinek értékelése

2022. április 13.

Tihanyi Nóra
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Sorszá Esemény, téma
m

Időpont

Felelős

6.

2022. május 27.

Szűcs Györgyi, Bata
Róbertné

Gyermeknap a családok
bevonásával
(EFOP 3.1.5)

0.2.
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra
eső időszakában
2021. december 24. péntek pihenőnap –ledolgozás : december 11. szombat –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 82 tanuló választotta a katolikus hittan oktatását,

27 tanuló

pedig a pünkösdi hittant.
A hittan tanítása az etika órákkal egy időben az iskolában órarend szerinti tanórákon
történik.
A katolikus hitoktatást 12 csoportban Nyitrai Péter, a Besenyőtelki Plébánia által
megbízott hitoktató végzi. A pünkösdi hittan 5 csoportban került megszervezésre, Abdul
Ádám hitoktató segítségével.

4 / 110

A csoportok kialakítása az alábbiak szerint történt:
Osztály

Katolikus hittan

Pünkösdi hittan

1.a, 1 b

K_1AB

11 fő

P_1AB

3 fő

2.a

K_2A

6 fő

P_2AB

1 fő

2.b

K_2B

9 fő

3.a

K_3A

12 fő

3.b

K_3B

3 fő

P_3B

6 fő

4.a

K_4A

4 fő

P_4A

3 fő

4.b

K_4B

6 fő

P_4B

8 fő

5.a

K_5.A

8 fő

6.a

K_6.A

3 fő

P_6A

3 fő

7.a

K_7A

6 fő

7.b

KA_7B

10 fő

8.a

KA_8A

8 fő

1.4

A

nemzetünk

szabadságtörekvéseit

tükröző,

továbbá

nemzeti

múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az
iskolai

élethez

kapcsolódó

érdekében

meghonosított

megtartása

előzetes

és

az

egyéb

tervezés

iskola

hagyományainak

ünnepnapok,

alapján

ápolása

megemlékezések

osztálykeretben

történik

a

járványügyi előírások miatt.

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)

osztályfőnökök

október 6.

2.

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

osztályfőnökök

október 22.

2.

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

osztályfőnökök,
történemem tantárgyat
tanítók

február 18.

3.

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

osztályfőnökök

március 12.

5 / 110

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

4

A holokauszt áldozatai emléknapja (április
16.)

osztályfőnökök,
történelem szakos
tanárok

április 16.

5.

A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

osztályfőnökök

június 4.

1.5 Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
Tiszanána:

Egyéb jeles napok az év során:











2021. szeptember 30. – A népmese napja
2021. október 1. – Az idősek világnapja
2021. október 04. – Állatok világnapja
2021. október 31. – Takarékossági világnap
2021. december 3. – Fogyatékos emberek nemzetközi napja
2022. január 22. – A magyar kultúra napja
2022. február 21. – Az anyanyelv nemzetközi napja
2022. március 22. – A víz világnapja
2022. április 11. – A magyar költészet napja
2022. április 22.- A Föld napja

egyéb ünnepeink a 2021/2022-as tanévre:







2021. december 24-26. – Karácsony
2022. április 17-18. – Húsvét
2022. május 01.- Anyák Napja
2022. május 29.- Gyereknap
2022. június 05-06.- Pünkösd
2022. június 5. – Pedagógusok napja

Kömlő:
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Nevelőtestületi nap

Bata Róbertné

2021. augusztus 24.

2.

Kömlői Kulturális Napok

Kollányi
Miklós

Sportnap

György 2021.
szeptember
28-29.

Gárdonyi-kupa
Interaktív
játék

helytörténeti

Korózsné
Ildikó

Bűvész előadás
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Szegedi

Magyar népmese napja

Tóth Péter

3.

Mikulás
ünnepség–
alsósoknak

4.

Iskolakarácsony

Hittanos,
KAP december 17.
művészeti csoportok
vezetői

5.

Fenntarthatósági Témahét

Munkaközösségvezet
ők, Tóth Tamás Béla

április 25-29 között

6.

Anyák napja

Alsó osztályfőnökök

május első hete

7.

Gyermeknap
bevonásával

a

az

DÖK vezető, alsós december 6.
munkaközösségvezető

családok DÖK
vezető,
Bata
Róbertné,
Tihanyi
Nóra Éva

május 27.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
sz.

esemény / téma

1.

Tanévnyitó ünnepség

2.

Ballagás

3.

Tanévzáró ünnepség

felelős

időpont

M. Szűcs István, Bata Róbertné

2021. szept. 01.

Orbán Károly,Kis Erzsébet, Tóth Tamás Béla,
Antal-Olajos Renáta

M. Szűcs István, Bata Róbertné
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2022. június 11.
Kömlő:
2022.06.16
2022. június 17.
Kömlő:
2022.06.22

1.6

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

Tiszanána
időpont

felelős

2021.
augusztus
24.

Alakuló értekezlet

M. Szűcs István

2021.
augusztus
31.

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

M. Szűcs István

Nevelőtestületi értekezlet: intézményitagintézményi munkaterv elfogadása

M. Szűcs István

2021.
szeptember
24.

2022. január Félévi osztályozó értekezlet
21.

Orbán Károly

2022.
február 11.

Nevelési értekezlet
Az első félév eredményeinek értékelése, a
nevelő-oktató munka tapasztalatai

Orbán Károly

2022.
március 14.

Nevelési értekezlet:
Országos mérés eredményeinek
ismertetése, elemzése. (2019. OKM)
(2020.NETFIT) Tapasztalatok, feladatok
megfogalmazása

Orbán Károly

2022. június Osztályozó értekezlet
15.

Orbán Károly,

2022. június Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
17.

M. Szűcs István,

Kömlő:
időpont
2021.

felelős
Alakuló értekezlet

Bata Róbertné

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

Bata Róbertné

augusztus 24.

2021.
augusztus 31.

Tihanyi Nóra Éva
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időpont
2021.

felelős
Nevelőtestülerti értekezlet: az éves munkaterv

Bata Róbertné

szeptember 24. elfogadása

2021.

Nevelőtestületi

december 21.

2022.

értekezlet:

alsós

bemeneti

mérések értékelése

Korózsné Szegedi
Ildikó

Félévi osztályozó értekezlet

január 21.

Munkaközösségvezetők,

Bata

Róbertné,
Tihanyi Nóra Éva

2022.

Nevelési értekezlet

február 4.

Bata Róbertné

Az első félév eredményeinek értékelése, a
nevelő-oktató munka tapasztalatai

2022.
április 13.

Nevelési értekezlet:

Tihanyi Nóra

Országos mérések eredményeinek ismertetése,

Kollányi György

elemzése. (2021. OKM) (2021.NETFIT)

Miklós

Tapasztalatok, feladatok megfogalmazása

2022. június

Osztályozó értekezlet

Bata Róbertné

202. június

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Bata Róbertné

Minden

MUNKAÉRTEKEZLET

Bata Róbertné,

15.

22.

hónap

utolsó

Tihanyi Nóra

hétfője
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1.7.

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont

esemény / téma

felelős

szeptember 618.

Alsós szülői értekezletek – tanévkezdés

osztályfőnökök

szeptember 618.

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

osztályfőnökök
Bata Róbertné

október

SZMK ülés. A fogadó órák rendjének
ismertetése.

Bata Róbertné

február 11-ig.

Félévi munka értékelése

osztályfőnökök

február 11-ig.

Jelentkezés középfokú intézményekbe

8. osztályfőnök

március-április

Ballagási előkészületek

7-8. osztályfőnök

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

esemény / téma

felelős

2022. március

Szülők tájékoztatása a beiskolázási folyamatról, az

együttműködési

iskola bemutatása (Közös szülői értekezletek az

megállapodás

iskolába lépő gyermekek szülei számára)

2022. március
25.

tartalmazza

A nagycsoportos óvodások és szüleik ismerkedése az Alsós munkaközösségintézménnyel. Bemutató foglalkozások

vezető, Átmenetek
Munkacsoport vezető

2022.április 2122.

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első
évfolyamára a tanköteles tanulók beíratása

Orbán Károly, Tihanyi
Nóra Éva
Korózsné Szegedi
Ildikó,
Átmenetek
Munkacsoport vezető
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9. Mérés, értékelés a tanév folyamán
1.9.1 A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül
sor:
az

Nkt. 80. §

(1)

bekezdésében

meghatározott,

a tanulók

szövegértési,

matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. évfolyamon,
a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével;
angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen
nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik
évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.
A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló
számára az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül
a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi
mérést és az idegen nyelvi mérést

kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend

szerint lebonyolítani.
A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,
a 6. évfolyamon 2022. május 18–31.,
a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.
A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével
az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell
lebonyolítani.
Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal
által meghatározott adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik
meg, a Hivatal által meghatározott módon.
Felelős: Tihanyi Nóra, Balogh Ádám Alföldi Mária, Bata Róbertné
1.9.2. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni
hátrányok

csökkentése,

továbbá

az

alapkészségek

sikeres

megalapozása

és

kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2021. október 15-ig 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 pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő
pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer
alkalmazását. Az általános iskolák 2021. november 5-ig a Hivatal által meghatározott
módon

jelentik

a

Hivatalnak

az

érintett

tanulók

létszámát.

Az

e

bekezdésben

meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021.
december 10-ig kell elvégezniük.
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Felelős: Korózsné Szegedi Ildikó
Forrai Melinda Veronika
1.9.3 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése
(3)

A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019.
évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a
tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4.
évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit
az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi
Teszt rendszerbe.
Határidő: 2022. június 15. Felelős: Kollányi György Miklós

1.9.4 Országos Pályaorientációs vizsgálat – mérés
Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a
nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével –
2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a)
bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal
által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára
elérhetővé tett – digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott
eljárásrend alkalmazásával.
Felelősök: Kollányi György Miklós, Bata Róbertné

1.9.5

E-Dia mérések :

Szegedi Tudományegyetem –

Oktatáselméleti

kutatócsoport
- 1. évfolyam:
 Iskolakezdő mérőcsomag: számolási és olvasási előkészségek + gondolkodási
képességek

mérése

országos

adatokhoz

viszonyított,

személyre

szabott

objektív

visszacsatolással (iskolai regisztrációhoz kötött).
1-8. évfolyamos diákok:
Diagnosztikus

mérések

az

olvasás-szövegértés,

matematika

és

természet-

tudományok területén. Országos adatokhoz viszonyított, személyre szabott objektív
visszacsatolással (iskolai szintű regisztrációhoz kötött).
2021. október, 2-8. évfolyamon
2022. január, 1-7. évfolyamon
2022. május 1-7. évfolyam
- értékelés végzik, dokumentálják: osztálytanítók, szaktanárok. Az alsó tagozaton
nem készül
szöveges értékelés, az eredményeket excel - táblában összesítjük.
1.9.6. További belső tantárgyi mérések
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1. Műveleti sebesség
- 2 - 8. évfolyam
- a mérést végzik: osztálytanítók, gyógypedagógus, szaktanárok
- értékelés végzik, dokumentálják: osztálytanítók, szaktanárok
ideje: január 24-31, május 30- június 3.

2. Olvasástechnika
- 1- 2. évfolyam (+ olvasási nehézséggel küzdő tanulók a 3-4. évfolyamból)
- a mérést végzik: osztálytanítók, gyógypedagógus
- értékelés végzik, dokumentálják: osztálytanítók
ideje: május 30- június 15.

3. Íráskészség, helyesírási készség
- 1-4. évfolyam
- a mérést végzik: osztálytanítók
- értékelés végzik, dokumentálják: osztálytanítók
ideje: szeptember 27 - október 1., május 30- június 10.

3. Matematika minimumszint
- 1-4. évfolyam
- a mérést végzik: osztálytanítók
- értékelés végzik, dokumentálják: osztálytanítók
- ideje: május 30- június 10.
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2. AZ INTEZMENY 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

18

3

0

0

12

1

18

18

1.b

18

1

0

0

8

7

17

17

2.a

16

2

1

0

8

4

15

15

2.b

18

2

4

0

8

8

17

17

3.a

18

2

0

0

13

1

17

17

3.b

14

3

5

0

6

8

14

14

4.o

17

2

4

0

11

2

15

15

5.a

16

3

1

0

10

2

15

15

5.b

15

2

3

0

7

7

14

14

6.

16

3

9

0

8

4

13

13

7.

22

6

3

0

12

6

19

20

8.

18

3

3

0

8

5

15

15

Összes
en

206

32

33

0

111

55

189

190

Kömlő:
osztály/
csoport

1.a

létszá
m

21

(SNI)

(BTM)

2

1

magán
-tanulók

0
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Osztályfőnökök

Forrai Melinda Veronika

1.b

22

1

0

0

Kolompár Kálmán

2.a

22

0

4

0

Korózsné Szegedi Ildikó

2.b

22

1

2

0

Hangácsi-Domboróczki Tünde

3.a

17

0

3

0

Jakabné Varga Katalin

3.b

19

0

3

0

Alföldi Mária Terézia

4.a

14

1

4

0

Szűcs Györgyi

4.b

15

2

3

0

Tóth Péter

5.a

18

2

5

0

Tóth Tamás Béla

6.a

22

2

2

0

Varga-Kovács Anna

7.a

16

1

2

0

Balogh Ádám

7.b

18

1

4

0

Oláh Tibor Bence

8.a

19

1

3

0

Kollányi György Miklós

245

14

36

0

Összese
n
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2.2.anulói 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 szülői értekezletein.
A szülők és a pedagógusok együttműködésére szolgáló fórumok:
A digitális tanrend működtetéséhez létrehozott online csatornák aktualizálása a
közösségi oldalon (Zárt facebook csoportok működtetése az osztályok tanulói
illetve a szülők számára)
Családlátogatás
Célja: a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás
a
gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
Szülői értekezlet (online csatornákon is)
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,
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• 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 közvetlenül
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 a KRÉTA elektronikus felületén
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
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
facebook csoportokban, a minél többirányú figyelemfelhívás céljából.
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3.2
Az

A fenntartóval való kapcsolattartás
iskolai

munka

megfelelő

szintű

irányításának

érdekében

az

iskola

vezetőségének állandó munkakapcsolatban kell állnia a 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

Bakos Zsuzsa

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

Kállai Erika

Tiszanána Község Önkormányzata

Dr. Tóth József, Turó Tamás
polgármester

Kömlő Község Önkormányzata

Egri POK

Közétkeztetés, diákolimpiai utazások
bonyolítása, jó tanulók jutalmazása,
nyári táborok szervezése

Mészáros Anna

Szakmai programok,továbbképzések,
műhelymunkák

EFOP-3.1.5-16-00001 „A tanulói

Pályázati mentorok

lemorzsolódással veszélyeztetett

Mikrocsoportok működése, aktuális
feladatok, műhelymunkák,

intézmények támogatása”

Bajzátné Szántósi Mária

képzéseken való részvétel

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A

Szakmai Támogató Rendszer

Szakmai programok, továbbképzések,

pedagógusok módszertani
felkészítése a végzettség nélküli

műhelymunkák, megbeszélések,
Jobbágy Zsuzsanna

iskolaelhagyás megelőzése érdekében

hospitálás, személyes és online
kapcsolattartás

Komplex Alapprogram (EKE, SZTE)
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Tiszanánai Roma Nemzetiségi

Nagy Béla

Önkormányzat

Kirándulások szervezése, tanulók
jutalmazása, ajánlás Útravaló

Lólé Lajos

ösztöndíjprogrramba

Bedécs Mária

Mesemondó verseny, községi

Kömlői Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Kömlői Könyvtár, Információs és
Közösségi Hely

kulturális rendezvények, játszóházak
könyvtáros

Kömlői Sportkör

Besenyei János

OTP-Bozsik-program

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola

Kovács László

rajzszakkör , kézművesnap,
rajzpályázat, kiállítások

Tiszanánai Óvoda

Szalárdy Lászlóné

Kömlő Óvoda

Majoros Zita

látogatások, nyílt nap, beiskolázás
előtti egyeztetések

A partner megnevezése

Kapcsolattartó személy

Az együttműködés formái

Magyar Katolikus Egyház

Varga Pál plébános, Nyitrai Péter

Hittanórák megtartásának

hitoktató

megszervezése

Pappné Bencsik Diána

Pünkösdi hittan megszervezése

Abdul Ádám

Felzérkózó települések programhoz

Magyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió

kapcsolódó együttműködés

Hevesi Praxisközösség

Tóth Adrienn Csilla

Előadások- egészségi
állapotfelmérés, vizsgálatok
életmód-tanácsadás

Gyermekjóléti Szolgálat

Rácz Lívia

Esetmegbeszélések, jelzések

Heves Megyei Pedagógiai

Bagdiné Nagy Edit

Szakmai műhelyek, tájékoztató

Szakszolgálat Hevesi

előadások,

tagintézménye

megyei szakértői bizottsággal a

kapcsolattartás 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

kapcsolattartás a

BTM és SNI diagnózis
megállapítása érdekében,
felülvizsgálatok kezdeményezése

Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú

Juhász Máté

Horgász suli programok

Vdák Gábor

Kézműves foglalkozások,

Nonprofit Kft

Kömlő Csillagpont

pályaválasztási tanácsadás
Csikós Zita

Eszterházy Károly Katolikus

Dr. Fazakas Ida

“Tanítsunk Magyarországért”

Egyetem

egyetemi mentorprogramban

4. A NEVELESI-OKTATÁSI FELADATOK MEGFOGALMAZÁSA

4.1 NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁNK CELJA, FELADATAI

4.1.1. A 2021/2022-as tanév legfontosabb célkitűzései és feladatai
Általános célkitűzések
1. Törvényességi
Tagintézményi dokumentumok, szabályzatok megfeleltetése a törrvényi változásoknak,
jogszabályoknak.
A fenntartó által kiadott és megfogalmazott szabályzatok, előírások maradéktalan
betartása
2. Szakmai, pedagógiai
A 2018 szeptemberétől bevezetésre került Komplex Alapprogram (EFOP-3.1.2-16-201600001 A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás
megelőzése érdekében) rendszeréhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés
valamennyi pedagógus feladata.
3. Gazdálkodási
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A tagintézményi költségvetési tervezet szigorú

betartása, az előirányzatok

rendszeres követése, figyelemmel kísérése.
4. Értékelési
Az előirt minősítő vizsga és minősítési eljárások zavartalan lebonyolítása
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, (a járványügyi szabályok betartása mellett) tanulóink nemzeti
tudatának folyamatos erősítése.

4.1.2 Konkrét célkitűzések, feladatok és elvárt eredmények
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
önálló munkavégzés szorgalmazása.
A tanulók közötti együttműködési készség fejlesztése.
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.
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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 önértékelési feladatok elvégzése, belső ellenőrzési csoport
működtetése.
Folyamatos nevelési és oktatási feladataink a Pedagógiai Program
megvalósítása érdekében
Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos
ellenőrzése.
Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása.
OKM-mérések, központi írásbeli felvételi eredményeinek javítása.
Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartása.
Változatos, munkaformák használata, tanulóink motiválása.
Közösségi programok szervezésével a közösséghez tartozás, a közösség
iránti felelősségvállalás erősítése.
Környezeti és egészségnevelés
A fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartás kialakítása és
fejlesztése a Fenntarthatósági Témahét keretében.
Egészséges életre nevelés, egészséges mozgás és életvitel alakítása.
Járványügyi helyzetekben a higiéniai szabályok betartására való nevelés.
Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességek kialakítása a
tanulókban.
Kulturális programokon való részvétel: színházi, cirkuszi előadások,
hangversenyek, őshonos állatok bemutatóhelyeinek látogatása a Lázár
Ervin Program keretén belül (jelenléti vagy online formában)
4.1.3 A 2021/22-es tanév kiemelt feladata oktatási területen:

A tanulók etikus magatartásra nevelése az online oktatás során
CÉL: A tanulók fegyelmezett internet felhasználóként váljanak digitális
állampolgárrá.
Ennek érdekében:
Etikai szabályok megfogalmazása.
A pedagógus személyes példamutatása.
A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő online tartalmak ajánlása.
A szülők tájékoztatása a személyiségi jogokat sértő oldalak korlátozási
lehetőségeiről
Iskolai szinten a bukások, évfolyamismétlések csökkentése
CÉL: Tanulói teljesítmény eredményességének javítása
Ennek érdekében:
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Motiválás, munkaformák változatosságának megjelenése.
Rendszeres ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon.
Folyamatos óralátogatások
Egymás problémáira, elfogadására érzékenyebbé tétel (beszélgetőkörök,
közösségi programokkal).
Rendszeres iskolába járás fontosságának tudatosítása a szülőkben.
Pályaorientáció és életút tanácsadás.
Igazolatlan hiányzások csökkentése, annak ellenőrzése
-

CÉL: Igazolt, igazolatlan hiányzások megelőzése
Ennek érdekében:
A mulasztások pontos dokumentálása
A szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, meggyőzés,
Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal,
Együttműködés a jelzőrendszer tagjaival.
Esetmegbeszélések.

-

Lemorzsolódás csokkentése, annak ellenorzése

-

CÉL: Lemorzsolódás megelozése

Tevékenység

időpont

Alsós Felsős
MK.

1. Tématerületet Fejlesztő
Mikrocsoport
működtetése,
háromhavonkénti

szeptember

Alátámasztó

MK

MK

dokumentumok

X

X

emlékeztető,

december

rendszerességgel

március

(IKCST 2.1.f)

június

2. A FEH jelzőrendszerének
rendszeres aktualizálása
a jogszabály által
meghatározott
időpontokban, az adatok
feldolgozása (IKCST
2.7.a)

KAP

jelenléti ív

X

Pedagógiai
szempontból releváns

január

információkkal
kibővített adattábla a
lemorzsolódás

Június

veszélyének kitett
tanulókról
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3. Pedagógiai
beavatkozások tervezése
és megvalósítása a
lemorzsolódás
veszélyének csökkentése
érdekében
(IKCST 2.5.d)

szeptember

X

X

Tantárgyfelosztás
Egyéb (fejlesztő,
felzárkóztató ill.

január

délutáni) foglalkozások
tanulói névsora
Csoportos fejlesztési
tervek 5-8. osztály
matematika és
szövegértés területen

Ennek érdekében:
Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 – „A tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása" kiemelt projekt keretén belül
megvalósítandó feladatok a Rövid és középtávú Intézményi Komplex Cselekvési
Terv (2020–2023) alapján a 2021/22-es tanévben:

Tevékenység

időpont

Alsós
MK.

4. A feladatlelátási hely
beiskolázási/felvételi
gyakorlata során
érvényesíti a pedagógiai
programban rögzített, az
antiszegregációs
szempontok
figyelembevételével
készített felvételi elveket
(IKCST 2.1.c)

április-május

5. A FEH oszbálybasorolási
gyakorlata során
érvényesíti a pedagógiai
programban rögzített, az
antiszegregációs
szempontok
figyelembevételével
készített elveket. (IKCST
2.1.c)

augusztusszeptember

Felsős

KAP

Alátámasztó

MK

MK

dokumentumok

X

A felvételre
jelentkezett nebulók
felvételéről illetve a
felvétel elutasításáról
szóló határozatok.
Tanulónyilvántartás
(KIR személytörzs
adatai)

X

X

Tanulónyilvántartás
(KIR személytörzs
adatai)
A FEH osztályainak
tanulói összetétele
esélyegyenlőségi
szempontból megfelel
az előírásoknak
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6. Komplex Alaprogram
alkalmazása, illetve
kiterjesztése felmenő
rendszerben a Pedagógiai
Programnak megfeleően
(IKCST 2.6 Tanulásitanítási módszerek,
munkaformák)

X

Tanügyi dokumentáció
Tantárgyfelosztás,
Kréta elektronikus
napló, tanmenetek,
KAP-os óratervek,
hospitálási
jegyzőkönyvek)

7. Tanulói IKT eszközök
használata a tanórák
min. 10%-án az alsó és
felső tagozaton felső
tagozaton (IKCST 2.3,
2.6)

folyamatos

X

X

8. Mérésekre alapozott
tanulói fejlesztés

folyamatos

X

X

(IKCST 2.7)

X

Tanügyi
dokumentáció,
tanmenetek (Kréta
elektronikus napló)

Mérési dokumentumok
a PP-ben rögzített
mérési rendszernek
megfelelően
Csoportos fejlesztési
tervek
Tanmenetek

9. Tematikus családi napok
évente min. két
alkalommal szülők és
egyéb partnerek
bevonásával

október

X

X

Munkatervek

május

(IKCST2.2.c)
10. Pedagógiai programban
és munkatervekben
rögzítetten
együttműködés az
óvodával

október

X

május

Megvalósul az
Iskolába hívogató
program.
Beszámolók, jelenléti
ívek,
fotódokumentáció

(IKCST 1.1.b)

Munkaterv,
Emlékeztetők, jelenléti
ívek
Óvódás fejlődési
adatlapok kivonata
Iskolai DIFER mérések
összegző adatlapjai
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11. Pedagógiai programban
és munkatervekben
rögzítetten
együttműködés a
nemzetiségi
önkormányzattal.
(IKCST 2.4.b)

szeptember

X

X

A települési
önkormányzat a
családi napokon részt

október

vesz legalább egy
programelem
megvalósításában.

május

A CKÖ biztosítja az
Útravaló Ösztöndíj
programba való
jelentkezéshez
szükséges
igazolásokat.
12. Nevelőtestületi
közösségfejlesztő napok
tanévenként 2
alkalommal
(IKCST 2.2.a)

-

augusztus

X

X

X

Beszámoló
Jelenléti ív

június

Fotódokumentáció

4.1.4 Kiemelt oktatási célkitűzések és az ebből adódó feladatok

A korszerű, gyakorlatias online oktatási felületek alkalmazása
(zoom, facebook, Redmenta, Kahoot, LearningApps, Wordwall)
-

CÉL: Digitális írástudás elterjesztése és a digitális esélyegyenlőség javítása
Ennek érdekében:
Online felületek alkalmazása a tanítási órákon, felzárkóztató foglalkozások

során.
Pályázati lehetőségek kiaknázása a hátrányos helyzetű tanulók
esélyegyenlőségének növeléséhez.
Az országos kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében
kidolgozott intézkedési tervben foglaltak megvalósítása
CÉL: OKM-mérési eredmények javítása
Ennek érdekében:
Osztályszintű szaktanári tervek készítése (a tanmenetekben megjelennek a
kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó konkrét feladatok)
Az iskola belső mérési rendszeréhez kapcsolódó fejlesztési tervek
elkészítése
Szülők, tanulók tájékoztatása az országos mérések előtt
A tanulók motivációs szintjének javítása
Hatékony tanulási technikák megismertetése (osztályfőnöki tanmenetek)
Tanulók önismeretének, önértékelésének fejlesztése
-
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OKM eredmények megismertetése a pedagógus közösséggel, elemzés,
okfeltárás
Pedagógus képzéseken való részvétel az intézkedési tervben
meghatározott területeken
A kompetenciafejlesztést támogató tevékenységek, feladatok beépítése
minden tantárgy óráiba
Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, hatékony tanuló
értékelési és tanulásszervezési eljárások alkalmazása
Belső tapasztalatcsere, pedagógusok szakmai együttműködése
Kompetenciafejlesztő feladatbank bővítése
Témazáró dolgozatokban a kompetenciaalapú megközelítés érvényesítése
A meglévő kompetencia-alpú mérőrendszer fejlesztése, aktualizálása
Pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése
OKM alulteljesítő intézmények támogatása:
Egri POK programjai
Folyamattanácsadás, intézménylátogatás
Szaktanácsadó: Bajzátné Szántósi Mária, Kerekes András
A szaktanácsadások tervezett időpontja:2021. szeptember
2021. november
-

4.2. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése,
a tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése a
nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok,
értékek megisme-rése, 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:
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-

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

-

képességek és kulcskompetenciák fejlesztése

-

a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók támogatása
Eszközei: intézkedési terv

-

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

-

házi versenyek szervezése

-

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

Tevékenységek a hátránykompenzáció és esélyegyenlőség érdekében:
-

Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása, habilitációs-rehabilitációs
foglalkozások biztosítása a szakértői bizottság
javaslatának megfelelően.

-

BTMN tanulók számára fejlesztő foglalkozások megszervezése.

-

Komplex Alapprogram alkalmazása az 1-7. évfolyamon (227 fő, DFHT- és komplex
órák, alprogrami foglalkozások megvalósítása a program
elveinek megfelelően)

-

Felzárkóztató foglalkozások 1-5.évfolyamon (65 fő, heti 9x2 óra csoportos
felzárkóztató foglalkozás)

-

Útravaló Ösztöndíjprogram 43 hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének
elősegítése érdekében

-

Együttműködés a települési Csillagponttal (hetenként 1 alkalommal 1-1
tanulócsoport részvétele a Csillagpont által szervezett
tevékenységekben, programokon).

-

Csodaszarvas napközis táborok

-

Lázár Ervin Program
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4.3.

A

tehetséggondozás,

felzárkóztatás

és

a

tanórákon

kívüli

tevékenységek
Tevékenység/Verseny
megnevezése

Résztvevő

Időkeret

Felelős

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

Felzárkóztató
foglalkozások 1-4.
évfolyamon

65 fő

heti 9x2 óra

osztálytanító
kalsós
munkaközös
ség-vezető

igen

Felzárkózató
foglalkozások 5-8.
évfolyamon
Matematika 5a
Matematika 6a
Matematika 7ab
Természetismeret 6a
Magyar 8a

57 fő

heti 5x1 óra

szaktanárok

igen

Komplex Alapprogram
alprogrami foglalkozások
1-7. évfolyamon

227 fő

osztályonkén KAP
t heti 5x1
munkaközös
óra
ség-vezető

igen

17 fő

heti 1 óra

Bata
Róbertné

igen

2X22 fő

heti 4 óra

Kovács
László

igen, a fenntartóval
való együttműködési
megállapodás alapján

Német szakkör

HarmóniaAlapfokú
Művészeti Iskola

4.5

Kiemelt

figyelmet

érdemlő

tanulókkal

való

foglalkozások

megtervezése (Nkt.4.§ 13. pont)

Tiszanána:
Tanulók száma

Csoportok száma
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Fejlesztést
végző
pedagógus

A foglalkozások
heti óraszáma

SNI
habilitáció/rehabilitác
ió

32

5

Nagyné Bonchidai
Katalin Miklós
Andrea
gyógypedagógus

15 óra

BTMN fejlesztés

33

16

M. Szűcs István
Nagyné Bonchidai
Katalin Miklós
Andrea
gyógypedagógus

32 óra

Kömlő:
-

Tanulók

száma

-

Csoportok

-

Fejleszté
st végző
pedagógus

-

száma

A
foglalkozások
heti óraszáma

-

SNI
habilitáció/rehabilitác
ió

-

14

-

3

Tihanyi
Nóra Éva
gyógypedagógus
Dávidné
Horváth Mária
gyógypedagógus
(óraadó)

-

9 óra

-

-

34

-

8

Csécseiné
Burovincz Ágnes
gyógypeda
gógus (óraadó)
Dávidné
Horváth Mária
gyógypedagógus
(óraadó)
Tihanyi
Nóra Éva
gyógypedagógus
HangácsiDomboróczki
Tünde

-

16 óra

BTMN
fejlesztés

4.6. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás
megszervezése
Intézményünkben 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.
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Az alsó tagozaton minden osztályban, felső tagozatban az 5 és a 6. 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

- EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása pályázat keretében: Kalandra fel! programsorozat
- “Tanítsunk Magyarországért” egyetemi mentorprogram
- EFOP 3 1 11-19

„Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású

köznevelési intézmények munkájának támogatása”
„Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” a végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentése, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész
életen

át

tartó

tanuláshoz

való

hozzáférés

elősegítése,

illetve

az

alap-

és

kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlesztése érdekében.

4. 6. 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.
4.6.1 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
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4.6.2 A szülők körében végzett feladatok
- Együttműködés, szemléletformálás
- Tanácsadás, tájékoztatás a jogokról és kötelességekről
- Esetenként családlátogatás a családsegítővel
- A helyi Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségének kifüggesztése
4.6.3 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
4.7. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása
Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó
döntéseinek

és

iránymutatásai

szerint

a

kerületi/járási

hivatal

vezetője

által

meghatározott időpontban történik.
Előkészítése a intézmény-tagintézmény-vezető és az alsós munkaközösség-vezetők közös
feladata, melynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat.
2020/21-es tanévben megalakult az Átmenetek Munkacsoport, amelynek kiemelt feladata
az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, zökkenőmentessé tétele.
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 tekintjük. Ezt a
következő

tevékenységi

formákban

valósítjuk

együttműködési megállapodás szerint:
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meg

a

Kömlő

Óvodával

való

- Az óvodai módszertani eljárások szokásrend megismerése
- az óvodai mérési eredmények megismerése,
- az óvodások egyéni fejlődési jellemzőinek megismerése
- visszajeljzés az óvodák felé a gyermekek teljesítményéről, fejlődéséről
- az első osztályos képességmérések kiértékelésének megküldése az óvoda felé
- iskolai Kukucskáló nap – közös kézműves program a nagycsoportos óvodásokkal és a
szüleikkel
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

4.8. Tanulmányok alatti vizsgák ideje
Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség
tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgákidőpontját:
javítóvizsga (aug. utolsó hete) 2021. augusztus 16-19.
osztályozó vizsga - 2022. január 18-22.
- 2022. június 7-11.
(pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
különbözeti

vizsga

(egyedileg

meghatározott

módon,

a

szülővel

folytatott

konzultáció alapján)

4.9. Az intézmény sporttevékenységének megszervezése
A mindennapos testnevelés testmozgás megszervezése minden évfolyamon aktuális.
Alsó tagozaton és felső tagozatban Oláh Tibor Bence, Tóth Péter és Kollányi György
Miklós testnevelők 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.
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Tagiskolánk számos tanulója vesz részt Besenyei János és Kollányi György vezetésével
az OTP_Bozsik programban.
A diákolimpián az alábbi sportágakban tervezzük a nevezést:
labdarúgás 2.3.4.korcsoport ( fiúk)
futsal fiúk
floorball
gyeplabda
strandlabdarúgás (fiúk)

Egyéb intézményi sporttevékenységek, házi versenyek:
Falmászóverseny
Mikulás foci
Mikulás floorball
Mikulás futás
Farsang floorball
Farsangi foci
4.10. 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
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április

Megyei elődöntő lány

12

Kollányi György
Oláh Bence

április

Labdarúgás fiú 2. korcsoport

15

Kollányi György
Oláh Bence

április

Laqbdarúgás 3. korcsoport fiú

15

április

Diákolimpia-labdarúgás megyei döntő

10

Kollányi György
Kollányi György

lány
április

Labdarúgás fiú 4. korcsoport Megyei

10

Kollányi György

14

Oláh Tibor Bence

10

Kollányi György

10

Kollányi György

elődöntő

április

Labdarúgás fiú 2. korcsoport Megyei
döntő

május

Diákolimpia-strand- labdarúgás megyei
döntő

május

Diákolimpia-strand labdarúgás országos

5. PÁLYAVÁLASZTÁS; KÖZEPFOKÚ INTEZMENYEKBE TÖRTENŐ TOVÁBBTANULÁS

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2020/2021. 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.

1.

A

B

Határidők

Feladatok
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2.

2021. szeptember
10.

3.

2021. szeptember
30.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany
János Tehetséggondozó Programba és az Arany János
Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában
nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi
területeinek meghatározási formáját.
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.

4.

2021. október 20.

5.

2021. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak
nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi
tájékoztatójukat.

6.

2021. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

8.

9.

2021. október 31.

2021. november
16.

2021. december
3.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra
járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük
iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek
közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az
iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és
a gyermek között vita van, annak eldöntése a
gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük
felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági
döntés szerint kell továbbítania.

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

36 / 110

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak –
a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a
központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján
a feladatlapigényüket.

10
.

2021. december
10.

11
.

2021. december
10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő
pályázatok benyújtása.

12
.

2022. január 20.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok
benyújtása.

13
.
14
.

15
.

16
.

17
.

18
.

2022. január 21.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba
tartozó intézmények megszervezik a találkozást a
programba jelentkezőkkel.

2022. január 22.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2022. január 22.,
10.00

2022. január 27.,
14.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi
vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az
érintett intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik
évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző
írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2022. január 28.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba
tartozó intézmények megszervezik a találkozást a
programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett
tanulókkal.

2022. február 7.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.
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A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint
az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok
lebonyolításának ütemezése a 2021/2022. tanévben

19.

20.

21.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany
János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a
programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás
2022. február 10. egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős
miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési
lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a
Hivatalnak.
2022. február 18. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő
jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a
Hivatalnak.)
2022. február 22.
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.
– március 11.

22. 2022. március 16.
23.

2022. március
21–22.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza
a jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az
eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik
24. 2022. március 23. példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a
Hivatalnak.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
25. 2022. március 28. iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC
sorrendben.
26.

2022. április 7.

27.

2022. április 12.

28.

2022. április 22.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi
rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi
a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések
és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a
középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
38 / 110

29.

2022. április 29.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.

30.

2022. május 9–
20.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az
általános felvételi eljárás keretében a felvehető
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31.

2022. május 9. – A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást
augusztus 31.
írhat ki.

32.

2022. május 20.

33.

2022. június 1.

34.

2022. június 22–
24.

6.

A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati
eljárás befejezése a fenntartónál.
Beiratkozás a középfokú iskolákba.

SZEMELYI FELTETELEK

6.1 Pedagógus adatok
Tiszanána:
Betöltött álláshelyek száma:

20 fő : ebből, 2 betöltetlen
- Gyakornok: 0 fő
- Pedagógus I. : 10 fő
- Pedagógus II. : 5 fő
- Mesterpedagógus: 3 fő

Kömlő:
Engedélyezett

pedagógus

álláshelyek

száma:

feladatellátási helyén
Betöltött álláshelyek száma:

15 fő : ebből
- Gyakornok: 2 fő
- Pedagógus I. : 9 fő
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22

státusz

a

tagintézmény

- Pedagógus II. : 4 fő
- Mesterpedagógus: 0 fő
Megjegyzés: határozott időre kinevezett: 2 fő
Óraadó: 4 pedagógus 51 órában lát el tanórákat

6.2 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
Tiszanána: Ped II. Baglyos Éva, Farkas Márta, Kecső Terézia, Kovács Andrea, Kovácsné
Sallós Zsuzsanna
Minősítés a 2021/22-es tanévben Kömlőn nem lesz.

6.3.Tanfelügyeleti ellenőrzés
Kollányi György Miklós testnevelő tanár tanfelügyelete 2021. 10. 14.napjára van
tervezve.

6.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai
Tiszanána:
feladat

felelős

DÖK felelős

Baglyos Éva

1.a osztály of.

M. Szűcs Istvánné

1.b osztály of.

Juhászné Gőz Gabriella

2.a osztály of.

Csontos Tiborné

2.b osztály of.

Molnár Márta Erzsébet

3. a. of

Baglyos Éva

3. b. of.

Kovács Andrea

4.o. of.

Farkas Márta

5. a. of.

Kecső Terézia

5. b. of.

Tajta József

6.o of.

Kovácsné Sallós Zsuzsanna

7.o of.

Zsigmond Attila

8.o of.

Kertész Judit

Alsós munkaközösség-vezető

Farkas Márta

Osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Kecső Terézia
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Gyógypedagógiai munkaközösség-vezető

Miklós Andrea

Kömlő:
feladat

felelős

1. a osztályfőnök

Forrai Melinda Veronika

1. b osztályfőnök

Kolompár Kálmán

2.a osztályfőnök

Korózsné Szegedi Ildikó

2.b osztályfőnök

Hangácsi-Domboróczki Tünde

3.a osztályfőnök

Jakabné Varga Katalin

3.b

osztályfőnök

Alföldi Mária Terézia

4.a osztályfőnök

Szűcs Györgyi

4.b osztályfőnök

Tóth Péter

5.a osztályfőnök

Tóth Tamás Béla

6.a osztályfőnök

Varga-Kovács Anna

7.a osztályfőnök

Balogh Ádám

7.b osztályfőnök

Oláh Tibor Bence

8.a osztályfőnök

Kollányi György Miklós

Alsós munkaközösség-vezető

Korózsné Szegedi Ildikó

Felsős munkaközösség-vezető

Balogh Ádám

KAP munkaközösség-vezető

Oláh Tibor Bence

DÖK felelős

Szűcs Györgyi

Szakszervezeti megbízott

Tóth Tamás Béla
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Tankönyv-felelős

Oláh Tibor Bence

6.5 Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv
aktualizálása
Farkas Márta
Gyógypedagógus, logopédus szak. EKE
Oláh Bence Tibor
Osztatlan tanári képzés, biológia-testnevelés szak, EKE
Korózsné Szegedi Ildikó
Fejlesztőpedagógus – Tanító szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
szakirányű továbbképzési szak, EKE

7.

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Pedagógusok ellenőrzésének főbb szempontjai:
-

nevelő-oktató munka színvonala a tanítási órákon (óralátogatások)

-

kompetenciafejlesztés beépítése a tanórába

-

részvétel a Komplex Alapprogram megvalósításában

-

tanórák és az iskolán kívüli foglalkozások szervezése (tábor, DÖK,
versenyek, kirándulások)

2.
-

tanár- diák kapcsolat

-

szülőkkel való kapcsolattartás (családlátogatások)

-

tantermek rendezettsége, dekorációja

-

füzetek, felmérő füzetek vezetése, javítása

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

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

Az értékelés szempontjai:
- Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
- Tanulók aktivizálása, motiválása
- A pedagógus kommunikációja
- Pedagógiai folyamatok értékelése
- Az egyéni bánásmód érvényesülése, az eltérő tanulói igények, fejlesztési
szükségletek kielégítéséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség
- Kompetenciafejlesztés megvalósítása a tanórán (szövegértés, matematika-logika)
- Komplex Alapprogram
alkalmazása

:

DFHT,

KIP,

komplex

órák

eszközrendszerének

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).
- Hiányzások dokumentálása, az igazolatlan hiányzások jelzése az illetékes hatóságok
felé

A pedagógusok szakmai ellenőrzésének, értékelésének ütemezését
mellékletben található Intézményi Önértékelési Terv tartalmazza.

8. TÁRGYI FELTETELEK
Dologi, tárgyi feltételeink
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az 1. számú

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.
Gazdagodott az IKT eszköz –állományunk:
-

7 db Lenovo tabletet tankerületi forrásból
31 db Lenovo tabletet EFOP 3.2.4 pályázati forrásból
21 db Lego robot EFOP 3.2.4 pályázati forrásból

- Tagintézményünk kiválasztásra került az EFOP-4.1.11-21 „Okostanterem, az állami
fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése”
című pályázatban való részvételre.

9. PÁLYÁZATOK
-

EFOP-3.1.5-16-00001

„A

tanulói

lemorzsolódással

veszélyeztetett

intézmények támogatása”
-

A projekt fenntartási időszakában van

-

Az IKCST 2020-23 teljesítése folyamatos

-

A tanévre vonatkozó konkrét feladatok a Munkaterv 4.4 pontjában, valamint a
munkaközösségi munkatervek vonatkozó pontjaiban szerepelnek.

-

Útravaló Ösztöndíjprogram

Út a középiskolába alprogram

43 tanuló pályázata kerül benyújtásra 10 mentor részvételével
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-

Komplex

Alapprogram

(EFOP-3.1.2-16-2016-00001

,,A

pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli
iskolaelhagyás megelőzése érdekében”
A konkrét feladatokat a KAP munkaközösségének munkaterve tartalmazza.

2. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a
Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának
ütemezése a 2020/2021. tanévben

1.

Határidők

Feladatok

2.

2020. szeptember
10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó
Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János KollégiumiSzakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.
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3.

2020. szeptember
30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2020. 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.

5.

2020. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a
felvételi tájékoztatójukat.

6.

2020. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás
rendjéről. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük
iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha
az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése
a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés
szerint kell továbbítania

7.

2020. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

8.

2020. december 4.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.

9.

2020. december 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

10
.

2020. december 11.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a
Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi
vizsgákra jelentkezők
alapján a feladatlapigényüket.

Mellékletek

(a

munkaközösségek

és

más

reszortfelelősök Éves munkaprogramja)
1sz.melléklet:

Az

intézmény

önértékelési

terve
2sz.melléklet
munkaközösségek,

:

MunkatervekOsztályfőnöki,

Alsós
Felsős,

Gyógypedagógiai, Diákönkormányzatik, KAP
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1 . SZÁMÚ MELLÉKLET
Önértékelési terv

Jogszabályi háttér
1.

2011.CXC törvény a nemzeti köznevelésről

2.

326/2013. (VIII.30) Kormány rendelet

a

pedagógusok

előmeneteli

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi. XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
3.

20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet

a

nevelési

oktatási

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
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intézmények

Az intézmény önértékelési szabályzata részletesen rögzíti az önértékelés folyamatát
intézményi, vezetői és pedagógusi szinten. A szabályzat személyekre, feladatokra
lebontva és határidők megjelölésével konkretizálja a tanév során elvégzendő munkát. Az
önértékelési csoport egyik legfontosabb feladata a szabályzat folyamatos felülvizsgálata,
hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

Az intézményi önértékelési csoport (BECS) tagjai:
-

Balogh Ádám

-

Bata Róbertné

-

Tihanyi Nóra Éva

-

Tóth Tamás Béla

Óralátogatásra kijelölhető személyek:
A BECS csoport tagjai, illetve a munkaközösség-vezetők

Az intézményi önértékelési csoport tagjainak feladatai:
Dokumentumelemzés: tanmenetek, óravázlatok, naplók, dolgozatok, tanulói
füzetek. Az eredményeket rögzíteni kell az OH által támogatott informatikai felületre,
annak elindulásakor.
Óralátogatás: 1-1 óra az érintett pedagógusnál, ez kiemelten fontos terület. Az
eredményeket rögzíteni kell az OH által támogatott informatikai felületre, annak
elindulásakor.
Interjúk: időtartam: maximum 20 perc, eredményéről rövid feljegyzést kell
készíteni, tapasztalatait az OH által támogatott informatikai felületre kell feltölteni, annak
elindulásakor.
Interjú az érintett kollégával
Vezetői interjú (a kolléga munkájáról)
3.

Kérdőívek
a. Önértékelési kérdőív: 1 db
b. Munkatársi kérdőív: 3 db
A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza meg az
érintett kollégával való egyeztetés után. A kérdőív kitöltésének intervalluma 2 hét.
A válaszadás elfogadható, ha a kérdőívekből legalább 2 visszaérkezik.
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Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei a 2021/2022.
tanévben
az intézmény országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésére a 2022. éveben kerül
sor (pontos időpont jelenleg nem ismeretes)
a vezető által kijelölt kollégák: 3 fő, akik bekerültek a 2020/2021. tanévi
önértékelési tervbe, de a járványhelyzet, illetve a digitális munkarend miatt elmaradt
a vezető által kijelölt kollégák: 3 fő, akinek még nem volt önértékelése

Az önértékelési feladatok elosztása a tanévre:

Sor
szá

Érintett személy, tevékenységek,
Időpont

Feladat
dokumentálás, stb.

m
2021.
1.

Nevelőtestület

augusztus

tájékoztatása

25.



Nevelőtestületi értekezlet keretében



Munkamegbeszélés keretében

Az érintettek
tájékoztatása:
2.

2021.
szeptember



önértékelésbe
n résztvevő
pedagógusok
felkészítése
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2021.

Szülők

október 15.

tájékoztatása

3.

2021.
4.



Szülői értekezlet vagy terjesztési
lista keretében



A folyamat koordinátora: Bata
Róbertné

-

Önértékelési csoport tagjai

-

Önértékelési csoport tagjai

Pedagógus
önértékelés

szeptember
30.

szempontrendsze
r felülvizsgálata
Pedagógus

2021.
5.
október 30.

önértékelés
szempontrendsze
r
felülvizsgálata

Az önértékelés folyamata

1. DOKUMENTUMELEMZÉS
Foglalkozást
vezető
pedagógus
dokumentumai,

1.

Látogatás

melyeket a

előtt egy

látogatás előtt

héttel,

átad az órát

illetve a

látogató

látogatás

kollégáknak

napján



tanmenet



óravázlat



napló



tanulói
füzetek

Felelős: Balogh Ádám

2. ÓRALÁTOGATÁS
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Óra- vagy
1.

folyamatos



Felelős: Bata Róbertné, Tihanyi
Nóra Éva



2 óra (általános iskolai
intézményegység – 2X 45 perc,
megfigyelése megfigyelési
szempontok mentén (Tanfelügyeleti
Kézikönyv 1. sz. melléklet)



Balogh Ádám



Interjú dokumentáció átadása az
Önértékelési csoport
koordinátorának az interjút követő
1 héten belül.

Önértékelési kér-



Felelős: Tóth Tamás Béla

dőív kitöltése



Az Önértékelési kézikönyv 1. sz.
melléklete: A pedagógus önértékelő
kérdőíve.

dőív kitöltése és



Felelős: Tóth Tamás Béla

az eredmények



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

foglalkozáslátoga
tás időpontja

Óra- vagy
2.

foglalkozáslátoga
tás módszere

3. INTERJÚ
Interjú az
önértékelésre
kijelölt
1.

folyamatos

pedagógusokkal
(pedagógus
önértékeléshez)

Interjú az
intézmény
2.

vezetőjével
(intézményi
önértékeléshez)

4. KÉRDŐÍV

1.

folyamatos

(pedagógus)

Munkatársi kér2.

ösz-szegzése
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5. ÖNÉRTÉKELÉS


Felelős: intézményvezető,
pedagógus



Útmutató szerint a 0-3 skálán
értékeli az elvárás teljesülését
(kompetencia alapú pontozótábla)



Kompetenciánként meghatározza a
kiemelkedő és fejleszthető
területeket



Az önértékelés eredményét az
informatikai rendszer elérhetővé
teszi az értékelt pedagóguson kívül,
az intézményvezető, valamint külső
ellenőrzés esetén az Oktatási
Hivatal és a külső szakértők
számára is.



A pedagógus az intézményvezető
segítségével az önértékelés
eredményére épülő két évre szóló
önfejlesztési tervet készít.

Az önértékelt
pedagógus a
1.

folyamatos

saját intézményi
elvá-rások
tükrében elvégzi
önérté-kelését

Az
intézményveze2.

tő segítségével
két évre szóló
önfej-lesztési
terv elké-szítése

Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) tervbe bekerült
pedagógusok valamennyi dokumentumát a tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja előtt
legalább 15 nappal fel kell tölteni az OH által támogatott informatikai rendszerbe.
A 2021/2022. tanévben intézményünkből az ellenőrzési tervbe nem került pedagógus.

Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora:
A nevelőtestület létszáma 15 fő
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2021/2022.

évi

önértékelési Tóth Tamás Béla

tervbe bekerült kolléga: 6 fő

Oláh Tibor Bence
Korózsné Szegedi Ildikó
Forrai Melinda Veronika
Tóth Péter
Balogh Ádám

Tóth Tamás Béla
Oláh Tibor Bence

2021. 10.

Korózsné Szegedi Ildikó

Tóth Péter

Forrai Melinda Veronika

Balogh Ádám

2022. 01.

2022. 03.

Önértékelési kérdőív kitöltése

-

Felelős: Bata Róbertné, 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 résztvevők számára az
éves önértékelési tervben
megadott
időintervallumban elérhetővé teszi az online
kérdőív kitöltő felületet,
majd a felmérés zárásaként összesíti az adott
válaszokat.
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Interjú az
önértékelésre
kijelölt
pedagógusokk

-

Interjút végzi: Balogh Ádám

Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés
eredménye alapján
interjúterveket készítenek, és lefolytatják az interjúkat,
majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen.

Interjú az intézmény vezetőjével
-

-

Interjút végzi: Balogh Ádám, Bata Róbertné

Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések
és a dokumentumelemzés eredménye alapján
interjúterveket készítenek, és lefolytatják az
interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok
kivonatát rögzítik az informatikai felületen

Tóth Tamás Béla Korózsné
Oláh Tibor
Szegedi
Bence

2021. 10.

Tóth Péter
Balogh Ádám

2022. 01. 2022. 03.

54 / 110

-

Interjút végzi:
Antal-Olajos Renáta
Az erre kijelölt
felelősök a javasolt
interjúkérdések és a
dokumentumelemzé
s eredménye
alapján
interjúterveket
készítenek, és
lefolytatják az
interjúkat, majd az
interjúkérdéseket
és a válaszok
kivonatát rögzítik az
informatikai
felületen.

Munkatársi kérdőív kitöltése és az eredmények
összegzése

-

Az Önértékelési kézikönyv 3. sz. melléklete:
Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez
Felelős: Tóth Tamás Béla

-

Az Önértékelési
kézikönyv 3. sz.
melléklete:
Munkatársi kérdőív
a pedagógus
önértékeléséhez
Felelős: Tóth
Tamás Béla

Óralátogatás
Tóth
Tamás
Béla
Oláh Tibor
Bence

Korózsné
Szegedi

Tóth Péter
Balogh Ádám

Ildikó
Forrai
Melinda
Veronika

2021. 12.

2022.
03.

2022. 04.

Az önértékelt

Útmutató szerint a 0-3 skálán értékeli az elvárás teljesülését

pedagógus a

(kompetencia

saját
intézményi
elvárások
tükrében
elvégzi
önértékelését

alapú pontozótábla)
Kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és fejleszthető
területeket
Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi
az
értékelt pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső
ellenőrzés
esetén az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók
számára is.
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Az

A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő

intézményvezet

két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az

ő segítségével

informatikai

két évre szóló
önfejlesztési
terv elkészítése

rendszerbe.
Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi
elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI
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Alsós munkaközösség
2021-2022 tanév munkaterve
Sütő András Általános Iskola Tiszanána

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

Gőz

Gabriella,

Csontos

Tiborné,

Nagy

Ferencné, Zsigmond Attila, Kovácsné Sallós Zsuzsa
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,
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.
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--Tantermek dekorálásával részt veszünk a legszebb osztály
versenyben.
Október
-- Az Október 6. megemlékezés
--Rajz versenyt rendezünk az állatok világnapja alkalmából.
November
--Az

egészségnevelési

hónap

keretében

„Egészség

hetet”

szervezünk.
--Termésekből és levelekből készítünk tablókat.
December
-- Mikulás osztályszinten. A

gyerekek versel és dalokkal

köszöntik a nagy öreget.
--Osztályok készülnek az iskolai karácsonyi műsorra.
Január
--A Kultúra napja alkalmából rendezünk vers és prózamondó
versenyt, 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
--Víz világ napja alkalmából rajz versenyeket hirdet a Harmónia
Alapfokú Művészeti Iskola.

Április
--A Fekete István Könyvtár által rendezett a Költészet napja
alkalmából szavaló verseny.
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--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.
Június
--Az év végi felmérések és értékelések. Készülés a tanévzáróra.
--Tanulmányi kirándulások.

Nagy

gondot

megelőzésére,

fordítunk

illetve

azok

a

gyermekek

kezelése.

Részt

fejtetvessége
veszünk

a

mindenkori fogászati vizsgálaton, illetve az éves egészség
méréseken.

Kelt: Tiszanána, 2021.09.01

Farkas Márta

SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA
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AZ ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A munkaközösség tagjai

Bata Róbertné (tagintézmény vezető)
Tihanyi Nóra Éva (intézményvezető-helyettes)
Alföldi Mária Terézia
Forrai Melinda Veronika
Hangácsi-Domboróczki Tünde
Jakabné Varga Katalin
Kelemen Györgyi
Kolompár Kálmán
Korózsné Szegedi Ildikó
Szűcs Györgyi
Tóth Péter

2021/2022-es tanévre vonatkozó kiemelt feladataink, célkitűzéseink

Az alkalmazható tudás a legfontosabb, ezért az olyan készségek és a képességek fejlesztése a
célunk, hogy a tanulók minél sikeresebben vehessenek részt az ismeretszerzésben és annak
alkalmazásában.

Munkaközösségünk tagjai a tanítási-tanulási folyamat megszervezésekor
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kiemelten fontosnak tartják a

tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását, a

differenciálást és a változatos munkaformák

alkalmazását. Megalapozzuk a gyermekek

tanulási szokásait, segítjük az egyéni képességeik kibontakozását. A nehézséggel küzdő
tanulókat igyekszünk mindenben támogatni.
Az idei tanévben az előző tanév eredményei alapján kiemelt feladatként kezeljük a
matematika, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgy eredményességének növelését.
Anyanyelv: lassú, nyugodt ütemű olvasás- és írástanítással megalapozzuk a tanulók
olvasástechnikáját. Az olvasástechnika fejlesztésére a 3. és a 4. évfolyamon is nagy hangsúlyt
fektetünk, az olvasásórák mindegyikén alkalmazunk az olvasástechnika fejlesztését segítő
feladatokat.
A szövegértés fejlesztése során kiemelten fejlesztjük a szövegben való tájékozódás képességét
és tudatosan törekszünk a szövegfeldolgozási stratégiák elsajátíttatására.
Az írás tanítása során a motoros képességek fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a
tanulók fonológiai tudatosságának fejlesztésére. A teljes alsó tagozaton rendszeresen kapnak
a tanulók az íráskészség optimális szintre való eljutását segítő feladatokat.
A nyelvtani ismeretek tanításával szemben prioritást élvez az íráskészség és a biztos
helyesírási készség megalapozása.
Matematika: a biztos számfogalom kialakítása, alapműveletek készségszintű elsajátítása
kiemelt célunk. További kritikus területe a fejlesztésnek a mértékegységek ismerete, illetve a
szöveges feladatok megoldása. A tanítás során ezért tudatosan alkalmazzuk a piaget-i
fejlődésmodellt, a cselekvéses és a képi szint bevonását mindaddig biztosítjuk az egyes
tanulók számára, amíg nem képesek az absztrakt szinten történő feladatmegoldásra.

Nevelési feladatok

Évf.

Cél

Feladat

Eszközök, módszerek
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1-2.

-szokásrend
kialakítása
-feladattudat,
felelősségvállalás
kialakítása
-udvarias
kommunikációs
minták beépítése
-viselkedési szabályok
betartása

- önkiszolgálás megtanítása
- a felelősi rend kialakítása,
gyakoroltatása
- udvarias kommunikációra
törekvés
- alkalmazkodás a közös
szabályokhoz

3-4.

-udvarias
kommunikációs
minták beépítése
-feladattudat,
felelősségvállalás
kialakítása
-együttműködési
készség,
problémamegoldó
képesség fejlesztése
-etnikai kisebbségek
megismerése

-a felelősi rend kialakítása,
gyakoroltatása
-együttműködést igénylő
tanulásszervezési eljárások
alkalmazása
-más kultúrák, szokások
megismerése

A beszoktatás a tagintézményben
egyedi szokásrend alapján
történik.
A tízórai, az ebéd, az uzsonna
kulturált elfogyasztása.
A WC higiénikus használata.
Felelősi rendszer kialakítása,
rendszeres visszacsatolás a felelősi
munkára.
Reggeli beszélgetőkör.
Osztályszabályok alkotása.

Reggeli beszélgetőkör.
Felelősi rendszer kialakítása,
rendszeres visszacsatolás a felelősi
munkára.
KIP-módszertan, páros munka,
csoportos munka, kooperatív
tanulásszervezési eljárások.
Tantárgyakba ill. közösségi
programokba beépített
tevékenységek, tartalmi elemek.

ESEMÉNYNAPTÁR
Az IKCST 2020-2023 alapján tervezett feladatok félkövérrel formázva láthatóak.
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Hónapok
Augusztus

Szeptember

Tervezett feladatok


A tanév indításával kapcsolatos
feladatok



Javítóvizsgák dokumentációja



Éves programterv megtervezése,
munkaterv összeállítása



Tanévnyitó értekezlet



Alsós órarendek, ügyelet, ebédeltetés
megszervezése



Felelősök


osztályfőnökök



szaktanárok



Korózsné Szegedi Ildikó



Bata Róbertné



Korózsné Szegedi Ildikó

Tantermi dekorációk elkészítése



osztályfőnökök



augusztus 24. Nevelőtestületi
közösségfejlesztő nap.



Bata Róbertné



szeptember 01. Tanévnyitó ünnepség
és az első tanítási nap.



Bata Róbertné



Tűz-és balesetvédelmi oktatás,
házirend ismertetése az osztályokkal.



osztályfőnökök, tanítók

szeptember 6. Munkaközösségi
értekezlet.



Korózsné Szegedi Ildikó

4.
Téma: a munkaterv
elkészítése, elfogadása; Pedagógiai
beavatkozások tervezése és
megvalósítása a lemorzsolódás
veszélyének csökkentése
érdekében.
5.



munkaközösség tagjai;
Korózsné Szegedi Ildikó

3.




Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése

10.

6.

11.

7.
8.





osztályfőnökök



osztályfőnökök, tanítók

Szülői értekezletek (09.13-09.17.)
Mérések előkészítése: Tanév eleji
osztályszintű diagnosztikus
felmérések elvégzése, majd
kiértékelése

12.



osztályfőnökök, tanítók



Bata Róbertné

Bemeneti mérések elvégzése
(Meixner, elemi számolási készség,
íráskészség) E-dia mérések
9.





Együttműködés a nemzetiségi
önkormányzattal.
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Október



Statisztika elkészítése.
13.





osztályfőnökök



Korózsné Szegedi Ildikó,
osztályfőnökök



Korózsné Szegedi Ildikó,
a munkaközösség tagjai



osztályfőnökök



Bata Róbertné



Kolompár Kálmán, Forrai
Melinda Veronika

18.

október 04. Állatok világnapja
Évfolyamszintű rajzverseny.



október 4. Munkaközösségi
értekezlet
Témája: Családi nap előkészítése





október 6. Aradi vértanúkra
emlékezünk (osztályszinten)
SZMK ülés
14.



DIFER mérési eredmények
értékelése, fejlesztési terv készítése.
15.





október 22. Családi nap
17.



Együttműködés a nemzetiségi
önkormányzattal.
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osztályfőnökök
20.

október 21. Osztályszintű
megemlékezés az 1956-os
forradalomról és szabadságharcról.
16.



19.



munkaközösség tagjai



Bata Róbertné

21.

November


27.

november 8.
Munkaközösségi értekezlet.



Korózsné
Szegedi Ildikó,
munkaközösség
tagjai

22.
Téma: Az
egészségnevelési hét
előkészítése
23.


A bukásra álló tanulók
figyelemmel kísérése



osztályfőnökök



Óvónők meghívása az első
osztályba. Tanórai
látogatás, szakmai
tapasztalatcsere.



Forrai Melinda
Veronika,
Kolompár
Kálmán



Tóth Péter

24.


Egészségnevelési hét:
november 15 – 19.
25.
Táplálkozás,
szenvedélybetegségek,
testmozgás, higiénia,
balasetmegelőzés, őszi
szemétszüret.

28.

26.


December



Adventi első gyertyagyújtás:
november 29. hétfő

december 06. Mikulás várás



osztályfőnökök



Korózsné Szegedi Ildikó



Korózsné Szegedi Ildikó,
munkaközösségi tagjai

29.


december 06. Munkaközösségi
foglalkozás
Téma: Háziversenyek előkészítése

32.




33.

Adventi készülődés




munkaközösség tagjai

Kis matematikus verseny

Hangácsi-Domboróczki
Tünde, Jakabné Varga
Katalin
34.



Szép- és helyesíró verseny



december 17. Karácsonyi
kézműveskedés
30.





Szűcs Györgyi, Kelemen
Györgyi



munkaközösség tagjai,
Korózsné Szegedi Ildikó



Szűcs Györgyi
35.



december 20. DÖK nap
31.
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Korózsné Szegedi Ildikó

Január



december 21. Munkaközösségi
értekezlet: Alsós mérések értékelése



január 03. Munkaközösségi
foglalkozás



Korózsné Szegedi Ildikó,
munkaközösség tagjai



szaktanárok



Bata Róbertné



osztályfőnökök

Téma: Félévzáró teendők
megbeszélése, előkészítése. Pedagógiai
beavatkozások tervezése és
megvalósítása a lemorzsolódás
veszélyének csökkentése érdekében



szaktárgyi felmérések
Félévi osztályozó értekezlet
36.



január 28. Félévi értesítők kiosztása
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Február



január 31- február 4. Félévi szülői
értekezletek megtartása



osztályfőnökök



Korózsné Szegedi Ildikó,
munkaközösség tagjai



Bata Róbertné



osztályfőnökök



Korózsné Szegedi Ildikó;
munkaközösség tagjai



Hangácsi-Domboróczki
Tünde, Kelemen Györgyi



Korózsné Szegedi Ildikó



Szűcs Györgyi, Jakabné
Varga Katalin

37.


február 04. Munkaközösségi
foglalkozás

Téma: nevelési, oktatási munka
értékelése.


Nevelőtestületi értekezlet - félévi
értékelés
38.
Az első félév
eredményeinek elemzése,
értékelése.

Március



Farsangi hagyományok, népszokások
(osztályszinten)



március 07. Munkaközösségi
foglalkozás

39.

Téma: A közelgő tavaszi ünnepekre
való előkészületek




március 14. Megemlékezés (március
15.)

március 21. A költészet világnapja.

41.


március 22. Víz világnapja:
rajzverseny



Közös szülői értekezletek az iskolába
lépő gyermekek szülei számára.
40.



Iskolai nyílt nap rendezése.



Látogatás az óvodában, óvodai
mérések megismerése,
tapasztalapcsere.



Bata Róbertné



Korózsné Szegedi Ildikó



Leendő első osztályos
tanítók
42.



Bukásra álló tanulók figyelemmel
kísérése.
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osztályfőnökök

Április



április 04. Munkaközösségi
foglalkozás

Téma: a fenntarthatósági témahét
megbeszélése és előkészítése.




A nagycsoportos óvodások és
szüleik ismerkedése az
intézménnyel. Bemutató
foglalkozások.

Korózsné Szegedi Ildikó;
munkaközösség tagjai



Korózsné Szegedi Ildikó



Tóth Péter,
munkaközösség tagjai

44.

45.

április 22. Föld napja. Egészségtúra a
Kiserdőbe.
43.

Május





április 25-29. Fenntarthatósági
témahét.



május 02. Munkaközösségi
foglalkozás

Téma: Év végi értékeléssel kapcsolatos
teendők megbeszélése.

46.


Korózsné Szegedi Ildikó,
munkaközösség tagjai



Korózsné Szegedi Ildikó;
munkaközösség tagjai



osztályfőnökök



Édesanyák, nagymamák köszöntése.



május 10. Madarak és fák napja;
Meseíró verseny.



Hangácsi-Domboróczki
Tünde, Jakabné Varga
Katalin



Bukásra álló tanulók szüleinek
kiértesítése.



osztályfőnökök



50.

Iskolai kukucskáló: a
nagycsoportos óvódások látogatása
az iskolában: játékos tanóra, közös
kézműveskedés, sportverseny.



Korózsné Szegedi Ildikó

Kimeneti mérések elvégzése
(Meixner, elemi számolási készség,
íráskészség) eredményeinek
értékelése, értelmezése.
48.



tanítók



Bata Róbertné



Bata Róbertné

47.




május 27. Családi nap
49.



Együttműködés a nemzetiségi
önkormányzattal.
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Június



Gyermeknap



osztályozó értekezlet
51.



Korózsné Szegedi Ildikó,
munkaközösség tagjai



Bata Róbertné, Tihanyi
Nóra Éva



Tanévzáró ünnepség.



Év végi dokumentációk, évzárással
összefüggő feladatok.



Bata Róbertné



Év végi beszámolók ,
munkaközösségi beszámoló
elkészítése.



Korózsné Szegedi Ildikó,
munkaközösség tagjai



A javítóvizsgák előkészítése.





Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet.

Korózsné Szegedi Ildikó,
munkaközösség tagjai



Nevelőtestületi közösségfejlesztő
nap.



Korózsné Szegedi Ildikó,
érintett tanítók



Bata Róbertné, Tihanyi
Nóra Éva



Bata Róbertné

Június
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Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
2021/22-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: Kecső Terézia
munkaközösség-vezető
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Munkaközösségünk tagjai:

Osztályfőnökök:
5.a.: Kecső Terézia
5.b.: Tajta József
6.o.: Kovácsné Sallós Zsuzsa
7.o.: Zsigmond Attila
8.o.: Kertész Judit
A felső tagozaton tanító tanárok:
Orbán Károly – történelem
Farkas Béla – 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.
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.
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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
-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:Orbán Károly)

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

November:
munkaértekezlet
fogadóóra

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

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

Március:
munkaértekezlet
pénzhét projekt- március 2-6.
március 15-i megemlékezés
digitális témahét - március 23-27.
fogadóóra

Április:
Költészet napja-szavalóverseny
húsvéti ünnepkör
Holokauszt Magyaroszági Áldozatainak Emléknapja-megemlékezés osztályonként
fenntarthatóság, környezettudatosság témahét - április 20-24.

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

Június:
osztálykirándulások szervezése
Nemzeti Összetartozás Napja – emlékműsor
osztályozó értekezlet
ballagás
tanévzáró ünnepség
éves munkánk értékelése, tapasztalatok, összegzés-munkaértekezlet
kompetenciamérések eredményeinek értékelése, elemzése
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SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA

A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A munkaközösség tagjai

Alföldi Mária Terézia
▪ Balogh Ádám
▪ Bata Róbertné
▪ Kollányi György Miklós
▪ Oláh Tibor Bence
▪ Tihanyi Nóra Éva
▪ Tóth Tamás Béla
▪ Varga-Kovács Anna
Kiemelt feladatok a tanévben

Az OKM Intézkedési Tervben megfogalmazott feladatok teljesítése.
Az Intézményi Komplex Cselekvési Terv 2020-2023-ban rögzített tevékenységek megvalósítása.
Komplex Alapprogram alkalmazása.
6. évfolyamon az új NAT bevezetésével kapcsolatos feladatok elvvégzése.
Alsó-felső tagozat közötti átmenet támogatása.
Hosszabb időtartamú tanév eleji ismétlés lehetőségének megteremtése a tantermen kívüli
digitális oktatás során kialakult hiányosságok pótlására.

A munkaközösség céljai, feladatai:
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-az életkori sajátosságokat, egyéni képességeket figyelembe vevő oktatás
-korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz
-kommunikációs képességek fejlesztése
-a tanuláshoz fűződő viszony javítása
-a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeinknek a megfelelő segítségnyújtás
-logikus gondolkodás fejlesztése

-olvasási készség, beszédkészség, önkifejezés fejlesztése
-helyes tanulási módszerek megmutatása és kialakításának elősegítése
-egészséges életmódra nevelés
-kapcsolattartás szülőkkel, kollégákkal, szükség esetén szakemberekkel, gyermek-védelemmel
-a művészetek iránti érdeklődésre nevelés: kiállítások, szavalóversenyek
-együttműködés a családokkal: szülői értekezletek, fogadóórák, iskolai rendezvények, egyéb közös
programok
-kellemes légkör, esztétikus, tiszta környezet kialakítása az osztálytermekben is
-belső szakmai együttműködés rendszeres munkaközösségi összejövetelek keretében
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.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Az IKCST 2020-2023 alapján tervezett feladatok félkövérrel formázva láthatóak.
Hónapok
Augusztus

Tervezett feladatok

Felelősök



A tanév indításával kapcsolatos
feladatok



Javítóvizsgák dokumentációja



Éves programterv megtervezése,
munkaterv összeállítása



Tanévnyitó értekezlet



Ügyelet, ebédeltetés megszervezése

55.



Tantermi dekorációk elkészítése

56.



augusztus 24. Nevelőtestületi
közösségfejlesztő nap.



Lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók adattáblájának
aktualizálása, pedagógia
beavatkozások tervezése



osztályfőnökök



szaktanárok



Bata Róbertné



Tihanyi Nóra



osztályfőnökök

52.
53.
54.

80 / 110

Szeptember



szeptember 01. Tanévnyitó ünnepség
és az első tanítási nap.



Bata Róbertné



Tűz-és balesetvédelmi oktatás,
házirend ismertetése az osztályokkal.



osztályfőnökök, tanítók



Balogh Ádám



Tihanyi Nóra



munkaközösség tagjai;
Balogh Ádám

57.


szeptember 6. Munkaközösségi
értekezlet.
58.
Téma: a munkaterv
elkészítése, elfogadása; Pedagógiai
beavatkozások tervezése és
megvalósítása a lemorzsolódás
veszélyének csökkentése
érdekében.
59.



Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése
60.



72.

Szülői értekezletek (09.13-09.17.)

73.


Mérések előkészítése: mérési
azonosítók generálása az eDIArendszer használatához



Diagnosztikus mérések az olvasásszövegértés, matematika és
természettudományok területén (eDia
SZTE OK)





Tihanyi Nóra



osztályfőnökök,
szaktanárok
74.

Belső diagnosztikus mérés: Műveleti
sebesség

61.
62.


Együttműködés a nemzetiségi
önkormányzattal: Útravaló
Ösztöndíjprogram

63.



Tóth Tamás Béla



Bata Róbertné



Tóth Tamás Béla



Kollányi György
Miklós,



Kollányi György
Miklós,



Oláh Tibor Bence

75.
76.

64.


Pecasuli –regisztráció



A program indításával kapcsolatos
tájékoztató

77.

65.


Intézményi Bozsik Labdarúgó
Program Heves körzet regisztrációja

66.


Magyar Diáksport Napja

78.
79.

80.
81.

67.
68.
69.

82.

70.

83.

71.
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A magyar népmese napja
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Balogh Ádám

Október



Októberi statisztikához kapcsolódó
adatgyűjtés elvégzése



osztályfőnökök

október 04. Állatok világnapja



Oláh Tibor Bence,

Látogatás a Jászberényi állatkertbe



Tóth Tamás Béla

89.

84.


Játékos vetélkedő


A jó tanuló, jó sportoló verseny
beindítása



osztályfőnökök



Diagnosztikus mérések
eredményeinek elemző értékelése,
fejlesztési feladatok meghatározása



szaktanárok



Bata Róbertné



osztályfőnökök

85.



90.

október 4. Munkaközösségi
értekezlet
Témája: Pályaorientációs családi

91.

nap előkészítése


október 6. Aradi vértanúkra
emlékezünk (osztályszinten)



Számítógépes rajzverseny
86.



Házi falmászóverseny

osztályfőnökök



Tóth Tamás Béla



Kollányi György



osztályfőnökök



Bata Róbertné



osztályfőnökök

92.
93.

87.




október 21. Osztályszintű
megemlékezés az 1956-os
forradalomról és szabadságharcról.
88.



október 22. Családi nap pályaorientációs hangsúllyal
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94.

November


102.

november 8.
Munkaközösségi értekezlet.



Balogh Ádám



Tihanyi Nóra

95.
Téma: Szövegértés
fejlesztése reál tantárgyak
óráin
96.


A bukásra álló tanulók
figyelemmel kísérése



osztályfőnökök



Tök jó napok



Balogh Ádám,
Szűcs Györgyi



Matematikai alapműveleti
verseny



Oláh Tibor
Bence

97.
98.
99.

100.

103.

101.
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osztályfőnökök

104.

December


110.

december 06. Munkaközösségi
foglalkozás
Téma: Szövegértés fejlesztése humán



tantárgyak óráin

Balogh Ádám

111.
112.





Pályaválasztással kapcsolatos
aktuális teendők megbeszélése
Pályaválasztási szülői értekezlet



Bata Róbertné



Kollányi György
113.



Bata Róbertné



Kollányi György
114.



Mikulás-foci (fiúk)



Mikulás-ünnepség

115.


116.


105.

118.

107.



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

108.



osztályfőnökök

117.

106.


Kollányi György



Bata Róbertné



Kollányi György

119.
120.


Mikulás foci-lányok

121.

109.

122.

december 20. DÖK nap
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Kollányi György



Bata Róbertné



Szűcs Györgyi

Január



január 03. Munkaközösségi
foglalkozás



Balogh Ádám



Tihanyi Nóra



Tihanyi Nóra



szaktanárok

Téma: Félévzáró teendők
megbeszélése, előkészítése.
A FEH jelzőrendszerének
aktualizálása a jogszabály által
meghatározott időpontokban, az
adatok feldolgozása





A továbbtanulással kapcsolatos
folyamatos adminisztráció
Félévi osztályozó értekezlet
123.



január 28. Félévi értesítők kiosztása

124.


Február



Három fordulóból álló irodalmi
vetélkedő (a Magyar Kultúra napjától
a költészet napjáig)
január 31- február 4. Félévi szülői
értekezletek megtartása

125.



Kollányi György



osztályfőnökök

126.
127.


osztályfőnökök



Balogh Ádám



osztályfőnökök



Balogh Ádám



munkaközösség tagjai



Tihanyi Nóra



munkaközösség tagjai

128.


február 04. Munkaközösségi
foglalkozás
Téma: A féléves munka eredménye,
beszámolók
Lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók adattáblájának
aktualizálása,
pedagógiai beavatkozások
eredményességének vizsgálata,
újratervezése



Nevelőtestületi értekezlet - félévi
értékelés
129. Az első félév
eredményeinek elemzése,
értékelése.



Szülői értekezletek

osztályfőnökök

134.
135.
136.
137.


Kollányi György



osztályfőnökök

138.

131.




Farsangi foci, floorball

130.


133.


Kedvellek nap
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Balogh Ádám

132.

Március



március 07. Munkaközösségi
foglalkozás



Tóth Tamás



Balogh Ádám



Varga Kovács Anna



Alföldi Mária



Tihanyi Nóra

Téma: Az IKT eszközök eredményes
használata a tanórákon - mérésértékelés


március 14. Megemlékezés (március
15.)

139.


„Éljen a magyar szabadság”



Történelmi vetélkedő az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
emlékére

140.

141.



Nevelőtestületi értekezlet

142.



OKM-eredmények elemzése,
intézkedési terv megvalósulásának
értékelése

143.
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Április



április 04. Munkaközösségi
foglalkozás

Téma: a fenntarthatósági témahét
megbeszélése és előkészítése.


Egészségügyi Világnap
(Rajzpályázat)



Tóth Tamás Béla

147.
148.
149.


Tóth Tamás Béla



Balogh Ádám

144.


A költészet napja



Három fordulós irodalmi vetélkedő
eredményhirdetése.

150.
151.

145.


április 25-29. Fenntarthatósági
témahét.

Tóth Tamás,
munkaközösség tagjai

152.

146.




Föld Napja (ünnepi faliújság,
filmvetítés)
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Tóth Tamás Béla



Oláh Tibor Bence

Május



május 02. Munkaközösségi
foglalkozás



Korózsné Szegedi
Ildikó; munkaközösség
tagjai



Tóth Tamás Béla



Oláh Tibor Bence

Téma: Év végi értékeléssel kapcsolatos
teendők megbeszélése.
153.


május 10. Madarak és fák napja;
Rajzverseny és vetélkedő szervezése
a felső tagozaton

159.
160.



Bukásra álló tanulók szüleinek
kiértesítése.



osztályfőnökök



Balogh Ádám



Tihanyi Nóra



Bata Róbertné



Kollányi György



szaktanárok



Bata Róbertné



osztályfőnökök

154.


Kompetenciamérés, nyelvi mérés
megszervezése – lebonyolítása

155.
156.


NETFIT intézményi statisztika,
beszámoló elkészítése

157.


Diagnosztikus mérések az olvasásszövegértés, matematika és
természettudományok területén (eDia
SZTE OK)
158.



május 27. Családi nap
(Gyermeknap)
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Június

161.

168.

162.


Belső diagnosztikus mérés: Műveleti
sebesség



szaktanárok



Év végi tantárgyi felmérések



szaktanárok

163.

169.

164.


170.
osztályozó értekezlet



165.

Bata Róbertné,
Korózsné Szegedi Ildikó

166.
171.

167.


Tanévzáró ünnepség.





Év végi dokumentációk, évzárással
összefüggő feladatok.

Bata Róbertné, Tihanyi
Nóra Éva



osztályfőnökök



Év végi beszámolók ,
munkaközösségi beszámoló
elkészítése.



A javítóvizsgák előkészítése.



Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet.



Nevelőtestületi közösségfejlesztő
nap.
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172.


szaktanárok



Bata Róbertné, Tihanyi
Nóra Éva



Bata Róbertné, Tóth
Tamás

SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Diákönkormányzat munkaterve Tiszanána
a 2021/2022-as tanévre

A diákönkormányzat tagjai:
Osztály

Név

5.a

Gyöngyösi Bálint
Horváth Nóra Anikó

5.b

Csete Krisztián Sándor
Németh Szabina

6.

Lakatos Sándor
Bordács Ramóna Aranka

7.

Kökény Ketrin
Lakatos Erzsébet

8.

Burai István
Horváth István

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, 2021. szeptember.01.

Készítette: Baglyos Éva
DÖK patronáló tanár
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SÜTŐ ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA
GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE

A Diákönkormányzat munkaterve
a 2021/2022-es tanévre

A diákönkormányzat tagjai:
Osztály

Név

5.a

Lakatos Máté
Szalai Bendegúz

6.a

Berki Ádám
Nagy Lajos Ervin

7.a

Kalas Kámán
Kállai Virgínia

7.b

Fehér Viktória
Turó Molli

8.a

Turó Tifani Renáta
Varga Anikó

DÖK segítő

Szűcs Györgyi

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

-

Kömlői Kulturális Napok szept. 27-október 3.

Október:
-

Október 22. Pályaorientációs család nap

November:

-

173.
Tök jó napok rendezvény lebonyolítása

-

Egészségnevelési hét

December:
-

Mikulás

-

Adventi készülődés

-

December 20. DÖK nap Karácsonyi játszóház és vásár

Február:
-

Farsang, télbúcsúztató

-

Kedvellek-nap

Március :
-

Március 22. Vetélkedő a Víz világnapja alkalmából

Április :
-

Tavaszi szemétszedés az iskola udvarán és környékén

-

április 22. Egészségtúra a Kiserdőbe

Május :
-

Május 27. Családias gyermeknap
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Sütő András Általános Iskola
Tiszanána

Gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve a

2021/2022-as tanévre

Készítette:
Miklós Andrea
gyógypedagógus

Tiszanána, 2021. 09. 01.
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„Ha karodba nem zárhatsz gyermeket,
zárd őket a szívedbe!”
/Clara Hale/

Célok:
 A SNI, BTMN tanulók, gyermekek oktatása-nevelése a törvényi előírásoknak
feleljen meg.
 A SNI, BTMN tanulók, gyermekek oktatását-nevelését végző pedagógusok
kapják meg a megfelelő segítséget.
 A SNI, BTMN tanulók, gyermekek szülei kapjanak rendszeres tájékoztatást
gyermekük fejlődéséről és fejlesztésükről.

Helyzetelemzés:
Munkaközösség tagjai:
M. Szűcs István gyógypedagógus
Nagyné Bonczidai Katalin logopédus
Miklós Andrea gyógypedagógus
Baglyos Éva osztályfőnök
Molnár Márta Erzsébet osztályfőnök
Farkas Márta osztályfőnök
Kovács Andrea osztályfőnök
M. Szűcs Istvánné osztályfőnök
Gőz Gabriella osztályfőnök
Csontos Tiborné osztályfőnök
Kovácsné Sallós Zsuzsa osztályfőnök
Kecső Terézia osztályfőnök
Zsigmond Attila osztályfőnök
Tajta József osztályfőnök
Személyi, tárgyi feltételek:
Iskolánk rendelkezik a tanulásban akadályozott tanulók oktatásához szükséges
gyógypedagógusokkal.
A tanulási nehézséggel, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulóink
számára is gyógypedagógus áll rendelkezésre.
A pszichológiai megsegítést óraadó szakemberrel oldja meg az iskola.
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Az iskolai pályázatok révén több fejlesztőeszközt igényeltünk, de a továbbiakban
folyamatos pótlást igényel az iskola anyagi helyzetének figyelembe vételével.
Logopédiai terem kialakítása megtörtént, az eszközök beszerzése folyamatos.
A fejlesztő termek jó kihasználtsággal működnek.
Nevelő-oktató munka helyzete:
Iskolánk tanulásban akadályozott, és beszédfogyatékos tanulókat integrál. Ők a nekik
megfelelő tankönyvekből tanulnak, előrehaladásukat gyógypedagógus segíti, de az
osztályközösség aktív tagjai.
Feladatok:
 Kistérségi együttműködés lehetőségének felmérése
 A tanulók képességéhez mért egyéni ütemű továbbhaladás feltételrendszerének
biztosítása
 Rehabilitációs foglalkozások megszervezése
 Kimeneti és bemeneti mérések
 A szakértői vélemények érvényességének nyomon követése
 Fejlesztési tervek elkészítése
 Szülők részére szülőklub szervezése, vezetése
 Team munka pedagógusokkal: diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia, tanulásban
akadályozottság kezelése a tanítási órákon
Az érintett tanulói létszám évfolyamonkénti bontásban SNI - 2021. szeptember 01.
kimutatással:

Évfolyam

Tanulási
zavar

Tanulásban
akadályozott

Látásfogyatékos

Beszédfogyatékos

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
össze
sen
Össz.

1
1
1
1
2
6

3
4
3
1
4
2
4
3
24

-

1
1
2
32

98 / 110

Autizmus Összesen
ban
érintett
4
4
5
2
5
3
6
3
32

Az érintett tanulói létszám évfolyamonkénti bontásban BTMN - 2019. szeptember
04. kimutatással:
Évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen

BTMN/fő
5
5
4
4
9
3
3
33

Kapcsolatottart fenntartása:







Az iskola pedagógusaival
Tagóvodák óvodapedagógusaival
Kistérség munkaközösségével
Szülőkkel
Egyéb szakemberekkel pl. pszichológus
Szakértői bizottsággal

A megvalósítás részletes ütemterve:
Szeptember:
Logopédiai szűrések:
Minden 1. osztályos tanuló
Logopédiai ellátásban eddig részt vett tanulók
Bemeneti szűrések:
Minden 1. osztályos tanuló
Tanulási zavarral küzdő tanulók szűrése
A tanulási zavarral küzdő tanulók év eleji szűrése

Csoportalakítás
Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő csoportokba sorolása, a csoportok
órarendjének beillesztése az iskola órarendjébe, dokumentáció.
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Október:
Szakmai megbeszélés a fejlesztésben részt vevő pedagógusokkal:
Fejlesztési terv írása
Szülői értekezlet
 Az iskola által szervezett szülői értekezleten való részvétel, az érintett szülőkkel
kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a tanulók rehabilitációs foglalkozásainak
időpontjáról.
 SNI tanulók szüleinek szülői megbeszélés tartása

November:
Szülői klub a SNI tanulók szülei számára
Téma: Tanulási zavar oka, tünete, megoldása
Tartja: Miklós Andrea gyógypedagógus, Nagyné Bonczidai Katalin logopédus
Szülői klub az iskolába járó tanulók szüleinek
Téma: Egészségünk, és betegségek prevenciója
Szervezi: Miklós Andrea gyógypedagógus
Szakmai megbeszélés az integrált nevelésben részt vevő alsós pedagógusokkal.
Tartja: Miklós Andrea gyógypedagógus
Fejlesztési tervek ellenőrzése.
Végzi: M. Szűcs István gyógypedagógus

December:
Szakmai megbeszélés az integrált nevelésben részt vevő felsős pedagógusokkal.
Tartja: Miklós Andrea gyógypedagógus

Január:
Szülői klub a SNI tanulók szülei számára.
Tartja: logopédus, gyógypedagógus
Február:
Szülői értekezlet
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 Az iskola által szervezett szülői értekezleten való részvétel. Tájékoztatás a SNI
tanulók fejlődéséről
Tartja: Miklós Andrea gyógypedagógus
 Logopédiai ellátásban lévő tanulók szülei számára gyakorlatorientált szülői
megbeszélés
Téma: Hogy segíthetek
Tartja: Nagyné Bonczidai Katalin logopédus
Szakmai megbeszélés a tagóvodák óvodapedagógusaival.
Téma: beiskolázás
Március:
Nyílt nap a logopédiai ellátásban részt vevő tanulók számára.
Tartja: Nagyné Bonnczidai Katalin logopédus
Nyílt nap a tanulási zavarral küzdő tanulók szülei számára
Tartja: Miklós Andrea gyógypedagógus

Április:
Szakmai megbeszélés a tanulási akadályozottsággal küzdő tanulók oktatásában
részt vevő alsós kollégákkal.
Tartja: Miklós Andrea
Május:
Szakmai megbeszélés a tanulási zavarral küzdő tanulók oktatásában részt vevő
felsős kollégákkal.
Tartják: Nagyné Bonczidai Katalin, Miklós Andrea

Dokumentáció
A tanév végi felülvizsgálatok előkészítése, felterjesztése.
Június:
Szűrések:
Logopédiai ellátásban részesülő,
Tanulási zavarral küzdő tanulók részére.
Végzi: Nagyné Bonczidai Katalin, Miklós Andrea
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Dokumentumok lezárása.
Szakmai megbeszélés a SNI tanulók fejlesztésében részt vevő pedagógusokkal.
Téma:
A 2021/2022-as tanév értékelése.
A következő tanév feladatainak megbeszélése.
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A KAP MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A munkaközösség tagjai

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alföldi Mária Terézia
Balogh Ádám
Bata Róbertné
Forrai Melinda Veronika
Jakabné Varga Katalin
Kelemen Györgyi
Kollányi György Miklós
Kolompár Kálmán
Korózsné Szegedi Ildikó
Oláh Tibor Bence
Szűcs Györgyi
Tihanyi Nóra Éva
Tóth Péter

▪ Tóth Tamás Béla
▪ Varga-Kovács Anna
174.
Kiemelt feladatok a tanévben
175.
176.
177.
A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű,
hogy a koherenciát biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel
megalapozva az alprogramok egységes rendszerét.
A program legfontosabb alapelvei:
 adaptivitás;
 komplexitás;
 közösségiség;
 tanulástámogatás;
 méltányosság
178.
A munkaközösség céljai, feladatai:
179.
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180.
A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi
stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása.
A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek
alkalmazása.
Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve
hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek
kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges
életmód kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető
készségeket, az önművelés képességét.
Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás,
kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázat-elemzés,
döntéshozatal és az érzelmek kezelése).
Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek
központi eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés
(Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével
képessé váljanak a tanulók az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az
eredményes tanulásra.
Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos
foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
Alkalmazzuk a DFHT módszerét.
Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket.
Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és
valódi problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói
képességekhez.
A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott
életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra
serkentő munkaformák alkalmazása.

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.

105 / 110

ESEMÉNYNAPTÁR
Hónapok
Augusztus

Tervezett feladatok





Szeptembe
r

A tanév indításával kapcsolatos
feladatok
Tantermek előkészítése a
tanévkezdésre (szerepek,
szabályok)
Éves programterv
megtervezése, munkaterv
összeállítása

Felelősök



Osztályfőnökök
Szaktanárok

181.

szeptember 06.
Munkaközösségi foglalkozás
182.
183.
Témája:



Komplex alapprogramhoz
kapcsolódó tevékenységek
megjelenítése a tanmenetekben,
óraszámok egyeztetése

184.
 Tanmenetek elkészítése
 Tanmenetek ellenőrzése
(Komplex Alapprogramnak
megfelelés)

Hospitálás:
Balogh Ádám (DFHT-KIP)
Alföldi Mária (DFHT-KIP)
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185.


Oláh Tibor
Bence, Tihanyi
Nóra

munkaközösség
vezetők

Október



október 04. Munkaközösségi
foglakozás
186.

Témája:
DFHT_KIP órák értékelésének
szempontjai
Óralátogatási szempontrendszer
bemutatása
Tudástárból választott DFHT_KIP
foglalkozás közös értékelése

November

191.
 november 1.
Munkaközösségi
foglalkozás:
192.
Témája:



189.
190.


munkaközösség
tagjai;
187.
188.

Tihanyi Nóra

195.
196.



Balogh Ádám



Oláh Tibor Bence

DFHT_KIP órák
értékelésének szempontjai:
Feladatok tervezése a
Bloom-taxonómia
kategóriáinak megfelelően magyar nyelv és irodalom
órákon





november 8-12.
Egészségnevelési hét
(témához kapcsolódóan
DFHT_KIP óratervek
készítése é s
megvalósítása)
193.
óratervek ellenőrzése
194.

Hospitálás:
Tihanyi Nóra (DFHT_KIP)
Korózsné Szegedi Ildikó ((DFHT_KIP))
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December



december 01. Munkaközösségi
foglalkozás

197.
Téma:
DFHT_KIP órák értékelésének
szempontjai:
Feladatok tervezése a Bloomtaxonómia
kategóriáinak megfelelően környezetismeret és
természetismeret órákon





Fejlesztő mikrocsoportok
működtetése (IKCST 2.1.f)

Oláh Tibor Bence,
szaktanárok
199.
200.
201.





202.
203.
204.
205.
206.
207.


Oláh Tibor Bence
Tihanyi Nóra
Tóth Tamás Béla



Oláh Tibor Bence,
munkaközösség
tagjai



Korózsné Szegedi
Ildikó, Tihanyi Nóra

Oláh Tibor Bence

óratervek ellenőrzése
198.

Hospitálás:
Tóth Péter (DFHT_KIP)

Január

január 03. Munkaközösségi
foglalkozás
208.
Téma:
DFHT_KIP órák értékelésének
szempontjai:
Feladatok tervezése a Bloomtaxonómia
kategóriáinak megfelelően matematika órákon





óratervek ellenőrzése
Félévi beszámoló elkészítése

Hospitálás:
Forrai Melinda (komplex óra)
Jakabné Varga Katalin (DFHT_KIP
óra)
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Február

február 07. Munkaközösségi
foglalkozás
209.
Téma:
Alprogrami foglalkozások
értékelésének szempontjai
Óralátogatási szempontrendszer
bemutatása
Tudástárból választott alprogrami
foglalkozás értékelése






Oláh Tibor Bence,
munkaközösség
tagjai




Bata Róbertné
Tóth Péter

210.
211.

óratervek ellenőrzése


Oláh Tibor Bence



Oláh Tibor Bence;
munkaközösség
tagjai





Bata Róbertné
Oláh Tibor Bence
Tihanyi Nóra

Hospitálás:
Oláh Tibor Bence (DFHT_KIP)
Tóth Tamás (DFHT_KIP)

Március

március 07. Munkaközösségi
foglalkozás
212.
Téma:
KAP szakmai nap:
Bemutató órák a kiskörei Vásárhelyi
Pál Általános Iskola pedagógusai
számára
Műhelymunka




Fejlesztő mikrocsoportok
működtetése (IKCST 2.1.f)



óratervek ellenőrzése

213.
214.


Oláh Tibor Bence



Oláh Tibor Bence;
munkaközösség
tagjai



Korózsné Szegedi
Ildikó

Hospitálás:
Bata Róbertné (DFHT_KIP)
Szűcs Györgyi (komplex óra)

Április



április 11. Munkaközösségi
foglalkozás

Komplex órák értékelésének
szempontjai
Óralátogatási szempontrendszer
bemutatása
Tudástárból választott komplex óra
közös értékelése


215.
216.
217.
218.

óratervek ellenőrzése

109 / 110

Oláh Tibor Bence

Hospitálás:
Hangácsi-Domboróczki Tünde
(komplex óra)
Jakabné Varga Katalin (DFHT-KIP)

Május

május 9. Munkaközösségi
foglalkozás
Téma:
219.
Feladatok tervezése a Gardneri
intelligenciatípusoknak megfelelően




Oláh Tibor Bence;
munkaközösség
tagjai



Korózsné
Ildió




Szegedi

Balogh Ádám
220.
221.
222.
223.
224.

óratervek ellenőrzése


Oláh Tibor Bence



Tihanyi Nóra Éva



KAP
munkaközösség



Oláh Tibor Bence

Varga-Kovács Anna (DFHT_KIP)

Június



Munkaközösségi értekezlet

Téma: Tanév értékelése,
tapasztalatok összegzése,
évzárással összefüggő feladatok.


Nevelőtestületi
közösségfejlesztő napok



Fejlesztő mikrocsoportok
működtetése (IKCST 2.1.f)



Év végi munkaközösségi
beszámoló elkészítése
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