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1. Bevezető gondolatok 

Azt mondják, hogy a tudás hatalom. A tudás nemcsak 

hatalom, hanem egyúttal jó szórakozás is.”    

      (Norman Douglas) 

 

A tantestület számára a tavalyi tanév kettétört tanév lett. A digitális 

oktatásra való áttérés mindenki számára próbatétel volt, szülőnek, pedagógusnak 

és gyereknek egyaránt. Mindenki próbált az új kihívásnak a legjobban 

megfelelni. Azt azonban biztosan állíthatom, hogy a digitális oktatás 

hatékonysága hagy kívánni valót maga után. 

Az idei tanév a NAT bevezetésének éve lesz. A tankötelezettség törvényi 

változása a tartalmi szabályozó változása, a NAT bevezetése újabb kihívás elé 

állítja a nevelőtestületet. Az iskola a gyermekeké, a gyermekközösség, s benne az 

egyes gyermek áll az iskola életének, valamennyi tevékenységének 

középpontjában. Mi az iskolában próbáljuk megteremteni, mindazokat a 

feltételeket, amely az ő jövőjüket jelentheti, melyet a ma iskolája biztosíthat 

számukra.  Nekik, értük, velük történik minden, a tanév során.  Aktív, cselekvő 

részesei ők az iskola életének, akár a tanulás folyamatára, akár a tanórán kívüli 

egyéb tevékenységekre gondolunk. Nekünk, pedagógusoknak a sikerekért, meg 

kell dolgozni, áldozatot kell érte hozni. Ehhez kell egy csapat, amely nem más, 

mint a szülők, a diákok és a tanárok csapata. Csak együtt dolgozva érhetjük el 

céljainkat, amely nem más, mint a megfelelő neveltségi szint elérése és becsületes 
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kultúráját, hagyományait őrző magyar ember nevelése. Oktatás során olyan 

tanulási kompetenciák átadása és elmélyítése törekszünk, amely nélkülözhetetlen 

az élethosszig történő tanuláshoz. Az iskolában mindenki számára vannak olyan 

szabályok, amelyeket be kell tartani, amelyekről, sokszor úgy érezzük, hogy 

terhesek, nehéz őket betartani és azt is tudom, hogy a siker mögött erőt próbáló, 

emberfeletti kitartást igénylő hétköznapi, kevésbé látványos munka van. De ezek 

a siker természetes velejárói, e nélkül nincs minőségi oktatás. 

  A  bevezető gondolataimat azzal kezdtem, hogy a tudás nemcsak hatalom, 

hanem szórakozás is, mi az idei tanévben digitális oktatás nélkül szeretnénk 

„szórakozni”. Az idei munkatervünk feladatai, célkitűzései garanciát jelenthetnek 

az oktatásunk színvonalának megőrzéséhez és az elért eredmények megtartására. 

Ehhez ajánlottam a tantestületem számára egy receptet. 

Nádudvar, 2020. szeptember 1.                     

 Boros Lajosné 

                                                                         intézményvezető 
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2. Köznevelési jogszabályok és azok változásai, amelyek 

meghatározzák az idei tanév oktatás folyamatát 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)  

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet  

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Ép. r.)  

• Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 

13.) Korm. rendelet  

• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet  

• Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges 

egyes törvénymódosításokról szóló 2020. évi LXXIV. törvény 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 

2020. évi LXXXVII. törvény 

• A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 

• Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 

2020. évi LXXVI. törvény 

• A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet (Szkr.) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

• 319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Ép. r.) 

• A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 

24.) Korm. rendelet 
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• Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán 

fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben 

foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó 

pedagógusok, oktatók bérfejlesztéséhez és a vezetői pótlék növeléséhez, 

valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az 

állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó 

átlagbéralapú támogatáshoz nyújtott 2020. évi kiegészítő költségvetési 

támogatásáról szóló 310/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 

• A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 

• A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/2019. (VI. 

25.) PM rendelet 

• A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 14/2020. (V. 

13.) ITM rendel 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  

XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése 

érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi  

XCV. törvény [MK 2017/100. (VI. 27.)]  

• Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény módosításáról szóló 2017. évi XCVI. törvény [MK 2017/100.  (VI. 

27.)]  

A jogszabályok közül kiemelt helyen foglalnak helyet a következő jogszabályok 

értelmezései, melyről a tantestület a tanévnyitó értekezleten tájékoztatást kapott: 

Tankötelezettség változása 
[Nkt. 45. § (2), (4), (6b)-(6f), hatályos: 2020. I. 1-től]  

•A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik.  

•A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek 

további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.  
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–A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést 

engedélyező szervhez.  

–Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt 

a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét 

javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a 

szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését. Ha a gyermek szakértői vizsgálatára január 

15. napja után kerül sor, a szakértői bizottság már semmilyen esetben (a gyermek 

életkorától függetlenül) sem tehet javaslatot a tankötelezettség megkezdése alóli 

felmentésre, hiszen a törvényben meghatározott határidő eltelt. 

Ha a gyermek a szeptember 1. és január 15. napja közti időszakban elvégzett 

vizsgálatkor már a hetedik életévét is betöltötte, a szakértői bizottság a gyermek 

életkora miatt már nem tehet javaslatot a tankötelezettség megkezdése alóli 

felmentésre. 

Ha a szakértői bizottság a jogszabályokban meghatározott esetekben és módon a 

további egy év óvodai nevelésre tett javaslatot, akkor a gyermek státusza 

utóbb nem módosítható, vagyis nem „gondolhatja meg magát” sem a szülő, 

sem az óvoda, sem a szakértői bizottság. 

Egyéni munkarend  

[Nkt. 45. § (5), (6), (6a)-(6f), hatályos: 2019. IX. 1-jétől]  

•A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető.  

•Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend 

kérelmezhető.  
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A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-

éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően 

csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába 

járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel.  

 A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a 

tankötelezettségének egyéni munkarend keretében tehet eleget.  

•    Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból  

– két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy   

– két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola 

igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő 

félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.  

• A felmentést engedélyező szerv döntése ellen közigazgatási per indítható.  

Térítésmentes tankönyvellátás  

[Nkt. 46. § (5), hatályos: 2020. IX. 1-jétől]  

•A köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában az állam biztosítja, hogy a 

tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.  

[Nkt. 93/F. (1) b) pont, (3)–(5), hatályon kívül: 2020. IX. 1-jétől]  

• Hatályukat vesztik  

–az ingyenes tankönyvellátással nem érintett évfolyamokra vonatkozó 

rendelkezések,  

–a normatív kedvezményre vonatkozó rendelkezések  

–a tankönyvtámogatás összegére vonatkozó rendelkezések  

[Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 60. § (2)]  
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• Az Nkt. 46. § (5) bekezdése szerinti térítésmentes tankönyvellátás biztosítása 

érdekében a 2020/2021. tanévre leadott iskolai tankönyvrendeléseknél 

figyelembe vehető tanulónkénti tankönyvtámogatás összege: 

– a nappali rendszerű iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola 1–4. 

évfolyamán 9 000 forint/fő/év, 5–6. évfolyamán 12 000 forint/fő/év, 7. 

évfolyamán 15 000 forint/fő/év, 8. évfolyamán 12 000 forint/fő/év. 

Pedagógus illetményrendszer – illetményeltérítés, 

illetménynövekedés 

[Nkt. 65. § (1a), (2), hatályos: 2017. IX. 1-jétől]  

•A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, 

nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési 

rendszer alapján értékeli, és –ennek figyelembevételével a munkáltató a 

tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is 

meghatározhatja az illetményét azzal, hogy  

–a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint az Nkt. 65. § (1a) bekezdése 

szerint megállapított illetményalappal számolt illetmény.  

Az idei évben 2020. július 1-től bérfejlesztéshez nyújtott kiegészítő 

költségvetési támogatás megtörtént 

• A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az állami, nemzetiségi 

önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmények fenntartója, 

továbbá a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye részére – az Ép. 

r. módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet 1–3. §-a szerinti, 

illetve – a szakképzésben oktatókra vonatkozó 2020. július 1-jétől hatályba 

lépő rendelet alapján. 

 Pedagógus hiánnyal küzdünk, érdemes lenne átgondolni, hogy mi lehetne 

a pedagóguspálya sikerességének feltétele: 
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A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet (Ép. r.) 

Minősítő vizsga, minősítési eljárás [Ép. r. 7. § (2) g), 11/A. § (1b)]  

• Új pedagóguskompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a 

fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz 

kapcsolódó attitűdök átadásának módja. Így a 8 kompetenciaterület: 62 

indikátorát, 9 kompetenciaterület 66 indikátora váltja fel. 

• Minősítő vizsga, minősítési eljárás [Ép. r. 2. § (6) b), 7. § (2) e)] • Ha a 

gyakornoki idő május 1. és augusztus 31. között jár le, a gyakornok május 

hónapban tesz minősítő vizsgát. 

• Módosuló pedagóguskompetencia: A tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység vizsgálata. 
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Alkalmazás pedagógus munkakörben 

Óraadó alkalmazása  

–legfeljebb heti 10 óra helyett legfeljebb heti 14 órában,  

–köznevelési intézményben történő foglalkoztatás esetén nem 

összeférhetetlen, ha a tankerületi központ által fenntartott köznevelési 

intézményben közalkalmazotti jogviszonyban álló személy polgári jogi 

jogviszony alapján lát el a tankerületi központ által fenntartott más köznevelési 

intézményben egyébként a munkakörébe tartozó feladatokat  

• A 2019/2020. a 2024/2025. tanévig megfelelő végzettségű és 

szakképzettségű pedagógus hiányában a testnevelés tantárgy tanítására, 

határozott időre alkalmazható az is, aki testnevelő-edzői szakképzettséggel 

vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel 

rendelkezik.  

Az iskolai erőszak megelőzése 

Az állam – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 

közreműködésével – biztosítja, hogy a pedagógus és a nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott személy munkáját biztonságos, 

emberi méltóságát, személyhez fűződő jogait tiszteletben tartó, nyugodt 

körülmények között végezhesse. [Nkt. 1. § (4), hatályos: 2020. VII. 22-től]] 

• A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.): 

– Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a nevelési-

oktatási intézmények rendjének fenntartását – a nevelési, oktatási intézmény 

területén tanítási időben – iskolaőrség útján biztosíthatja. [Rtv. 10/A. §, 

hatályos: 2020. VII. 16-tól] 

• Az iskolaőrséget az érintett nevelési-oktatási intézmény igényeinek 

megfelelően kell megszervezni. 
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• Az iskolaőr a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartásával össze 

nem függő kérdésben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést. 

• Az iskolaőr az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel 

munkaviszonyban áll. 

– Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a nevelési-

oktatási intézménnyel együttműködési megállapodást köt. [Rtv. 10/B. §] 

– Az iskolaőr az Rtv. szerinti feladatai ellátása során az Rtv. 10/C. §-ában 

meghatározott intézkedések megtételére, kényszerítő eszközök alkalmazására 

jogosult. [Rtv. 10/B. §] 

Saját véleményem iskolaőrök helyett olyan szakemberekre lenne 

szükségünk akik az oktatáshoz értő szakemberek, iskolapszichológus, 

gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens. 

Tantermen kívüli, digitális munkarend 

A nappali rendszerű iskolai oktatás a köznevelési törvény felhatalmazása 

alapján kiadott miniszteri rendeletben az évfolyamra, az időtartamra, a tanulói 

hozzáférésre és a tanulók felügyeletének megszervezésére vonatkozó 

részletszabályok meghatározásával, tantermen kívüli, digitális munkarendben 

is megszervezhető. [Nkt. 27. § (1), hatályos: 2020. VII. 22-től] 

  A tantermen kívüli digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási 

folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy 

más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális 

eszközök alkalmazásával – történik. [Nkt. 27. § (2a)] 

• Felhatalmazást kapott az oktatásért felelős miniszter, hogy rendeletben 

állapítsa meg a tantermen kívüli, digitális munkarend megszervezésére, az 

annak keretében folyó nevelésre-oktatásra, a tanulási folyamat 
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ellenőrzésére és támogatására vonatkozó részletes szabályokat. [Nkt. 94. 

§ (1) f)] 

A digitális oktatás mellett kidolgozásra került az egészségügyi protokoll, 

melynek szabályait szülőnek, tanulónak és pedagógusnak be kell tartani. 

 

Iskolai kirándulások 

• Külföldi iskolai kirándulás [Nkt. 4. § 15a., hatályos: 2017. VI. 17-től]  

- azonos, nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló legalább 7 

 tanuló részvételével,  

- a nevelési-oktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban pedagógus    

vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 

személy felügyeletével megszervezett, 

- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény ha

tálya alá nem tartozó állam területére irányuló térítésköteles kirándulás 

- A határon túli kirándulások a koronavírusra való tekintettel az ősz folyamán 

elmaradnak. 

• Tanulmányi kirándulás [Nkt. 4. § 32.]  

• Az általános és középfokú iskolák a hét-tizenkettedik évfolyamok 

valamelyikén szervezik meg a határon túli kirándulásokat.   

• A határon túli kirándulásokat a központi költségvetés támogatja.   

• A költségvetési támogatás elbírálásakor előnyt élveznek a külhoni 

iskolával dokumentált cserekapcsolatban álló hazai iskolák. 

 • A köznevelési intézmény nyilvántartja azt, hogy a tanuló hányadik 

évfolyamon, mely országban vett részt határon túli kiránduláson.  

• A KIR tanulói nyilvántartás tartalmazza a tanuló azon adatát, hogy melyik 

évfolyamon, mely országban vett részt határon túli kiránduláson.  
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Nemzeti Alaptanterv bevezetése 

Az idei évben az egyik kiemelt feladat a Nemzeti Alaptanterv bevezetése 1 és 5. 

évfolyamon. mely 2020. szeptember 1-én bevezetésre kerül. Az új alaptanterv a 

következő főbb elemeket tartalmazza:  

– A köznevelés célja és feladata az, hogy támogassa a fejlődő-kibontakozó 

egyént a harmonikus egyensúly megtalálásában az alábbi területeken:  

• önmaga és mások elfogadása;  

• autonómia megélése és közösségi felelősségvállalás;  

• újító kezdeményezésre való nyitottság és bevált megoldások belátásra 

épülő alkalmazása;  

• reflektív mérlegelés és aktív, cselekvő részvétel a különböző 

tevékenységekben.  

• Tanulók óraszám csökkentése minimális. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók nyomon követése tanév során 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló:  

- az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes  

 teljesítmény alatti vagy  

- a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást  

mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalm

azása válik szükségessé. A statisztikai adatok magukban foglalják azon             

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszám szerint összesített adatát, a

kik számára pedagógiai támogatás indokolt az alábbi okokból:  

- tanulmányi átlageredményük nem éri el a közepes (3) szintet, ha az alapfokú 

nevelés-oktatásban vesznek részt, és  

- a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesznek részt,         

vagy egy félév alatt legalább 1,1 mértékű romlást mutat;  

- egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kaptak;  
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- a magatartás minősítésekor rossz (2) minősítést kaptak;  

- a szorgalom minősítésekor hanyag (2) minősítést kaptak;  

- az adott tanévben évismétlésre kötelezettek;  

- az adatszolgáltatási időszakra vonatkoztatva 50 tanítási órát és egyéb                   

foglalkozást elérő igazolatlan hiányzással rendelkeznek;  

Az EFOP -3.1.5- 2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intéz-

mények támogatása” c. projekt végett ért, de a fenttarthatóság miatt a már jól              

bevált jó gyakorlatok beépültek a munkatervbe.1 

Ezen kívül a munkaterv elkészítésénél figyelembevételre kerültek az intézmény 

működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozók: 

– Szakmai alapdokumentum 

– Pedagógiai program 

– Szervezeti és Működési Szabályzat 

– Házirend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
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3. Az iskolát érintő jogszabályokhoz kapcsolódó feladatok 

Törvényi változás Feladat Felelős Határidő 

 Köznevelési törvény 

figyelembevételével az éves 

oktatási feladatok megvalósítása 

az új NAT figyelembe vételével. 

Óratervek, óraszámok, 

szervezési feladatok 

Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

2020. szeptember 1. 

A hit és etikaoktatás biztosítása 

minden évfolyamon. 

Egyeztetés a felekezetekkel, 

órarendi egyeztetések, 

terembeosztások 

Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

2020. szeptember 1. 

Köznevelési törvény alapján a 

mindennapos testnevelés 

biztosítása 

PP és Helyi tanterv a 

módosítása alapján, a 

mindennapos testnevelés 

megszervezése, 

megjelenítése a 

tantárgyfelosztásban (heti 5 

testnevelési óra) 

Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

testnevelő 

2020. szeptember 1. 

Az elfogadott helyi tantervek 

áttekintése. 1. és 5. évfolyamon 

NAT alapján. 

A törvényi előírásoknak való 

megfelelés, a PP és a Helyi 

tantervek között. 

Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

munkaközösség vezetők 

2020. szeptembertől 

folyamatosan 

A helyi tantervek alapján 

elkészített tanmenetek 

elkészítése. 

A választott tankönyvek, a 

helyi tantervek megfelelő 

tanmenetek elkészítése, 

ellenőrzése 

Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

munkaközösség vezető 

2020. szeptember 2. 

A tantárgyfelosztás alapján a 

humánerőforrások áttekintése 

Kinevezés módosítások 

elkészítése 

Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

2020. szeptember 15. 

A pedagógus életpályamodell 

működtetése. 

Felkészítés a gyakornoki és 

pedagógus II. fokozatba 

lépésre, minősítő vizsgákra, 

tanfelügyeleti ellenőrzés. 

Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

2020. folyamatosan 

Nkt.27§ alapján a foglalkozások 

16 óráig tartanak az iskolában. 

A tanulói ellátás 

megszervezése, szakkörök, 

foglalkozások tervezése, 

beindítása 

Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

2020. szeptember 2. 

326/2013. (VIII.30.) A 

pedagógus munkaidejének 

beosztása 

A kötött munkaidő 

megtervezése, szervezése, 

nyilvántartásának elkészítése 

Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

2020. szeptember 2. 

folyamatosan 

Intézményi önértékelő csoport 

működtetése. 

Tanulói lemorzsolódás nyomon 

követése 

A csoport éves 

munkatervének kidolgozása. 

Folyamatos  

Igazgató, önértékelő 

csoportvezetője 

Intézményvezető, 

pedagógusok 

Tanév során folyamatos 

 

Tanév során folyamatos 
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4. Tanév helyi rendje 

 

 

A tanév első napja: 2020. szeptember 1. (kedd).  

Az őszi szünet: 2020. október 23-tól, október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó ta-

nítási napja október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 2.           

(hétfő).  

A téli szünet: 2020. december 21-től 2020. december 31-ig tart. A szünet előtti    

utolsó tanítási nap dec. 18. (péntek) Karácsonyi hangverseny: december 12-én,16 

órára, a karácsonyi vásárt 2020. december 12-re tervezzük.  

A karácsonyi ünnepség: december 17-18. A szünet utáni első tanítási nap: 2021.  

január 4. (hétfő). 

Az első félév 2021. január 22-ig tart. A félévi bizonyítványok kiadásának 

időpontja: 2021. január 29. (péntek) 

A tavaszi szünet: 2021. április 1-től, április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó            

tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 7 

(szerda.) 

 A tanév utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd) 

A tanítási napok száma: 179 nap.  

Gyermeknap: 2021. május vége- június eleje 

Kövy-nap: 2021. június eleje, az iskola névadásának 25. évfordulója. 

A ballagás tervezett időpontja: 2021. június 19. (szombat) 10 óra 

Tanévzáró ünnepség az alapfokú művészeti iskolában: kb. 2021. június 17. 

(csütörtök) 17 óra 

Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás: várhatóan 2021. június 21. (hétfő). 
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Tanévzáró értekezlet tervezett időpontja: 2020. június 24. (csütörtök) 8 óra.   

Tanítás nélküli munkanapok tervezete 

Hat tanítás nélküli munkanap – egy tanítás nélküli munkanap programjáról az 

iskolai diák- önkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel, melyet a következőképpen 

kívánunk felhasználni: 

 Őszi belső továbbképzés a tehetséggondozás jegyében,  

Hogyan alakult az intézmény tehetséggondozása az elmúlt években?  

belső továbbképzés, bemutató órák- előadás iskolánkban tanulók 

tehetséges tanulók helyzetéről. 2020. november 

 Pályaorientációs nap,  

2020. november 17. 

 Téma: Mesterségek nyomában 

 Félévi nevelő testületi értekezlet, 2021. február 1./hétfő/ 

 Jó gyakorlatok – külső helyszínen – Tankerületi szakmai nap 

lebonyolításában részt kívánunk venni és látogatni is szeretnénk. Tervezett 

időpont: ? 

 Nevelőtestületi értekezlet – Téma: Csapatépítő tréning a Nemzeti 

Összetartozás éve jegyében. 2020. május vége-június 

 Csapatépítő tréning a pedagógusok lelki egészségéért. 

2021. május eleje 

 DÖK nap, Kövy héten belül DÖK nap - egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével a 

diákönkormányzat jogosult dönteni. 

időpont: 2021. június 6-a hetében Kövy Sándor iskolanév felvételének 25. 

évfordulója jegyében. 
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5. Tanév során mérések lebonyolítási rendje 
 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés 

Az első osztályosok mérése teljes tanulói körön. Az elvégzett DIFER és    

 szükség szerint alkalmazott más mérésekkel kiszűrjük azon tanulókat,    

 akiknek képességbeli problémáik vannak. Számukra a pedagógus fejlesztési   

 tervet készít és a gyermek fejlődését folyamatosan követi, a szülővel  

 együttműködve. A mérést 2020. október 9-ig kell elvégezni és az érintett   

 tanulókat jelenteni az Oktatási Hivatal felé. 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 5-8. évfolyamon 

2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezni. A mérés 

eredményét május 28-ig kell feltölteni a „NETFIT” rendszerbe.  

Idegen nyelvi mérés időpontja: 2021. május 19. a 6. és 8. évfolyam 

részvételével. A vizsgálat intézményi és tanulói adatait 2020. június 9-ig kell 

megküldeni a Hivatal részére.  

Országos kompetenciamérés időpontja: 2020. május 26.  6. és 8. 

évfolyamon anyanyelvi, matematikai alapkészségek fejlődését mérik. 

• Két éve indult el az iskola életében a kritérium-orientált mérés és 

értékelési rendszer bevezetése, most  1-2-3-4-5 és 6. évfolyamon és 

felmenő rendszerben folytatódik. A szociális kompetenciafejlesztéshez, a 

NAT-hoz illeszkedő óravázlatokat minden hétfőn megkapjuk. A feladatok 

a fejlesztéshez a dropbox-ban a rendelkezésünkre állnak.  

• A 2020/2021 tanítási évben is nevelőtestületi értekezleten el kell végezni 

az adott intézményre vonatkozó, a tanév rendjében meghatározott országos 

mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését.   
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• A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás 

céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 

 

6. Témahetek megszervezése 

A témahetek közül a következő témahetet tartjuk meg: 

• Digitális témahét: 2021. március 22-26 között. Fő cél a digitális 

kompetenciafejlesztés. 

• Fenntarthatósági témahét: 2020. április 19–23 között. 

Kiemelt téma: az erdő, fenntartható zöld gazdaság, fenntartható közösségek. 

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek téma napja, 

2020. szeptember 25. Magyar Diáksport Napja. 

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata: 2020.szeptember 21. és 

október 12. között kísérleti jelleggel fog történni a Nkt. 80§ (1 a) bekezdése 

alapján. 

7. Helyzetelemzés 

 

Elemezzük feladatellátási helyünk erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és 

veszélyeit az iskola, mint szervezet működésének szempontjából. Az iskola 

helyzetfeltárása során kiemelt figyelmet fordítunk az emberi és tárgyi 

erőforrások feltérképezésére, reflektálva a belső és külső környezet 

sajátosságaira. Például SWOT-analízist és HR-térképet készítünk. A 

továbbképzési tervet a 2018-2023 év közötti időintervallum tartalmazza. Ennek 

konkrét megjelenése a mindenkori éves beiskolázási tervben kerül frissítésre és 

rögzítésre.2 

                                                           
2 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
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Tárgyi feltételek: 

 

 Digitális kompetenciafejlesztés az intézményben megvalósult, a tanulói 

tabletek mellett, két tanteremben az interaktív panel került elhelyezésre a 

tavalyi tanévben. Azonban a meglévő informatikai eszközök fenntartása 

gondot okoz. Szükség lenne az interaktív táblák és projektorok 

karbantartására. Létrejött a szélessávú internetkapcsolat és a belső WIFI- 

hálózat kialakítása megtörtént. 

 Környezetünk szebbé tétele – az iskola utcai arculatának kialakítása, nem 

csak tankerületi, hanem önkormányzati feladat is. Játékudvarok, 

sportudvarok labdafogóhálók rendbetétele és a Boldizsár iskola 

térburkolat, zöldfüves terület felújítása sajnos nem történt meg, mert nem 

volt rá anyagi fedezet. 

Feladat: Megfelelő pályázati forrást kell hozzá találni. 

 Megkezdődött a Boldizsár iskola és az emeletes iskola területén, a 

kerékpártárolók rendbe tétele és bővítése. 

 Játékudvarok, sportudvarok felújítása létrehozása. A szabadidő hasznos 

eltöltéséhez és a testnevelés órák szabadban történő megtartásához 

elengedhetetlenül fontos lenne. Igen gazdag sportélet zajlik 

intézményünkben. Sajnos félő, hogy nem minden sportág számára tudunk 

helyiséget biztosítani. Az idei tanévben is igénybe kell venni a művelődési 

ház tánctermét és a játékudvarok és a játszótér felújítására lenne szükség. 

 Hangszercsere program a 2020-as költségvetésben tovább folytatódott, így 

a meglévő hangszer állományunk tovább bővült, a Kodály III. program 

keretén belül. 

 Kerámia tanszak ismét működik a művészeti iskola berkein belül, 

melynek helyet a művelődési házban szakiskolai műhelyében tudunk 

biztosítani.  



 

24 

 

Nyári karbantartási munkák 

 A tisztasági meszelést a takarító nénik és a Tömb Kft. közreműködésével 

minden épületben sikerült megvalósítani.  

 Védő szőnyegek falvédők elhelyezése megtörtént a tantermekbe. 

 Az emeletes épületben az ablakok festése megtörtént.  

 Sajnos a játszótér fejlesztésében nem történt változás, amennyiben a 

játszóteret nem sikerül felújítanunk az ott lévő eszközöket megjavítani úgy 

körbe kell keríteni. 

 

Költségvetés 

 

 

 

Költségvetésünk biztonságos és biztonságos a működés is. Költségvetésünkben a 

dologi kiadás magasabb, a közüzemi díjak nagyság rendje miatt. Azonban a 

személyi juttatások időarányosan jónak mondható, bevételi kiesésünk van, a 
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koronavírus miatt. A sportegyesületek nem tudták a járványügyi helyzet miatt 

igénybe venni a sportlétesítményeinket. 

Tanulóink számára az idei évben is biztosított az iskolatej East Milk Kft. 

közreműködésével, az iskolagyümölcsöt továbbra is a derecskei kertészet 

biztosítja az 1-6. osztályos tanulók számára. 

Tanulóink számára iskolakezdési támogatást nyújtott a Tankerület 

füzetcsomagokkal, 185 HH és HHH-s tanulók számára. Nádudvar Város 

Önkormányzata 8000Ft-os iskolakezdési csomaggal támogatott minden RGYK- 

s tanulót szám szerint 176 tanulót. 

Személyi feltételek alakulása az idei tanévben:  

Szervezeti és személyi változások következtek be az intézmény életében. Alsó 

tagozaton új tanító nénit köszönthetünk Boros Márta, Harsányiné Iván Vivien 

Emese, Berecz Debóra, Karacs Jázmin személyében, akik végzős egyetemi 

hallgatók. Így az idei tanévben is hangsúlyos szerepet kap a gyakornokok és 

mentorok szerepe. Felső tagozaton Fekésházi Tibor biológia-földrajz szakos 

tanárként fog dolgozni. Intézményen belül is szervezeti változások történtek 

Tóthné O. Nagy Judit látja el a felsős intézményvezető-helyettesi feladatokat. 

Sajnos a meghirdetés ellenére sem jelentkeztek az intézményegység- vezetői 

feladatok ellátására. A művészeti iskola vezetését Szűcs Henriett 

munkaközösségvezető látja el. Továbbra is biztosított az SNI ellátás, melyet 

Ludman Lászlóné végez, a fejlesztéseket Bokor Erzsébet és Molnárné Gál Erika 

fogja ellátni. Engedélyezett pedagógus státusz 82,4 fő, betöltött pedagógus státusz 

75,6 fő pedagógus dolgozó, ebből megbízással foglalkoztatott 3 fő. Oktató-nevelő 

munkát segítők száma: 9 fő. 7 pedagógus van tartósan távol. Technikai létszám 

14,75 fő és /2 közfoglalkoztatott/.  Összes létszám 99,35 fő.  
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Megbízatások, ellátott feladatok az alkalmazotti közösségben: 

• 32 osztályban, 32 osztályfőnöki megbízatás. A 16 alsós osztályfőnökök 

mellett, 16 osztálytanító végzi a mindennapi oktató nevelő munkát. Hat 

munkaközösség-vezető irányításával, hat munkaközösség működik. 

 

Integráltan oktatott SNI tanulók ellátása  

A 2020/2021-es tanévben ezt a feladatot, az Éltes Mátyás Általános Iskola és 

Kollégium EGYMI látja el. Két gyógypedagógus feladatellátási helye 

intézményünk, ahol 24 SNI-s tanulót látnak el. A feladatellátási helyen a 

gyógypedagógus részére biztosított az: 

• Állandó hely, ahol zavartalanul tudják végezni a fejlesztést, 

• Biztosított számukra az eddig használt fejlesztőeszközök használata, 

A 32 óráig történő benntartózkodás idejére van állandó helyük, rendelkezésre áll 

számukra az oktatáshoz szükséges feltétel. Lehetőséget biztosítunk a 

gyógypedagógusoknak, hogy bekapcsolódjanak az iskola életébe, programjaiba. 

BTMN-s tanulók ellátása 

Az egyéni fejlesztést és BTMN-s ellátást 2 fejlesztőpedagógus végzi, 39 órában. 

A fejlesztésben 39 tanuló vesz részt.  
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Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység működik intézményünkben, 

melynek jogszabályi háttér: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

 A szolgáltatás célja: a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a 

köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a 

köznevelési intézmény pedagógusainak. 

 Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, gyermekvédelmi 

és szociális ellátórendszer működéséről, valamint az ügyintézésben való 

segítségnyújtás stb. Csoportban végzett tevékenység keretein belül  

 szülő csoportok szervezése, vezetése, 

 szükség esetén az óvodapedagógusok segítése, tudásuk bővítése. 

Közösségi tevékenység keretein belül.  

 Az óvoda által szervezett és megvalósított, az egész óvodai közösséget 

érintő rendezvények lebonyolításában való részvétel,  

 Részvétel a szülői értekezleteken, fogadónapon elérhetőség biztosítása a 

szülők számára,  

 Gyermekvédelmi munka támogatása stb. intézmény között létrejött 

együttműködési megállapodás alapján. 

 

Minősítés, tanfelügyelet, szaktanácsadás 

A 2020/2021-es tanévben is fő feladataink között központi helyet foglal el a 

pedagógusok ellenőrzési- értékelési és minősítési rendszere: 

Minősítés és minősítési eljárások lebonyolítása, a mi intézményünk esetében 

három gyakornok pedagógus minősítése fog megtörténni: 
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 Forgó Tünde 

 Gulácsi Alexandra 

 Kapusi Sarolta. 

2020. évben Ped. II. minősítése lesz Császár Zsuzsának. 2021-ben Deákné 

Baranyai Anikó, Baráthné Kiss Tünde és Burkovicsné Nagy Katalin fog 

minősülni. Mesterfokozatra jelentkezett Molnár Ilona tanítónő. Sajnos nagyon 

kevesen jelentkeztek minősítésre, továbbra is általános tendencia, a kivárás 

taktikája, amely országos jelenség.  

 A pedagógusok minősítésében és az országos szakmai ellenőrzésben 

mesterpedagógusunk közreműködik. Törösné Turányi Borbála és 

Fekésházi Tibor, akik keddi napokon lát el szakértői feladatokat. 

 Tanfelügyeleti ellenőrzésben 8 fő lesz érintett. 

Feladat: Az ellenőrzések és minősítések előkészítése, lebonyolítása, aktív 

közreműködés biztosítása az intézményvezetők részéről. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-

vezetők, 

Tanfelügyeleti ellenőrzésben 8 pedagógus érintett. A teljes körű intézményi 

önértékeléshez még nagyon sok pedagógust kell az elkövetkező két évben 

tanfelügyelni, ez nem kis feladatot ró az intézményvezetőre. Az éritett személyek: 

Czirbuszné Szkupi Éva, Fejesné Csűrös Kinga, Csákó Ildikó, Nagyné Urbán 

Julianna, Mészáros Judit, Mészáros Gyöngyi, Vértesi Nagy Anna, Kiss Dóra. 

Szaktanácsadásra az idei tanévben is benyújtottuk igényünket, évente 8 fő 

pedagógus szaktanácsadását igényeljük.  
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Statisztikai mutatószámok 

 

 

Tanuló létszámunk kismértékű csökkenést mutat. 32 osztály közösségünk van, 

21,5 fő átlag létszámmal. Az ábrán leolvasható, hogy intézményünk tanuló 

létszáma és az osztályok száma hol helyezkedik el járási szinten.  
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Évfolyamismétlő tanév végén 15 fő volt, a javító vizsgára 17 tanuló volt 

utalva, közülük mindenki megjelent. 16 tanuló tett sikeres javító vizsgát. 1 

tanuló sikertelen javító vizsgát tett.  Az egyéni munkarend szerint tanulók 

száma még az Oktatási Hivatallal egyeztetés alatt áll. 
Művészeti iskola  

Művészeti iskolában kezdő tanítási nap szeptember 1, utolsó tanítási nap 2021. 

június 15, amely alkalmazkodik az általános iskola tanév rendjéhez. A 

beiratkozott jelenlegi tanuló létszám: 189 tanuló Zeneművészeti ágon 84, 

zeneismeret 17 fő, táncművészeti ágon 30 fő és képzőművészeti ágon 58 fő a 

jelenlegi létszám. 

A művészeti iskola kórusának felkészülési időpontja: minden héten szerda 

14.00 órától. /mely a koronavírus terjedésének függvénye/ 
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Pedagógus továbbképzések és beiskolázásból adódó feladatok 

A nevelőtestület valamennyi tagja minden olyan továbbképzési lehetőséget 

megragad, mely segítheti szakmai munkáját. Az idei tanévben informatikai, 

biológia és testnevelésképzésre jár 1-1 fő, melyből 2 fő képzése államilag 

finanszírozott képzés. Egy fő fejlesztőpedagógusi szakvizsgán vesz részt, 

önköltségi alapon. Bízunk benne, hogy évfolyamán lesznek olyan képzések, pl. 

pályázati úton melybe a pedagógusok be tudnak kapcsolódni. Várjuk a 

Képzőművészeti Egyetem képzéseit. Minden év március 15-ig kerül 

felülvizsgálatra és benyújtásra a tantestület által elfogadott képzési terv, mely az 

adott év intézményi költségvetésének függvényében és az intézmény szakos 

ellátottságának ismeretében kerül jóváhagyásra. 
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Tantárgyfelosztás 

Az intézmény engedélyezett felhasználható órakerete: 1485 óra/hét, mely 

tartalmazza a két fejlesztőpedagógus óraszámát is. Kedvezmények száma 

intézményi szinten: 80 óra. A lecsökkentett óratömeg miatt nagyon kevés 

tanórán kívüli lehetőséget tudunk támogatni. Egy pedagógusra javasolt 

megtartható óraszám 24 óra volt. 

Tankönyvellátás 

Minden tanuló számára a tankönyvellátás ingyenesen biztosított volt az idei 

tanévben is. A tankönyvek időben és hiánytalanul a tanulók rendelkezésére álltak. 

Az évfolyamok jelentős része kísérleti tankönyveket használ, mellette Apáczai 

Kiadó tankönyveit, és a Nemzeti Kiadó könyveit is használjuk. A 

természettudományok területén Mozaik-os tankönyvekből szeretnénk oktatni, de 

ezt nem minden esetbe lehet megvalósítani, mert a rendelhető tankönyvlistán nem 

szerepelnek ezek a tankönyvek. Gondot okoz az 1. és 5. évfolyamon az új NAT-

hoz igazodó tankönyvek hiánya. 

Kockázati tényezők a tanévben 

 Digitális E-napló alkalmazása a Művészeti iskolában, bízunk benne, hogy 

sikeres lesz a törzslapok nyomtatása is, mely megkönnyíti a pedagógusok 

adminisztrációs munkáját. 

 Az interaktív táblák elavulttá váltak, veszélyezteti az IKT eszközök 

alkalmazását ezzel a hatékony oktatást is. 

 A tanári laptopok elavulnak, nincs csere lehetőség, mely veszélyezteti akár 

a digitális oktatás hatékonyságát. 

 Veszély lehet a lemorzsolódás növekedése, a tanulók szociális háttér 

tényezőinek ismeretében. 
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 A tanulók közömbös magatartása a tanulás iránt, befolyásolja a 

kompetenciamérés és idegen nyelvi mérés eredményeit. 

 A nyolcadikos tanulókat a május végi mérések nem igazán hatják meg, mert 

mindenkit felvettek már valamelyik középiskolába. 

 

Pályázatokról 

Az intézmény mindent megpróbál megtenni annak, érdekében, hogy pályázati 

forráshoz jusson. Emiatt tankerületi szinten és alapítványi szinten is pályázik. 

Jelenlegi pályázataink: 

 Erzsébet táborokban a nyár folyamán 370 tanuló, 20 csoportban vehetett 

részt. A táborok gazdag és hasznos programot biztosított a tanulók szabad 

idejének hasznos eltöltéséhez.    

 EFOP.3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő 

Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása pályázatunk sikeres 

melynek megvalósítása 2021.júniusban kerül sor. 

  Határtalanul pályázat ismét sikeres Erdélyi körutazáson veszhetnek részt 

tanulóink az ősz folyamán, mely felfüggesztésre került a járványügyi 

helyzet miatt. 

 EFOP -3.1.5-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása” c. projektbe átfogó intézményfejlesztési 

folyamatban vettünk részt. A projekt élezárása folyamatban van. 

 EFOP- 3.9.1. Humánkapacitások fejlesztése Nádudvaron és térségi szinten, 

ahol tanulóink számára számtalan tanórán kívüli foglalkozás áll a 

rendelkezésükre. Idegen nyelv tanulása, felvételi előkészítők megtartása 

stb. 

 Digitáliskompetencia fejlesztés, mely még folytatódik. 

 EFOP –3.2.6 Művészeti iskola módszertani kultúrájának fejlesztése. 
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 Konzurciumi patrnerként veszünk részt a művelődési ház  és a TOP- 5.2.1 

-15 HB-1 -2016-00007 pályázatban. 

 

Tanulmányi versenyek 

• Az iskola munkatervében határozzuk meg azokat a tanulmányi versenyeket, 

amelyekre felkészítik pedagógusaink a tanulókat.   

• Az iskola a tanulmányi versenyek jegyzékében (tanév rendje 3. melléklet) nem 

szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára is felkészítheti a tanulókat. 

Számos tankerületi, megyei, regionális és országos tanulmányi versenyen 

mérettetik meg tanulóink tudásukat. A tanulmányi versenyek részletes listája a 

2020/2021-es tanév ütemtervében található. 

8. Szakmai alapdokumentumunk alapján ellátandó 

tevékenységeink  

 Közös igazgatású köznevelési intézmény  

 Alapfokú oktatás 1-8 évfolyamon, 

 Egész napos nevelés-oktatás biztosítása alsó tagozaton, 

 Tanuló szobai foglalkozás biztosítása felső tagozaton, 

 Tehetséggondozás beépülése mindennapi életünkbe, 

 Emelt szintű angol, német és matematika oktatás biztosítása, 

 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása,  

 Integrációs felkészítés és képesség-kibontakoztató felkészítés, 

 Alapfokú művészetoktatás, 

 Könyvtári feladatok ellátása. 
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9. Tanév feladatai 

Az oktató-nevelő munka folyamatába beépített irányelvek: 

Esélyteremtés–tehetséggondozás lehetőségeinek biztosítása, emelt óraszámú 

oktatással. Felvételi előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt a nyolcadik 

osztályosok. Tantárgyi szakkörök megtartásával a tantervi anyag elmélyítése. 

Biztosítjuk az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, kiemelten 

az egész napos oktatás, tanulószobai foglalkozás, a szakkörök és szabadidős 

programok keretében.3 

Egész napos oktatás és tanulószobai foglalkozásokkal szakkörökön való 

részvétellel biztosítjuk a megfelelő pedagógiai környezetet, mellyel a családi 

hátteret kompenzáljuk a tanulás, a házi feladat elkészítéséhez.4 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető- helyettesek. 

• Hátránykompenzáció- egyéni fejlesztések biztosítása, rászoruló és 

Nevelési Tanácsadó által megvizsgált tanulók számára. Hátrányos helyzetű 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások 

szervezése, egyéni fejlesztések megvalósítása. A hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra való fokozott odafigyelés szintén 

mindannyiunk feladata lesz ebben a tanévben is. Iskolánkban kiemelt 

feladatként kezeljük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókkal való foglalkozást. A tanítási órákon differenciált feladatokkal 

igyekszünk ezeket a tanulókat is sikerélményekhez juttatni. A tanítási 

órákon kívül különböző szakkörök, sportfoglalkozások adnak lehetőséget 

a szabad idő hasznos eltöltéséhez. 

 

                                                           
3 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
4 u.a 
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• Versenyképes tudás átadása– minőségi oktatás  

Az alapkészségek, képességek fejlesztése az iskola alap feladata, hogy tanulóit 

felkészítse a továbbhaladás lehetőségére. A minőségi oktatás biztosítása 

kiemelt feladat intézményünkben, a település egyetlen iskolájaként mindent 

meg kell tenni annak érdekében, hogy a szülők és a tanulók megelégedésére 

megfelelő oktatást tudjunk biztosítani. 

Felelős: tantestület pedagógusai és az oktató nevelő munkát segítő 

alkalmazottak. 

• Kisgyermekkori fejlesztés 

Fontos a fejlesztés figyelemmel kísérése, az óvoda-iskola átmenet kezelésének 

érdekében. Az óvodával való folyamatos kapcsolattartást most is kiemelt 

feladatunknak tekintetjük. Ezt a következő tevékenységi formákban kívánjuk 

megvalósítani: 

 leendő első osztályos tanítók látogatása az óvodában, ismerkedés a 

nagycsoportosokkal, 

 óvónők és az óvodások meghívása a rendezvényeinkre, 

 a leendő elsősök fogadása, számukra játékos foglalkozások iskola érlelő 

foglakozások megtartása, 

 tájékoztató értekezlet a leendő első osztályos gyerekek szüleinek,  

Az alsó tagozat munkaközösségi megbeszéléseit az aktualitásoknak 

megfelelően tartja. A tervezett foglalkozásokat és programokat a 

munkaközösségi foglalkozások ütemterve tartalmazza. 

Felelős: intézmény és óvodavezető, 

• Végzettség nélkül iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkentése 

2017. augusztus 1-től az EFOP 3.1.5-16 „A tanulói lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű projektben veszünk 

részt, mely megvalósítása hozzájárulhat a lemorzsolódás csökkentéséhez. Az 
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intézkedési terv és cselekvési ütemterve elkészült, melyet igyekszünk a tanév 

feladatai közé beilleszteni.5 

10. 202/2021–es tanév fő feladatai 

• A tagozatok szakmai önállóságának biztosítása folyamatosan történik. 

Meglévő hat szakmai munkaközösségek hatékony működtetése, / Alsós, 

Osztályfőnöki, Humán, Idegen nyelvi, Természettudományi és 

Művészetek/ 

• Belső továbbképzési rendszer működtetése. Kiemelt figyelmet fordítunk a 

nevelőtestületen, illetve feladatellátási helyen belül a partneri, szakmai 

együttműködések, valamint az ezeket támogató gyakorlatok feltárására és 

rögzítésére.6 

• Külön anyagi ráfordítást nem igénylő közösségfejlesztést és közvetve a 

lemorzsolódás megelőzését is szolgáló tevékenységeket tervezünk, a 

módszereket leírjuk és a mindennapi gyakorlatba ültetjük. Például belső 

szakmai napot rendezünk, amelynek feladata a szakmai tudásmegosztás.7 

•  Szakfeladatok összehangolását egymás tevékenységét segítő 

együttműködés kialakítása információ-áramlás javítása. 

• Az emelt óraszámú oktatás tehetséggondozás biztosítása. 

• A művészeti nevelés hangsúlyos jelenléte, a művészeti iskola 

tevékenységének biztosítása. 

• A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, SNI ellátás és fejlesztés 

lehetőségeinek biztosítása. 

• Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, 

beiskolázási program. 

                                                           
5 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapjá 
6 u.a 
7 u.a 
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• A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolítása. A középfokú 

beiskolázás feladatait a tanév rendje tartalmazza. Ennek minden lépését 

meg kell tennie intézményünknek. 

 

10.1. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései és feladatai, az 

előző tanév feladataiból adódó feladatok 

 

Legfontosabb pedagógiai célkitűzések 

• NAT bevezetése 1. és 5. évfolyamon. 

• Esélyteremtés. Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatni 

az egyéni képességek kibontakozását. A kooperatív tanulásszervezést 

vezetünk be alsó és felső tagozatban egyaránt az eredményesség és 

méltányosság folyamatos mérésével, a kooperatív folyamatok folyamatos 

igazításával.8 

 Családi és egészséges életre nevelés. Egészséges életmódra nevelés- 

projekt-hetek szervezése. Feladatellátási helyünk rendszeresen évente 

több alkalommal is szervez családokkal, szülőkkel való partneri kapcsolat 

kialakítását, erősítését célzó közösségi napokat, családi napokat, melyek 

megtervezéséért és megvalósításáért az ILMT alapú partnerkapcsolati 

fejlesztés koordinátora felel.9  Több olyan programot beépítettünk a 

munkatervünkbe mely méltó megemlékezéssel és eseménnyel fog szolgálni 

az év folyamán. 

 Esztétikai nevelés a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatása terén. 

 Nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, 

ünnepeink megismerése és átörökítése. 

 

                                                           
8 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
9 u.a 



 

39 

 

Szakmai tartalmak kidolgozása, beépítése az oktatási 

folyamatokba 

 Közösségformálás, közösségépítés, 

 Beszédkultúra fejlesztése nemcsak anyanyelvi nevelés keretében, 

kommunikációs kapcsolattartás kiépítése, olvasóvá nevelés. 

 Környezettudatos nevelés magatartás alakítása, honismereti nevelés, 

 Tehetséggondozás-belső továbbképzések. 

  Művészetoktatási nevelés beépítése a nevelési rendszerünkbe. 

 Közösségi szolgálatnak letöltésére lehetőséget biztosít intézményünk. 

 Délutáni foglalkozások, széles választékát kínáljuk a tanév során. 

 Egész napos iskolai modellünk működtetése. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatni az egyéni 

képességek kibontakozását. Esélyteremtés az egyéni fejlesztés területén. 

 

10.2 Folyamatos oktatási feladataink a Pedagógiai Program 

megvalósítása érdekében beépültek az éves munkatervbe 

• Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos 

ellenőrzése.  

• NAT–ra épülő tantervek kidolgozása az 1. és 5. évfolyamon. 

• A Köznevelési törvény szerinti kerettantervekben előírt tartalmak 

megjelenése a tanulási folyamatokban (1-4. és 5-8. osztály).  

• Az iskola jó tanulmányi átlagának megőrzése, mérések, központi 

írásbeli, nyolcadikos felvételi eredményeinek javítása.  
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CÉL: eredmények javítása, illetve a már meglévőeredmények, megtartása. 

Középiskolai felvételire a szülőket is megnyugtató felkészítések 

megtartása. Tanulóink reális továbbtanulási szándékainak erősítése. 

Ennek érdekében feladataink: 

 Kompetenciamérésekre folyamatos felkészítés tanítási órákon 4-6-8. 

osztályokban.  

 Differenciáló, tehetséggondozó foglakozások megtartása. 

 Széleskörű továbbtanulási ajánlatok bemutatása tanulóinknak.  

 A mérési napra tanulóink felkészítése, munkájuk ellenőrzése. 

 A mérés eredményeinek elemzése, közzététele, értékelése. A mérések 

eredményeiből tapasztalatok levonása, tervek készítése a mérés után 

folyamatos felülvizsgálat. 

 A szaktárgyakhoz tartozó kiemelt pedagógiai célkitűzéseket, 

feladatokat, rendezvényeket és programokat a munkaközösségek 

munkatervei tartalmazzák részletesen. (Munkaterv mellékleteiben 

találhatók).  

Felelős: intézményvezető, helyettesek, munkaközösség vezetők. 

Határidő: folyamatos. 

Továbbra is a legfontosabb pedagógiai feladatunk, az eredmények megtartása 

végett: 

 A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, az 

egyéni képességek fejlesztése, 

- Alsó tagozaton: A felzárkóztató órák és a tanulási tevékenységek 

hatékony, optimális kihasználása, 

- Felső tagozaton: A fejlesztő órák, az egész napos bent tartózkodás és a 

tanulószoba eredményessége, egyéni fejlesztések biztosítása a differenciált 
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fejlesztés, az önálló tanulási képességek és egyben a tanulási morál 

erősítése.  

- Minden tanulóra és tantárgyra vonatkozóan feladat a tanulás tanítása, 

mely módszertani tanácsadást jelenthet. 

 Kompetenciamérés tapasztalatainak, beépítése a tanórákba 

folyamatosan történjen. 

• Színes munkaformák használata, tanulóink motiválása a jobb eredmények 

elérésére. 

• A tanulók egész napos iskolában tartózkodásának megszervezése, 

tartalmassá tétele egész éves feladatunk. (Szakkörök, felzárkóztató 

foglakozások, korrepetálások, programok szervezése.)  

• Mélyrehatóan meg kell alapoznunk az alapkészségek elsajátítását, 

differenciált fejlesztését. 

• Fejlesztjük a tanulók önálló problémamegoldó képességét, készségét. 

• Személyiségfejlesztés szolgálja a tevékenységekre alapuló nevelést, a 

képességek fejlesztését. 

• Kommunikációs képességek fejlesztésére még nagyobb hangsúlyt kell 

fektetnünk.  

• Magas színvonalú, hatékony szakmai munka, mely elsősorban jelenti 

egységes pedagógiai követelmények megvalósítását, a PP-ben 

megfogalmazott elvek betartását, a módszertani kultúra fejlesztését, 

önképzést, továbbképzéseken való részvételt. 

 

10.3 Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok 

• A gyerekek aktívabb bevonása a saját programjaik szervezésébe  

CÉL: tanulók legyenek részesei a programok elkészítésének, szervezésének, 

lebonyolításának, önálló tevékenységek ösztönzésére, aktivitás növelésére 

kell törekednünk. (DÖK munkájának erősítése).  
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Ennek érdekében: DÖK rendszeres, aktív működtetése az egész év folyamán. 

Tanulók ötleteinek, javaslatainak beépítése a nevelési munkánkba. Tanulókat 

aktívabb bevonása a közösségi programokba. 

 Tanítási órák magatartásának javítása, tanulási morál javítása 

CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása 

Ennek érdekében: Motiválás, munkaformák változatossága, gyakorlatiasság 

előtérbe helyezése a tanítási órákon. 

 Délutáni tanulási időben (tanulószoba) felelős munkavégzésre nevelés 

CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása, eredményes felkészülés 

másnapra. 

Ennek érdekében: Egy tanulócsoport – egy tanulószobát vezető pedagógus 

rendszerének kialakítása.  Leckefüzet rendszeres vezetése, házi feladatok 

elvégzése, nyugodt, tanuló légkör kialakítása.  

 Magatartási morál további javítása  

CÉL: Tanulók közötti viselkedéskultúra javítása, tolerancia, 

kommunikációs készség javítására való törekvés. 

Ennek érdekében: Konfliktuskezelő programok.  Alsóban: 

Konfliktuskezelés, Iskolapszichológus segítségének igénybevétele, 

(prevenció). Osztályfőnöki munkaközösség által összegyűjtött szabályok  

betartatása minden kolléga által, a Házirend szabályainak következetes 

betartatása. 

 Környezettudatos nevelés és egészséges életmódra nevelés, melynek 

érdekében: 

- Iskola gyümölcs programban részvételünk továbbra is folyamatos. 

- Egészség-hetet szervezünk ősszel és tavasszal is. 

- Mindennapos testmozgás biztosítása a sportkörökön keresztül. 

- A tanulók állóképességének javítása. Fittségi mérés lebonyolítása. 

• Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, 

kirándulások. Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés 
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szabályainak betartatása egész éves feladatunk. - pl: farsang, játszóházak, 

osztálykirándulások, mesedélután, stb.  

• Közösségi programok szervezéséhez a közösséghez tartozás, a 

közösségért való felelősségvállalás erősítése. ( Aranyfakanál főzőverseny, 

Gyermeknap stb.) 

 Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti 

versenyek szervezésével lebonyolításával: Kövy kupa, szavaló verseny 

stb. 

 Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák 

következetes betartása. 

- Alsó tagozaton ezt szem előtt tartva heti értékelésekben, a felső tagozaton, 

havonta az osztályfőnöki órákon történjen meg. 

- Fontos az egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a 

tanulók felé, 

- Rongálások esetén a jóvátétel megszervezése. 

- Viselkedési problémák azonnali kezelése, 

- Pozitív szokásrendek kialakítása. 

Szervezési – vezetési területen céljaink 

 Munkaközösségek munkájának hatékonyságának növelésével a kooperatív 

tanulási technikák, témanapok, előkészítése. 

 Folyamatos belső ellenőrzés kialakítása. 

 Részvétel és aktivitás a település rendezvényein. 

 Színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése. 

 Mindennapos testnevelés biztosításával a tanulók mozgásigényének 

kielégítése– utánpótlás nevelés.  

Felelős: Intézményvezetők, munkaközösség-vezetők 
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Oktatás területén céljaink 

 Bukások számának csökkenése. 

 A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű 

alkalmazása. 

 A tanulók hatékony bevonása az órai munkába, tanulói aktivitás növelése. 

 Tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiválásának átgondolása, 

új utak keresése. 

Felelős: tanítók, tanárok, fejlesztőpedagógusok 

Nevelés területén céljaink 

 Tanulói viselkedéskultúra fejlesztése. 

 Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társuk iránt. 

 Az emberi értékek tiszteletére nevelés. 

 Környezet kultúra javítása, igény az egészséges környezet iránt.  

Felelős: az intézmény szakmai közössége 

11. Pedagógusok munkaköri feladatai 

A pedagógus kötelességei és alapvető feladatai a NKt. 62§ (1) alapján: 

Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás – 

rendszer szellemében, az SZMSZ – ben és a Házirendben meghatározottak, és 

az iskolai dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi. 

 Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás – 

rendszerét. 

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott általános nevelési célok 

közvetítése, az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatok maradéktalan teljesítése. 

 Egyéni foglalkozás a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel. 

 A tehetség felismerése, gondozása, nyilvántartása. 
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 Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb 

megismerésére, egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, 

öntevékenységük, önkormányzó képességük fejlesztésére. 

 Az erkölcsi fejlődés elősegítése, közösségi együttműködés szabályainak 

elsajátítása, betartása. 

 A testi –lelki egészség fejlesztése és megóvása. 

 Oktatómunkáját éves és tanórai szinten tanulócsoportokhoz igazítva 

szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét. 

 Pontos és aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, 

az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

 Kötelező minősítések határidőre történő megszerzése. 

 NKt. 62§ (2)-(3) hétévenkénti kötelező továbbképzés teljesítése. 

 Az adott helyzetben elvárható magatartás tanúsítása a munkavégzési 

kötelezettség teljesítése során. 

 A tanítói /tanári munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak 

megfelelő magatartás tanúsítása. 

 Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos 

információkat. 

 Munka idején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül 

vagy közvetve sérti a munkáltatója jó hírnevét. A munkáltató szervezeti 

érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást nem gyakorolhat. 

 Tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége van az 

intézményvezetővel és a munkatársakkal. 

 A hivatali titkot köteles megőrizni, ezen túlmenően nem közölhet 

illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkakörével összefüggésben 

jutott tudomására és közlése a munkáltatóra vagy más személyre nézve 

hátrányos következményekkel járna. 
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 Munkavégzési kötelezettsége az általában elvárható szakértelemmel és 

gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és 

szokások betartásával. 

I. Folyamatos tevékenysége, amely munkaköri alaptevékenysége 

 A.  Szaktanári munka 

 Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program 

hatáskörébe utal. 

 Feladatait az intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, illetve a 

munkaközösség- vezető adja. 

 Nevelő-oktató tevékenységét a tantárgyfelosztásban, az órarendben, 

intézményi és munkaközösségi munkatervben meghatározottak szerint 

végzi. 

 Az iskola Pedagógiai Programjához igazodva választja ki a legmegfelelőbb 

tankönyveket. 

 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a 

foglalkozási terv/tanmenet. 

 Tanmenetet készít az általa tanított tantárgyakhoz. 

 A tanmenettől 20 %-os eltérés esetén köteles az intézményvezető 

helyettessel egyeztetni. 

 Az e-naplót pontosan, precízen vezeti. Felel az e.napló rávonatkozó 

részének folyamatos vezetéséért. Bejegyzi, nyilvántartja az óráról késő 

vagy hiányzó tanulókat. 

 Amennyiben a koronavírus helyzet indokolttá teszi munkáját online 

digitális oktatás formájában folytatja. 

 Tanóráira, tanórán kívüli foglalkozásaira tanmenetei alapján rendszeresen 

felkészül, óravázlatot készít, mely alapján óráit megtartja. 

 Feladata a tantárgyi koncentráció megvalósítása, kompetenciafejlesztés (az 

alkalmazható tudás kialakítása). 
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 Figyelembe veszi a tanulók képességeit, haladási tempóját, differenciál. 

 Kötelessége a tananyag szerinti ismeretközvetítés. 

 Meg kell valósítania tanóráin a diákokkal való folyamatos kommunikációt, 

nem sértheti a gyermek emberi méltóságát. 

 A tanulót büntetésként tanítási órájáról nem küldheti ki. 

 Naponta 15 perccel a tanítási óra megkezdése előtt köteles munkahelyén 

megjelenni, a tanteremben a tanórák előkészítését elvégezni. 

 Kötelessége az ügyeletesi teendők ellátása: reggel negyed 8-ra érkezik, 

és szünetekben felügyeli a rendet. 

 Beosztható napközis étkeztetés felügyeletére, szükség szerint – az 

iskolavezetés utasítására –helyettesítést végez. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli az iskola Pedagógiai Programjában 

meghatározottak szerint a tanulók tudását, félévente legalább a heti 

óraszám + 1 osztályzatot (de legalább félévi 4 osztályzatot) ad minden 

tanítványának. 

 Összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai 

dolgozatokat, a témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) 

legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatja. 

 A tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli 

dolgozatnál a kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal. 

 Az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi az e-naplóba, a tanuló egy 

írásbeli vagy szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt 

képez a magyar nyelv és irodalom dolgozatok értékelése). 

 Tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad 

előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 

elvégzendő feladatokról. 

 Köteles szakmai munkájához igénybe venni a szemléltető és technikai 

eszközöket. 
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 Felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető 

eszközök, könyvek, stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért. 

 Gondoskodik az eszközök helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről. 

 Munkatervben rögzítettek szerint előkészíti, lebonyolítja és értékeli az 

iskolai, városi, területi és megyei tanulmányi versenyeket. 

 Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

 Folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, 

versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat. 

 Lehetősége szerint szakmai továbbképzések aktív résztvevője, az ott 

szerzett tapasztalatairól beszámol szakmai munkaközösségének. 

 Folyamatos önképzéssel tájékozódik az új szakmai törekvésekről. 

 Tiszteli a gyermek és munkatársai emberi méltóságát, és ezt 

megköveteli tanulóitól is. 

 Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

munkaadóját. 

 Egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők 

számára az osztályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet 

meghaladó hiányzása előtt tanmeneteit – a szakszerű helyettesítés 

megszervezése érdekében – az intézményvezető helyetteshez eljuttatja. 

 A beintegrált, a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztését végzi. 

 Bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

közreműködik az épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb 

dokumentumokat. 

 Elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozi 

látogatásra, stb. 

 Az osztályozó értekezletet megelőzően legalább két nappal lezárja a 

tanulók osztályzatait. 
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 Ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától 

a tanuló kárára, akkor erre a tényre az osztályozó értekezlet előtt felhívja 

az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát az értekezleten megindokolja. 

 Beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén 

ellátja a tanulók versenyre való kíséretét. 

 Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz 

részt annak szervezésében, tervezésében, irányításában. 

 B.  Osztályfőnöki tevékenysége 

    1.  A főbb tevékenységek összefoglalása 

 Osztálya vezetője. 

 Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi 

dokumentumok pontos vezetéséért. 

 Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 

 Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben 

tartásáért. 

 Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, 

vagy az évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet 

egyes előírásaira. 

 A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és 

munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a 

tanulókkal. A vírushelyzet fennállása miatt tájékoztatja a tanulókat az 

előírt egészségügyi protokoll szabályaira. 

 Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, 

házirendjét, az egészügyi protokollt megbeszéli velük a gyerekeket érintő 

nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére 

vonatkozóan. 
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 Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A 

nevelési folyamat tervezésében a civil szervezetek szerepét, 

közreműködését segítő eszközként használja (pl. iskolai alapítvány). 

 Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival 

foglalkozó tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel (pl. logopédus, pszichológus, gyógy-testnevelő, közösségi 

szolgálat koordinátorával, stb.). 

 Együttműködik az osztályában tanító szaktanárokkal, napközis 

nevelőkkel. 

 Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és 

látogatja óráikat. 

 Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 

 Szükség esetén – az intézményvezető hozzájárulásával – az osztályban 

tanító tanárokat és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

 A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait az érvényes 

diagnosztikai eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és 

javaslatát az osztályban tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen 

elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák. 

 A helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki 

tevékenységet ennek alapján szervezi meg. 

 Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő 

pedagógiai, szervezési, stb. feladataira. 

 A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket 

készít, statisztikai adatokat szolgáltat. 

 Kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére. Felel az e-napló 

szabályszerű, naprakész vezetéséért, a törzslapok, bizonyítványok, 

értesítők pontos kitöltéséért. 



 

51 

 Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok 

adatainak változását, (a bejárók, étkezők, tanulószobai foglalkozást 

igénylők adataiban bekövetkező változásokat). 

 Az osztályozó értekezlet napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van 

–e zárva az osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen 

az osztályzatok átlagától a tanuló kárára. 

 Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek 

összegyűjtésében és elbírálásában. 

 Közreműködik a választható foglalkozások felvételének 

lebonyolításában. 

 A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli 

szabadidős foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális 

önértékelés igényét. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját 

hatáskörében is jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret). 

 Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos 

bejegyzéseket. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály 

fegyelmi helyzetét. 

 Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást 

kezdeményezhet. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos 

észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

 Szervezi, segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya egészségügyi, 

orvosi vizsgálatait. 

 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, 

együttműködik a szülőkkel. 
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 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs 

teendőket, továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 Szülőkkel való kapcsolattartása: a munkatervben meghatározott 

időközönként szülői értekezletet (félévente egyszer), fogadóórát (hetente) 

tart előre megadott időpontban.  

 Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai 

jellemzését a gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről 

tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, 

tudatosan fejleszti az életpálya – kompetenciákat. 

 A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt 

vagy helyetteseit. 

 Szükség esetén családlátogatásokat végez. 

 Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb 

módon értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 

 A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki 

órát tart. Az osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai 

munka kiemelt színtere az osztály éves tanmenete alapján valósul meg, 

amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a nyomon követése 

mellett, évente több alkalommal, változó tematikával, releváns társadalmi 

témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal foglalkozásokat 

tart. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli 

tevékenységek szervezésében. 

 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, 

szervezi osztálya szabadidős foglalkozásait. 

 Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő 

munkálataiban és a rendezvényeken. 
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 Az iskolai ünnepségek méltó megtartásához osztálya megfelelő 

felkészítésével járul hozzá. 

 Előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt 

időben leadja a kirándulási tervet. Közös kulturális programokat szervez 

osztálya tanulói számára. Ezek tervéről, programjáról és tapasztalatairól 

tájékoztatja az intézményvezetőt és/vagy helyetteseit, valamint a szülőket. 

 Szervezi osztálya közösségi életét. 

 Segít abban, hogy a gyermek otthonosan és biztonságban érezze magát az 

iskolában. Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi 

szintjéről, osztályban, egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, 

környezetéről. 

 Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség 

kialakulását. 

 Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság 

karbantartására. 

 Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a 

tanulásban lemaradók felzárkóztatását. 

 Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 

tanulókról. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal 

küszködő tanulókat, segítséget nyújt számukra. 

 A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése 

érdekében együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott 

kollégával. Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos 

helyzetű és veszélyeztetett gyerekek segítéséről. 

 Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség 

esetén részt vesz esetmegbeszéléseken. 

 Elvégzi az osztályfőnökök egyéb adminisztrációs feladatait. 
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 A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az 

intézményvezetőnek vagy az intézményvezető helyetteseknek.. 

 

C.  Ellenőrzési kötelezettségei 

 Az e-napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, 

sorszám) hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség 

esetén az iskolavezetés értesítése). 

 Kéthavonta ellenőrzi az e-napló osztályozó részének állapotát, az 

osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az intézményvezető 

helyettesnek.  

 Kéthavonta beszedi és átnézi a gyerekek ellenőrzőjét, ezt írásos 

bejegyzéssel jelzi. Nyomon követi azok következményeit és ellenőrzi a 

tanulók által beírt érdemjegyeket. 

 Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői 

aláírással vagy egyéb úton történő tudomásulvételét. 

 Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását. A 

hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez 

rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a 

vezetőknek jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét. 

Szükség esetén legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán 

igazolja a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket elektronikus 

üzenetben vagy levélben.  

 A házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, 

szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

 Az SZMSZ előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan 

hiányzásról.  
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 A bukásra álló tanulók tanulmányi előmeneteléről értesíti a szülőt 

félévi és év végi jegyzárás előtt egy hónappal. 

 Az osztályozóértekezlet napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le 

van-e zárva az osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el 

jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárára. 

 

A tantestület tevékenysége, felelőssége 

 Naprakészség, munkaköri feladatok ellátása, a munkaköri leírások 

aktualizálása alapján. 

 Szaktanári munka hatékonysága, 

 Tanórán kívüli lehetőségek maximális kihasználása felzárkóztatások, 

tehetséggondozás, felvételi előkészítők megtartása, versenyfelkészítések,  

 Tanulmányi versenyek, tehetségkutató versenyek megszervezése, 

lebonyolítása, 

 Mérésekre való felkészülés, 

 Pályaválasztás-továbbtanulás lebonyolítása, 

 Múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvétel, 

 Téma hetek, őszi-tavaszi egészséghét szervezése. 

 XXIX. Varázsceruza helyesíró szervezése, lebonyolítása. 

 Művészeti iskolai tehetségkutató versenyeinek szervezése és lebonyolítása. 

 Az e-napló vezetése, alkalmazása az általános és művészeti iskolába. 

 A munkatervi és munkaközösségi feladatok következetes elvégzése. 

 Kiemelt programok az elmaradt Lázár Ervin program beépítése a 

munkatervekbe: színház, cirkuszlátogatásokra és őshonos állatok bemutató 

helyeinek megtekintésére. 

 Nemzeti összetartozás jegyében programok szervezése. 

 25 éves névadó ünnepség intézményünkben. 
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12.1 Pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv a 2020/2021-es tanévben 

 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 intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról. 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.  

Feladat: A tanfelügyeleti ellenőrzésre, minősítésre való felkészülés, önértékelési 

csoport működtetésével. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, önértékelési csoport 

tagjai 

Megoldásra váró feladatok: 

 A tanfelügyelet, minősítés fogadása, ütemezés;  

 Kulcsesemény, mérföldkő terv készítése.  

 A szabályzatok, dokumentumok naprakész állapotba hozása. 

Pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei 

 Pedagógiai módszertani felkészültsége, 

 A tanulók személyiségének fejlesztése, 

 A tanulói csoportok közösségek alakulásának segítése, 

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és megvalósításához 

kapcsolódó önreflexiók, 

 A tanulás támogatása, 
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 Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlesztésének 

folyamatos értékelése, 

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás 

Pedagógus pedagógiai- szakmai ellenőrzésének módszerei 

 Dokumentumelemzés, 

 A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai, óraterv, egyéb 

foglalkozások tervezése, napló, tanulói füzetek. 

 Óralátogatás, 

 Interjúk 

 Önértékelés - bemutatkozás - portfólió  

Intézményi önértékelés 

A nevelőtestület az intézményvezető irányításával elkészítette pedagógiai 

programját, amelyben megfogalmazza az intézmény pedagógiai hitvallását, az ott 

folyó nevelő-oktató munka pedagógiai elveit, értékeit, céljait, és meghatározza a 

hozzá kapcsolódó feladatokat, eszközöket.  

Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni saját 

céljainak, azok megvalósításában hol tart. Az intézményi átfogó önértékelés célja, 

hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi 

elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, 

valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 

meghatározza, a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Majd erre építve 

fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait intézkedési tervben rögzítse, 

szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az 

újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának 

eredményességét.  

Felelős: intézményvezetők, intézményi önértékelési csoport 
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Az önértékelési csoporttagok kiemelt szerepet kapnak: 

 Az önértékelés előkészítésében és megtervezésében, 

 a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában,  

 valamint az öt évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési 

terv elkészítésében.  

Az intézményi önértékelés területei: 

 Pedagógiai folyamatok, 

 Személyiség- és közösségfejlesztés, 

 Eredmények, 

 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, 

 Az intézmény külső kapcsolatai, 

 A pedagógiai munka feltételei, 

 A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés. 

 

Feladatkörök meghatározása az intézményi önértékelés során 

 2020. augusztus végén intézményi önértékelés ütemterv elkészítése 

(menedzsment) az önértékelési kézikönyv alapján, 

 Intézményi önértékelési csoport kialakítása  

 Az önértékelési rendszer felállítása; terület – felelős- határidő  

 2020/21-es tanévre szóló önértékelési terv elkészítése a tanévre szóló 

munkaterv részeként, 

 Ellenőrzésbe bevont pedagógusok kijelölése a tanév vonatkozásában - a 

2020- 2021. évi ellenőrzési tervben történő kötelezőség figyelembe 

vételével.  

 Időterv készítése  

 



 

59 

12.2. Minőségfejlesztési munka tervezése 

A minőségfejlesztési tervbe az önmagunkkal és az intézménnyel szemben 

támasztott elvárásokat fogalmaztuk meg. Ezekhez az elvárásokhoz célokat 

rendeltünk, amelyek megvalósításához intézkedési terveket dolgoztunk és 

dolgozunk ki. 

Elvárások 
Fejlesztési 

feladatok 
Prioritás Felelősök 

Tanulói fegyelem 

javítása, fegyelem 

nem elfogadható 

Egységes 

követelményrendszer 

megalkotása annak 

betartása – betartása 

a nevelési 

folyamatban részt 

vevőkkel. 

Nagyon fontos tantestület 

dolgozói, 

intézményvezető 

Intézményen belüli 

információ-áramlás 

javítása 

Mindenki akarja és 

tegyen érte, hogy 

eljusson és 

eljuttasson minden 

információt az 

érintett dolgozóknak. 

Fontos tantestület 

dolgozói, 

intézményvezető 

Környezet 

rendezettsége, 

biztonsága 

Balesetmentes, 

esztétikus, fejlesztő 

környezet 

megteremtése 

fenntartása. 

Fontos Fenntartó, 

intézményvezető 

Nincs elég idő az 

elsős gyerekeknek 

az átállásra. 

Kapcsolatfelvétel 

bővítése a szülőkkel, 

óvónőkkel. 

Tájékoztató szülő 

értekezlet 

megtartása. 

Nagyon fontos Intézményvezető-

helyettes, alsós 

pedagógusok 
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Elvárások 
Fejlesztési 

feladatok 
Prioritás Felelősök 

Ellenőrzési, 

értékelési 

rendszerünk javítása 

Közösen elfogadott 

ellenőrzési, 

értékelési módszerek 

betartása 

Fontos tantestület 

dolgozói, 

intézményvezető 

 

Szervezeti céljaink: 

1. Jól felkészült, új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes legyen 

a tantestületünk. 

2. Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, 

segítőkészek a partnereikkel szemben. 

3. Munkatársaink legyenek elégedettek a munkakörülményekkel. 

12.3.  Az intézmény belső ellenőrzési terve 

Az intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket: 

1. Pedagógiai munka ellenőrzése 

Tanórához kapcsolódó feladatok  

Dokumentumelemzések, dokumentum ellenőrzések: 

 Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv szerint, szintfelmérések elvégzése 

Határidő: szeptember eleje 

Felelős: intézményvezetők, munkaközösség-vezetők, tanítók szaktanárok 

 Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő fejlesztő 

foglalkozások órabeosztásának elkészítése az érintett tanulókra. 

Felelős: intézményvezető- helyettesek, osztályfőnökök, fejlesztőpedagógusok 

 Tanmenetek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel 

Határidő: szeptember közepe 
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Felelős: intézményvezető, helyettesek, munkaközösség-vezetők 

 Óralátogatások 

A tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-

vezetők, BECS tagok. Minél több óralátogatáson szeretnénk részt venni, de 

nagyon sok esetben a soron kívüli feladatok miatt elmaradnak a látogatások. 

Tanórán kívüli tevékenységek  

Kirándulások · Külső rendezvények · Táborozás 

Alkalomszerű ellenőrzés 

Iskola kapcsolatrendszere 

DÖK · Szülői szervezet · Fogadóórák, szülői értekezletek –eseti ellenőrzések. 

2. Tanügyigazgatási feladatok 

Tanügyi nyilvántartások (e-naplók, anyakönyvek, bizonyítványok) ellenőrzése 

 Tanügyi dokumentumok (e-naplók, beírási napló) összhangjának 

ellenőrzése 

Határidő: szeptember vége 

Felelős: intézményvezető-helyettesek 

 Statisztika (naplók, központi, fenntartói statisztikák, létszámadatok) 

elkészítése 

Határidő: szeptember vége 

Felelős: intézményvezető-helyettesek 

 Tantárgyfelosztás, órarend  

Határidő: szeptember 1. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
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 Mulasztások vezetése, összesítése folyamatos 

Felelős: intézményvezető-helyettesek, tanítók, tanárok. 

3. Egyéb területek 

 Tűz- és balesetvédelem 

 Ügyeleti rendszer 

 Intézmény tisztasága 

Ellenőrzése folyamatos, az intézmény valamennyi dolgozójának felelőssége és 

kötelezettsége. 

13. Vezetők ügyeleti rendje 

Intézményünkben a vezetői feladatokat az intézményvezető mellett két 

intézményvezető-helyettes végzi. Az ügyeleti rend így három személy között 

oszlik meg, törekedtünk arra, hogy minden nap fél nyolctól, fél ötig a hivatali 

apparátus mellett, mindig tartózkodjon bent vezető. Vezetői értekezletek – 

minden héten kedd délelőtt lesznek. Kibővített vezetői értekezletek, amelyen a 

munkaközösség-vezetők mellett az évfolyamfelelősök is részt vesznek, minden 

hónap első szerdáján fog megvalósulni. 

14.  Az intézmény sporttevékenysége  

 

A gyermekek egészséges életmódjának kialakítása, sport, a mozgás 

megszerettetése, a kondicionális, koordinációs képességek fejlesztése kitűzött 

feladataink egyike Igen gazdag sportélet zajlik intézményünkben. Sajnos félő, 

hogy nem minden sportág számára tudunk helyiséget biztosítani.  Több 

sportágban házi bajnokságot rendezünk és részt veszünk a Diákolimpián.  

Iskolánkban utánpótlás nevelés folyik: 

 Fiú és leány kézilabda területen, a tankerület, Nádudvar Város 

Önkormányzata és a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával.  
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 Labdarúgás területén, fiú labdarúgás, a tankerület, Nádudvar Város 

Önkormányzata és a Bozsik program támogatásával.  

 Asztalitenisz és sakk területén, sok tehetséges gyermekünk van, akik az év 

folyamán szeretnék szakmai tevékenységüket megmutatni. 

 Aerobik tevékenység, akik diákolimpiai szereplésükön kiváló 

eredményeket érnek el. 

 

15. A diák-önkormányzati munka tervezése 

 A diákönkormányzat külön munkaterv alapján működik, mely ennek a 

munkatervnek elválaszthatatlan része. Minden 3-8. osztály két-két főt delegál a 

Diákönkormányzat üléseire. 

 

16.        Beiskolázás, továbbtanulás 

Az iskolába lépő első évfolyamos tanulók beiskolázása, 2020 tavaszán 

történik. A tanév folyamán nyílt napokat tervezünk a leendő elsősök számára. 

Az iskolaérlelő foglakozások lehetőséget biztosítanak, hogy 

megismerkedjenek az óvodások a leendő tanító néniükkel és betekintést 

nyerjenek az iskola életébe. A jövő tanévben is szeretnénk a négy osztályt 

megtartani. A nyolcadikosok pályaválasztása, középfokú intézményekbe 

történő továbbtanulás biztosítása érdekében pályaorientációs napot, 

pályaválasztási szaktanácsadást biztosítunk pszichológus bevonásával. 

Lehetőséget biztosítunk a tanulók számára, hogy három középfokú intézmény 

nyílt napján, ahová szeretnének tovább tanulni  részt vehessenek. November 

végén a szülők számára pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahová a 

középiskolák képviselőit hívjuk meg. Felvételi előkészítőkkel segítsük a 

tanulók bejutását a középfokú intézménybe. Próba felvételit szoktunk íratni 

azokkal a tanulókkal, akik szeretnék ezt kipróbálni. 
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17.  Az iskola kapcsolattartása 

a) Kapcsolat a működtetővel és fenntartóval 

Jó szakmai kapcsolatot kívánunk kialakítani a tankerület 

szakembereivel és a tankerület valamennyi iskolájával. Ugyan így az 

önkormányzattal való kapcsolat számunkra meghatározó és alapvető 

jelentőségű. Elismeréssel kell arról szólnunk, hogy mind két fél 

innovációs tevékenységeinket elviekben mindig támogatják. 

b) Kapcsolat a szülőkkel: 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szülők figyelemmel kísérjék 

gyermekük tanulmányi helyzetét, s vegyenek részt a pedagógiai 

feladatok megoldásában. Aktív intézményi/szülői szervezet működik 

iskolánkban 2006 óta. Szükségesnek láttuk, hogy a szülők az iskola 

helyzetéről, céljairól, feladatairól tájékozottak legyenek. Fontosnak 

tartjuk, az ott elhangzott vélemények beépítését az éves 

munkatervünkbe. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a szülői 

munkaközösség szerepvállalása növekedjen. Szülők bevonása a 

pedagógiai programban foglaltak teljesítésébe. A Pedagógiai 

programban foglaltak megvalósítását szülői segítséggel és 

együttműködéssel csak nyitott iskola valósíthatja meg. Az 

együttműködés sikerét az garantálta, hogy tervezéstől a megvalósításig 

bevonjuk a szülőket az iskolai munkába. 

Feladat: Minél szélesebb körben bevonni a szülőket az iskolai életbe, hogy az 

osztályközösségek munkájában tevékenyen vegyenek részt. Szorosabb 

együttműködést kell kialakítani a szülőkkel: 

 szülői munkaközösségeket még nagyobb aktivitással kell bevonni az 

iskolai élet vérkeringésébe, mert nagyon sok esetben nem győződnek 

meg az információk hitelességéről,  

 információáramlást javítani kell, 
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 szükséges, hogy információt kapjon, a szülő mit kell tennie, hogy a 

gyermeke az iskolai évben sikeres legyen. 

c) Kapcsolat más intézményekkel: 

 Több éve tartalmas együttműködési terv alapján működik az óvoda 

– iskola kapcsolata. Ennek ékes bizonyítéka a több évi 

munkakapcsolatra épített óvoda – iskola átadólap megalkotása, 

amely nagymértékben megkönnyíti az első osztályos tanító nénik 

dolgát és orvosolja az óvoda és iskola közötti átmenet problémáit. 

 Példaértékű szakmai kapcsolatunk van a Pedagógiai 

Szakszolgálattal. 

 Kapcsolatépítés a tankerület intézményeivel. 

 Munkánkhoz nagy segítséget nyújtott a Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat, ahol együttesen nap, mint nap küzdünk a 

hátrányos helyzetű tanulók problémáival szemben. 

 Szeretnénk kapcsolatunkat bővíteni a civil és vállalkozói 

szférákkal. Támogatjuk a Nagycsaládosok Egyesületét, bízva 

abban, hogy közös erővel együtt munkálkodhatunk gyermekeink 

jövőjéért. 

 Kapcsolat középiskolákkal. Kapcsolatot szeretnénk kialakítani 

egykori diákjainkkal is, hogy életútjukról visszajelzést kapjunk. 

Ennek formáját még keressük. Iskolánk nyitott mindent olyan 

kapcsolatra, mely az iskola életének folyamatosságát és fejlődését 

elősegíti. 

 A szülőket partnernek tekintjük és partnerként kezeljük az 

óvoda–iskola, illetve iskolafokok közötti (alsó–felső tagozat, 

általános iskola–középiskola, középiskola-felsőoktatás) 

átmenettel kapcsolatos konkrét esetek megoldása során.10 

                                                           
10 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
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 A konkrét esetek megoldásában részt vevő pedagógus tájékoztatja 

a sikeres óvoda–iskola, illetve alsó–felső tagozat, közötti 

átmenetben érintett kollégákat.11 

 

d)  Fórumaink: 

- Igazgató tanács- Intézményi tanács  

- ISZSZ,  

- Iskolaszék, Közalkalmazotti tanács. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztett intézmények támogatása projekt alapján 
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ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES MUNKATERVE 

„Akkor tanít jól az ember, ha közben ő maga is tanul.”  Vörös István 

 

A 2020 – 2021- es tanév szakmai feladatai 

Minden tanító fontos feladatának tartja, hogy: 

 tudásának legjavát átadja a gyermekeknek 

 szakmai önállóságunk biztosítása 

 a munkaközösségek hatékony működésének biztosítása, együttműködés 

a felső tagozatos munkaközösségekkel 

 az átmenet problémájának csökkentése- feladatainak megoldása, 

 művészeti tevékenység hatékony biztosítása 

 SNI-is tanulók és BTM-es tanulók ellátása 

 a nevelés előtérbe helyezése  

 alapkészségek fejlesztése, magasabb szintre emelése 

 beszédkészség fejlesztése – trágár beszéd visszaszorítása, tanulói 

viselkedés kultúra fejlesztése, kihasználni az erkölcstan adta 

lehetőségeket 

 környezettudatos nevelés erősítése – szelektív hulladékgyűjtés 

jelentőségének értelmezése- környezetünk védelmének fontossága 

 tehetséggondozás fontossága 

 művészetoktatás beépítése a mindennapi életbe 

 esélyteremtés – tehetségek felkarolása – szülői meggyőzés-  

 tehetséggondozó és felzárkóztató programokban támogatni az egyéni 

képességek kibontakoztatását  

 közösségformálás – minden alkalmat meg kell ragadni a 

közösségformálásra 
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 családi és egészséges életmódra nevelés fontossága 

 esztétikai nevelés  

 nemzeti kultúra ápolása 

 esélyegyenlőség biztosítása  

 belső továbbképzési rendszer továbbfejlesztése, erősítése 

 szülők, munkatársak aktív részvétele az iskola életében 

 iskolai szokásrend, és fegyelem fejlesztése, az iskola tisztaságának 

megőrzése 

 tanári fegyelem, a tanórák védelmének betartása 

 gazdag szabadidős tevékenység biztosítása 

 innováció, interaktív eszközök használata (megújulásra való törekvés) 

 a pedagógusok módszertani kultúrájának további fejlesztése, azok 

alkalmazása 

 fegyelem betartása, betartatása 

 a szülői információ áramlás javítása 

 

Ebben a tanévben az első évfolyamon az új NAT, a többi évfolyamon, a NAT 

szerint oktatunk 

A tanítók fő feladatai: 

Az oktatás terén a legfontosabb feladatunk: 

- a biztos alapkészségek elsajátítása 

- minden lehetőséget meg kell ragadni a differenciált oktatás 

alkalmazására 

- tanulók önálló problémamegoldó képességének, készségének 

fejlesztése 
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- személyiségfejlesztés, képességek kialakítása 

- beszédkultúra javítása, szókincsfejlesztés  

- problémamegoldó képesség kialakítása 

- véleménynyilvánítás gyakorlása, fejlesztése 

- honismereti nevelés fontossága 

- egészséges életmódra nevelés 

- környezettudatos nevelés erősítése 

- olvasóvá nevelés  

- a tanulók hatékony bevonása az órai munkába, tanulói aktivitás 

növelése 

- tartalmi megújulás biztosítása 

- művészetoktatási nevelés beépítése nevelési rendszerünkbe 

- bukások számának lehetőség szerinti csökkentése 

Nevelés terén: 

- közösségformálás, közösségépítés 

- beszédkultúra fejlesztése, trágárság visszaszorítása 

- a tanulók viselkedés kultúrájának fejlesztése 

- kulturált étkezési szokások kialakítása, (késsel, villával való étkezés 

elsajátítása) 

- felelősség tudat kialakítása önmaguk és társaik iránt  

- az emberi értékek tiszteletére nevelés  

- egészséges életmódra nevelés 

- környezettudatos nevelés és magatartás tudatosítása 

- környezetkultúra javítása, igény az egészséges környezet iránt 
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Fejlesztés és megtartás 

Magyar nyelv és irodalom: 

- az olvasás megszerettetése, olvasóvá nevelés 

- az értő olvasás fejlesztése 

- a szövegértés és szövegfeldolgozás fejlesztése változatos 

szövegeken 

- beszéd, kommunikációs dramatizáló képesség fejlesztése, javítása 

tiszta érthető beszédre szoktatás 

- szókincsfejlesztés 

- helyesírási készség fejlesztése (évfolyamonkénti alapszókészlet 

biztos tudásának elsajátíttatása) 

- pontos, olvasható másolás fejlesztése 

- külalak javítása 

- kooperatív tanulási technikák alkalmazása 

- könyvtárlátogatások számának növelése és a könyvtári ismeretek 

fejlesztése 

Matematika: 

- biztos alapműveleti tudás elsajátítása (kiemelten a gyenge 

képességű tanulókra)  

- alapműveletek végzésének pontosítása és gyorsítása 

- számok tulajdonságainak pontos ismerete 

- gyakorlati mérések fontossága, mértékegységek átváltásának 

alapos tudása  

- szöveges feladatok önálló megértése, pontos lejegyzése, 

számolása 

- a valóságnak megfelelő feladatok megoldása (vásárlás) 
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 Környezetismeret: 

- személyi és családi adatok ismerete 

- lakóhelyünk környezetének megismerése 

- állat - madár és növényvédelem 

- környezetvédelem fontossága 

- Magyarország nagy tájainak megismerése 

Ellenőrzés, értékelés: 

- egész éves feladat az értékelés és az ellenőrzés 

- szülők időbeni tájékoztatása a gyermek fejlődéséről 

- az írásbeli munkák értékelése, javítása a megszokott szempontok 

alapján 

- a javítások ellenőrzése 

- fokozott házi feladat ellenőrzés 

- pozitív, bíztató értékelés előtérbe helyezése 

- tantervek egyeztetése a pedagógiai programmal és a helyi 

tantervvel 

- fejlesztési és tehetséggondozó tanmenetek elkészítése, éves terv 

készítése 

Éves mérési terv 

Mérési 

terület 

Érintettek, annak 

mértéke 

 

Mérés 

intervalluma 

Mérést végzők 
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1.Tanév eleji 

indulási –

bemeneti –szintek 

mérése 

1. évfolyam 

diagnosztizáló 

mérése 

Tanév első 

hetében  

Alsós igazgató, 

fejlesztő pedagógus, 

osztálytanítók 

2.-3.-4. 

évfolyamon év 

eleji bemeneti 

mérés, gyakorlás 

nélkül  

Minden 

évfolyamon 

tantárgyanként 

Tanév kezdetén, 

szeptember első 

hete 

Tantárgyat tanítók 

Tanév eleji 

visszamérés 

gyakorlás után 

Minden 

évfolyamon 

tantárgyanként 

Tanév harmadik 

hetében 

Tantárgyat tanítók 

DIFER mérés 1. évfolyam Tanév kezdetén, 

szeptember 

osztálytanítók 

Olvasás és néma 

szövegértés 

problémamegoldó 

szövegértés méré-

se 

2. 4. évfolyamon május közepe  osztálytanítók 

Nyelvtan és 

helyesírási 

készség mérése 

megegyezik az év 

végi méréssel 

4. évfolyamon 4. évfolyamon  

május közepe 

4. évfolyam tanítói, 
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Matematikai 

alapkészségek 

mérése 

megegyezik az év 

végi méréssel 

Műveleti sebesség 

mérése 

4. évfolyamon 

 

 

 

 

2., 3., 4. évfolyam 

évente május 

közepe 

 

 

 

december, 

visszamérés 

tavasszal 

4. évfolyam tanítói  

Tanév végi 

kimeneti - szintek 

mérése 

Minden 

évfolyamon 

tantárgyanként 

május közepe Tantárgyat tanítók 

 

A 2020 – 2021 es tanévben szövegértésből a következők a 

Fejlesztendő területek:  

- - utasítások önálló olvasása, megértése, alkalmazása 

 - szókincsbővítés 

 - szókapcsolatok alkotása a szöveg alapján (visszakeresés a szövegből, 

nem önálló szókapcsolat alkotás) 

 - szöveg megértésének rajzzal való visszaadása 

 - közmondások magyarázata 

 - címadási gyakorlatok 

 - véleményalkotás, önálló gondolatok megfogalmazása 
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Íráshasználat:  

Fejlesztendő terület:  

- a ,,j” és a ,,ly” betűk megfelelő írása a szavakban 

- szókapcsolatok helyesírása 

- kevesebb zárójel használata (pontosabb, figyelmesebb írás) 

- kiejtéstől eltérő helyesírású szavak pontosabb írása 

- megfelelő külalak kialakítása 

Matematikából 

Fejlesztendő terület: 

- sorozatok folytatása 

- alapműveletek gyorsítása, pontosítása 

- szöveges feladatok megoldása 

- mértékváltás gyakorlása 

- logikus gondolkodás fejlesztése a legfőbb feladat, s fontos a figyelem és 

koncentráció erősítése. 

  A nevelési folyamatban a beszédkultúrára, a munkafegyelemre nagy 

gondot kell fordítani. A tanítási szünetekben a tanulók magatartására és testi 

épségére fokozottan figyeljünk. Az iskolák udvarának és környékének 

tisztántartása minden nevelőnek és osztályközösségnek feladata. 
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 Az óvoda és iskola átmenet feladatai. 

 Óvoda és iskola átmenet megbeszélése az óvónők és tanító nénik között. 

 Ősszel október harmadik hetében okt. 13 - 15-ig lévő héten az óvónők 

látogatást tesznek az első évfolyam osztályaiban a „fecskehéten”az első két 

órában. 

 Tavasszal április végén a leendő elsős kartársak látogatnak el az 

óvodába,”gólyahéten”. 

 Az elsősök beíratása április 15-16 - án történik. 

- Folyamatosan figyelemmel kísérjük az óvoda iskola átadó lapok 

aktualitását.  

- Iskolaérlelő programokat tartunk a leendő első osztályosoknak és 

szüleiknek.  

Nagyon szeretnénk, ha az óvodai rendszer közelebb kerülne az 

iskolai belépéshez, ez megkönnyítené a gyerekek iskolába lépését. 

Az iskola és a szülők követelményrendszere kerüljön közelebb 

egymáshoz. 

- az elsős szülők tájékoztatása az első osztályban történő 

értékelésről 

- az első évfolyamon családlátogatásokat végzünk 

- szülői értekezletek tartása, fogadóórák jelentősége 

- nyílt tanítási napok szervezése 

Kapcsolataink, együttműködéseink 

- szülőkkel 

- a Pedagógiai szakszolgálattal 
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- családsegítő szolgálattal  

- a művészeti iskolával 

- óvodával 

- civil szervezetekkel 

A 2020-2021-es tanév programja 

Hónap Programok Felelős 

augusztus - az éves munkaterv megbeszélése 

- feladatok meghatározása 

- év eleji felmérések összeállítása 

- tanmenetek elkészítése, átdolgozása 

- órarendek elkészítése 

- tantermek dekorálása, rendezése 

- napközis munkatervek elkészítése/ 

Modulok esetleges beépítése az Etika 

tantárgyba 

- osztálytanítók, 

- osztályfőnökök 

szeptember - tanmenetek hitelesítése 

- A KRÉTA adminisztrációs rendszerének 

rendbetétele 2020. szeptember 09. 

- év eleji felmérések tanulságainak 

levonása, beépítése a munkatervbe 

- az alsó és felső tagozat közötti tantárgyi 

megbeszélés 

- indulási szintmérés, egyéni 

- fejlesztések megállapítása, fejlesztési és 

tehetséggondozó tanmenetek elkészítése 

- munkaközösség 

vezető 

- tanítók 

 

 

 

 

- elsős tanítók 
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- szülői értekezletek megtartása 

szeptember 18-ig 

- Húzd meg jobban” tanulmányi versenyen 

való részvétel- Bekapcsolódás a mérés –

értékelés 

,,Kritériumorientált, diagnosztikai mérés 

fejlesztésbe 

- Benedek online mesemondó, 

meseillusztráló versenyre való felkészülés 

- részvétel a Magyar Diáksport Napján 

szeptember 25-én 

- REÁL Osztálykassza jelentkezés és 

beküldés január 8. 

-  Tanszercsomagok kiosztása az érintett 

tanulók számára 

- Zöldforgó környezetvédelmi élménynap 

(kiállítás, előadás, Alma együttes 

koncertje) 4. évfolyam 

 

 

 

- osztályfőnökök, 

osztálytanítók 

 

október 

 

 

 

 

 

- statisztika elkészítése 

- megemlékezés október 6-ról 

osztálykeretben, a 6. évfolyam emlékező 

műsorának megtekintése (3. 4. ) évfolyam 

,,Fecskehét” október 13-15-ig a találkozást 

fel kell használni az új beiskolázási törvény 

bevezetésének megbeszélésére 

- az óvoda- iskola átmenet problémájának 

megbeszélése 

- szakmai nap bemutató órák tartása egy 

tanítási napon 

- osztályfőnökök 

 

 

 

- óvónők, tanító nénik 
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- Szőnyiné Gere Éva  testnevelés 

bemutatót vállalt 

- városi szavaló versenyen való részvétel 

19. hete 

- közösségformálás, közösség építés 

- Világgyalogló napon való részvétel 

- Fenntarthatósági Témahéten való 

részvétel 

- fenntarthatósági témahét október 5-9. 

Energia, klímaváltozás, egészség, 

szelektív hulladékgyűjtés. 

 

 

 

November - Lámpás készítése 

- Márton-napi felvonulás 

2020. 11. 11. 

- Pályaorientációs nap 2020. 11. 17. 

- Városi verseny: Nemzeti Összetartozás 

Éve jegyében 

- Nyílt tanítási napok tartása, 

amennyiben a vírus helyzet engedi 

- ,,Olvasom, értem” szövegértő 

versenyen való részvétel Püspökladány 

- osztályfőnökök, 

osztálytanítók 

 

 

 

Osztályfőnökei 

 

Baranyai Etelka és az 

alsós munkaközösség 

tanítók 

December - Mikulás várás az osztályokban, 

esetleges Mikulás buli 

- szorgalmi idő, karácsonyi műsorra való 

felkészülés 

- osztályfőnökök 

 

 

- 4. évfolyam tanítói 
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- karácsonyi műsor megrendezése felelős: 

4. évfolyam 

- bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

- karácsonyi vásáron való részvétel 

- A Kövy- karácsonyfa díszeinek 

elkészítése- 2020. 11. 23-ig javaslatok-

(egységesség, tartósság) 

- karácsonyi vásárra készülődés 

 

- osztályfőnökök 

 

- osztályfőnökök, 

osztálytanítók 

Január - félévi munka értékelése, további 

feladatok meghatározása 

- félév január 24-ig tart, félévi értékelés 

kiadása 2020. január 29. péntek 

- osztályfőnökök, 

osztálytanítók 

február szorgalmi időszak 

- farsang osztálykeretben február 26. 

- tanulmányi versenyek szervezésének 

kezdése 

- Felelősök a versenyek lebonyolításáról 

felelős tanítók 

- 2. 3, 4, évfolyamokon környezetismereti 

versenyek 

-4. évfolyamon felelős: 2 évfolyam tanítói 

-2. évfolyamon felelős: 3. évfolyam tanítói 

-3. évfolyamon felelős: 4. évfolyam tanítói 

- tantestületi értekezleten való aktív 

részvételt 

Mesemondó verseny megszervezése. 

- osztályfőnökök, 

osztálytanítók 
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- Február 25. A diktatúra és 

kommunizmus, áldozatainak napja 

megemlékezés osztálykeretben, 

képkiállítás megtekintése. 

Március - a Varázsceruza megyei helyesíró 

versenyre való felkészülés (feladatlapok 

készítése) 

- az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc tiszteletére rendezett 

emlékműsor megtekintése 

- helyesírási versenyre ajándékkészítés 

felelős: 3. évfolyam 

- Nyikosné Kovács Regina magyar 

bemutatót vállalt 

- osztályfőnökök, 

osztálytanítók 

Április - Varázsceruza megyei helyesírási verseny 

megszervezése, lebonyolítása április 23. 

Témája: A korona  

- kapcsolódás a tankerületi szakmai 

naphoz  

- Április 16. Megemlékezés a Holocaust 

áldozatainak napjáról osztálykeretben, 

képkiállítás megtekintése 

Fenntarthatósági témahét: 

- Iskola érlelő megszervezése, megtartása 

- az osztálytanítók megismerik a saját 

osztályukat két alkalommal való iskolai 

ismerkedés  
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- a szülői értekezlet a tanulók nélkül 

- Rubint cipők táncversenyen való aktív 

részvétel április 30. péntek 

- Iskolai felvilágosító előadás megtartása a 

4. évfolyam tanulói részére, előadó Dr. 

Sipos Tímea gyermekorvos 

,, Egy nap az iskoláért” az alapítvány 

támogatása 

Április vége vagy május eleje az alapítvány 

támogatása 

- szervezési csoport létrehozása 

- ötletek összegyűjtése 

- rövid műsorok 

- ,,Bolhapiac”, kirakodó vásár, játékok 

ruhák, sütemények vására 

- kupon vásár ezért különböző 

dolgokat lehet kapni pl.: zsákbamacska, 

íjászat, étel vásárlás, ital vásárlás stb. 

- helye az iskola területe, csarnok 

Május - Aranyhangszál énekverseny május 14. 

péntek év végi mérések, továbbhaladás 

feltételei 

- hasznos anyaggyűjtés- cél meghatározása 

- anyák napi műsor szervezése 

- gyermeknapon aktív részvétel 

- osztálykirándulások szervezése 
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- bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

- bekapcsolódás az egészséghét 

programjába 

- vagy családi nap tartása 

Június - az éves munka értékelése 

- osztályozó értekezlet 

- az év végi feladatok előkészítése 

- gyermeknapon való aktív részvétel, 

- Kövy - nap megszervezésében 

együttműködés 

- az évfolyam legjobb tanulójának az 

elbírálása 

- tehetségek találkozója 

(versenyeredményei, alapján gyermekek 

meghívása a szülőkkel együtt) 

- Június 4. a Nemzeti összetartozás napja 

megemlékezés osztálykeretben, 

képkiállítás megtekintése 

- aktív részvétel iskolánk névfelvételének 

25. évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepség sorozaton 

 

A kiváló tehetségpont elnyert címhez méltó tehetséggondozás 

- a tanév feladata a tehetségek feltérképezése, és ápolása 

- tanulók differenciálással történő fejlesztése 

- különböző levelezős versenyeken való részvétel 

- felkészítés a versenyekre 
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Felkészítjük tanulóinkat a különböző helyi, megyei, országos 

versenyekre. 

- szövegértő 
- mesemondó és versmondó versenyekre 
- környezetismereti, magyar nyelv és irodalom és matematika 

versenyekre 
- évfolyamszintű, megyei. országos versenyekre. 

Fejlesztés: 

- Egyéni fejlesztéseket végzünk 
- Kikérjük a Pedagógiai Szakszolgálat véleményét, 

együttműködésünket kiszélesítjük 
Az adminisztrációs munkát fegyelmezetten végezzük 

- E- naplók, beadványok pontos vezetése, a határidők pontos 
betartása a cél 

Módszereink: a tanítás folyamán módszerünk egyéni, élünk a nevelői 
szabadsággal. 

Mellékletek:  

I. sz. melléklet 

2. évfolyam versenyeinek ponthatára:  40 pont 

3. évfolyam versenyeinek ponthatára:  50 pont 

4. évfolyam versenyeinek ponthatára:  60 pont 

II. sz. melléklet 

Vállalások a 2020 – 21- es tanévre 

III. melléklet 

Ötlettár 

Baranyai Etelka 

az alsós munkaközösség vezetője 
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OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES MUNKATERVE 

 

Az osztályfőnöki munka alapdokumentumai: 

 NAT 2012 és NAT 2020 

 Helyi tanterv 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola éves 

munkaterve  

 Az iskolai könyvtár működési rendje 

 Az osztályfőnök saját pedagógiai terve az adott közösségre 

vonatkozóan 

 Diákönkormányzati munkaterv 

 Munkaközösségek munkatervei 

Általános célok a tanév során: 

Az osztályfőnök tervezze meg a tanévet. Készítsen magának éves pedagógiai 

tervet, amelyben rögzíti az osztályfőnöki órák témáit.  

Az osztállyal közösen fogalmazzanak meg olyan célokat, amelyek elősegítői, 

megerősítői lehetnek a közösségformálásnak, a tanulói személyiség harmonikus 

fejlődésének. 

A 2020/2021-es tanév irányelvei: 

 Esélyteremtés: tehetséggondozás 

 Hátránykompenzáció 

 Versenyképes tudás átadása- minőségi oktatás 
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 Kisgyermekkori korai fejlesztés; Óvoda-iskola, Alsó-felső átmenet segítése 

 Végzettség nélküli iskolaelhagyás, iskolai lemorzsolódás csökkentése 

Pedagógiai célkitűzések 

 Esélyteremtés 

 Családi és egészséges életre nevelés erősítése 

 A Knt. által elvégzendő feladatok 

 Nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományink, 

ünnepeink megismerése és átörökítése 

 Munkatervi rendezvények szervezése, támogatása 

 Szülők minél szélesebb körű bevonása az iskolai életbe 

Célok az oktatás területén: 

 Bukások számának csökkentése 

 A tanulók hatékony bevonása az órai munkába, kooperatív technikák 

alkalmazása, tanulói aktivitás növelése 

 Tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiválásának átgondolása, 

új utak keresése 

Célok a nevelés területén 

 Tanulói viselkedéskultúra, kommunikációs képességük fejlesztése 

 Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társuk iránt 

 Az emberi értékek tiszteletére nevelés 

 Környezetkultúra javítása, igény az egészséges környezet iránt 

 Tanulószobai foglalkozások igénybevételének ösztönzése 

Fejlesztendő kompetenciák a tanév során (A NAT 2012/ NAT 2020 alapján): 

 Erkölcsi nevelés: a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatának 
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elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük 

elősegítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az életben 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók 

erkölcsi és életvezetési problémáira. 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: a tanulók ismerjék meg nemzeti, népi 

kultúránk értékeit, hagyományait. Sajátítsák el azokat az ismereteket, 

gyakorolják azokat az egyéni-közösségi tevékenységeket, amelyek az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, 

megbecsüléséhez vezetnek. Alakuljon ki bennük a közösséghez való 

tartozás, a hazaszeretet. 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés/kommunikációs kompetencia 

(anyanyelvi és idegen nyelvi): Alakuljon a tanuló cselekvő állampolgári 

magatartása, amelyet a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemez. A közügyekben való 

részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a 

vitakultúra fejlesztését kívánja. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan 

támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és 

tanulásszervezési eljárások. 

 Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése: Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek 

kifejezésre jutását és kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék 

érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. 

 A családi életre nevelés: az osztályfőnök fokozottan vegyen részt a 

gyermekek nevelésében, az erkölcsi normák és a harmonikus családi 

minták közvetítésében  
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 A testi és lelki egészségre nevelés/személyes és társas kapcsolati 

kompetencia: a pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen 

igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek 

alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, 

gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok 

kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az egészséges életmód elveit, 

és –amennyire csak lehet – azok szerint éljenek 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség/kreativitás, a kreatív alkotás, 

önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: alakuljon ki a 

gyerekekben a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és 

segítő magatartás. Saját élményű tanuláson keresztül fejlődjön a 

tanulókban a szociális érzékenység és számos olyan képesség 

(együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -

megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság/matematikai, gondolkodási 

kompetencia: a tanulóknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre 

tekintettel használják. A nevelés célja, hogy a természet szeretetén és a 

környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a 

tanulók számára. 

 Pályaorientáció/Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia: 

az Intézmény/pedagógus biztosítson olyan feltételeket, tevékenységeket, 

amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk 
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megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk 

vezető erőfeszítések megtételére. 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés: el kell érni, hogy a tanulók tudják 

mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és 

kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az 

erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. 

 Médiatudatosságra nevelés/digitális kompetencia: Az értelmező, kritikai 

és tevékeny beállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi 

kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és 

értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A médiatudatosságra 

nevelés során a tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az 

említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 A tanulás tanítása/tanulás kompetenciái: A tanulás tanítása az iskola 

alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban Olyan tudást 

kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni a 

változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás 

tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a 

tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a 

tudás minőségének értékelése. 
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1-4. évfolyam  

 az osztályközösség kialakítása 

 az iskolai dokumentumok megismertetése 

 az iskolai hagyományok bemutatása  

 az értelmes rend alapelvének elfogadtatása 

 az új tanulási módszerek kialakítása 

5-6. évfolyam 

 az osztályközösség kialakítása 

 az új tanulási módszerek kialakítása 

 a tanulási technikák javítása 

7-8. évfolyam 

 pályaorientáció, a helyes pályaválasztás felé terelés 

 az iskolához való tartozás tudatának erősítése 

 jelentkezés házi, megyei, országos versenyekre  

 erkölcsi kérdések, életmód, kultúra 

8. évfolyam: 

 Készülés a továbbtanulásra.  

 A felnőtté válás erkölcsi kérdései. 

 Egyén és világ harmonikus kapcsolatának lehetőségei. 

 Ballagás 
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Az osztályfőnökök feladatai: 

A/ A tanévkezdés év eleji feladatai:  

 A legfontosabb belső szabályok megismertetése, megerősítése a 

Házirendből. Munka-, tűz- és balesetvédelmi tájékoztató. Járványügyi 

intézkedési terv megismertetése  

 A hetesség rendjének kialakítása, a hetesek kötelességeinek újra 

értelmezése. 

 A Kréta napló pontos, precíz, naprakész kitöltése az esetleges változások 

figyelembevételével. 

 Az osztályterem rendjének kialakítása. 

 Tankönyvhelyzet felmérése, esetleges hiányosságok jelzése a 

tankönyvfelelős felé. 

 A tanév rendjének ismertetése, a tanév programja. 

 Esztétikus környezet kialakítása, felelősi rendszer kialakítása. 

 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, annak folyamatos nyomon követése. 

B/ 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. 

 Lássa el időben és pontosan információkkal az osztályban megválasztott, 

ill. megerősített diákönkormányzat tagjait az iskolában folyó munkáról, 

rendezvényekről. 
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 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. 

 Ösztönözze a diákokat a kulturált szabadidő eltöltésére, megfelelő 

osztályprogramok szervezésére.  

 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. 

 A hetesek ellenőrzése. Ösztönözze a tanulókat igényességre önmaguk és 

környezetük iránt (külső megjelenés, tisztaság stb.). 

 Gondosan készítse elő - folyamatosan gyűjtött információi alapján - a 

tanulók félévi és év végi értékelését. 

 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. 

 Alkalmazkodás, átállás egy esetleges digitális tanrendű időszakra 

Nevelési témakörök (ajánlás): 

 Munka- és tanulási kultúra. (Tanuljunk tanulni!) 

 Önismeret, önértékelés, harmonikus személyiség 

 Viselkedéskultúra 

 Egészségünk védelme. 

 A családi élet harmóniája. 
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 Helyünk a változó társadalomban. 

 A műveltség tartalma – ki ma a művelt ember? 

 A közösségi felületeken elvárt intelligens nyelvhasználat 

 A szabadidő helyes és értelmes eltöltése. 

 Az ember és természet harmonikus kapcsolata. 

 Hazánk és a nagyvilág. 

 Jövőképünk. 

Időpont Feladat Felelős 

 

 

 

 

 

Szeptember 

 Tanmenet, órarend 

elkészítése 

 Adminisztrációs feladatok 

pontos elkészítése 

 A Kréta adminisztrációs 

rendszerének 

rendbetétele; 2020. 09. 

03. 14 óráig 

 Járványügyi intézkedési 

terv elkészítése 

 Tűz – és balesetvédelmi 

oktatás, Járványügyi 

intézkedési terv 

megismertetése 

 Házirend, tantárgyi 

követelmények 

ismertetése 

 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

1.évfolyamos osztályfőnökök 

és az 5. évfolyamon magyar 

nyelv és irodalom, 

matematika és 
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 Alsó-felső átmenet 

segítését támogató 

foglalkozás: 2020. 09. 07. 

14 óra 

 Úszásoktatás 4. 

évfolyamon 

 Szülői értekezletek 

megtartása 2020. 09.18-ig 

 

 Gyermek és 

ifjúságvédelmi térkép 

elkészítése (RGyK-ben 

részesülő, hátrányos és a 

halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók 

felmérése) 

 Tanszercsomagok 

kiosztása az érintett 

tanulók számára 

 Magyar Diáksport Napja- 

segítő közreműködés; 

2020. 09. 25. 

 Zöldforgó 

környezetvédelmi 

élménynap (kiállítás, 

természettudományt tanító 

szaktanárok 

Osztályfőnök, Testnevelők 

Osztályfőnökök 

 

Osztályfőnökök 

Felelős: Alsó tagozaton: 

Tüdősné Rábai Sarolta, Felső 

tagozaton: Kiss Dóra 

Intézményvezető, 

Osztályfőnökök 

4-7. évfolyamos 

Osztályfőnökök 
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előadás, Alma együttes 

koncertje) 

Egyéb teendők: 

 Szülői munkaközösség 

alakuló ülése 

 „Húzd meg jobban” és a 

„Kövy-ösztöndíj” 

pályázatok meghirdetése 

 

 

 

 

Október 

 Statisztika elkészítése 

 

 Világ Gyalogló Nap 2020 

  Emlékfutás 

 Október 6-ai 

megemlékezés és kiállítás 

 Pályaválasztást 

megalapozó 

kompetenciák mérése 8. 

évfolyamon 

 Október 23-ai 

megemlékezés és 

kiállítás; 2020. 10. 22. 

 

 Az Alapítvány 

támogatására szervezett 

program 

Osztályfőnökök, 

Intézményvezető  

Felelős: Testnevelés szakos 

Tanítók és Tanárok 

Fejes Éva és a 6. évfolyam 

Osztályfőnökei 

8. évfolyam osztályfőnökei 

Varga Szilvia és a 8. évfolyam 

Osztályfőnökei 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettesek, Osztályfőnökök 
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November  Lámpás készítése 

 

 Márton-napi felvonulás 

2020. 11. 11. 

 Pályaorientációs nap; 

Pályaválasztási szülői 

értekezlet 

2020. 11. 17. 

 Városi verseny: Nemzeti 

Összetartozás Éve jegyében 

Alsós és felsős 

Osztályfőnökök 

Alsós és felsős 

Osztályfőnökök 

Intézményvezető, 7. és 8. 

évfolyam Osztályfőnökei 

Baranyai Etelka és az Alsós 

munkaközösség 

 

 

 

December 

 A bukásra álló tanulók 

szüleinek értesítése 

 A tanulás segítése, 

fokozott ellenőrzés 

 A Kövy-karácsonyfa 

díszeinek elkészítése - 

2020. 11. 23-ig 

(természetes anyagból 

készült díszek) 

 Karácsonyi 

hangulatteremtés az 

iskolában 

 

 Adventi gyertyagyújtás 

 

Osztályfőnökök 

 

 

Osztályfőnökök 

 

Osztályfőnökök 

 

5. évfolyam osztályfőnökei, 

Alsós- és Felsős 

Intézményvezető-helyettes  

Osztályfőnökök, Alsós- és 

Felsős Intézményvezető-

helyettes és a 6. évfolyam 

Osztályfőnökei és 
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 Karácsonyi vásár-Családi 

Nap 5. 

 Karácsonyi műsor 

osztályközösségei, 4. 

évfolyam Osztályfőnökei és 

osztályközösségei 

 

Január 

 Félévi bizonyítványok 

megírása 

 Féléves munka értékelése 

 Kövy-ösztöndíj” pályázat 

beadása 

 Munkaközösségi 

beszámoló elkészítése és 

elfogadása 

Osztályfőnökök 

 

Osztályfőnökök 

Osztályfőnökök 

Osztályfőnöki 

munkaközösség-vezetője 

Február  Farsang évfolyam szinten: 

2021. 02. 26. 

 Továbbtanulási lapok 

leadása 

Osztályfőnökök 

8. évfolyam Osztályfőnökei 

 

Március  Március 15. nemzeti 

ünnepünk iskolai 

megemlékezése – ünnepi 

műsor  

 Sporthónap: 

terematlétika, labdarúgó 

és kézilabda 

házibajnokságok 

A 7. évfolyam osztályfőnökei 

Alsó és felső tagozaton 

testnevelést tanító kollegák 

 

 

 

 Tanulmányi kirándulások 

szervezési munkái 

Osztályfőnökök  

Intézményvezető 
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Április  Varázsceruza – megyei 

helyesírási verseny; 2021. 

04.23. 

 

 Kiállítás a grafika és 

kerámia tanszakra járó 

gyerekek munkáiból 

Alsós- és Felsős 

Intézményvezető-helyettes  

Grafika és kerámia tanszakon 

oktató Kollegák; Felelős: 

Nagy Krisztina 

 

 

Május 

 Anyák napja 

 Hulladékgyűjtés 

 

 

 Gyermeknap 

 

Osztályfőnökök 

Osztályfőnökök, 

Intézményvezető, Alsós- és 

Felsős Intézményvezető-

helyettes  

Alsó és felső tagozaton 

testnevelést tanító kollegák, 

Osztályfőnökök 

 

 

 

Június 

 25 éve vette fel iskolánk a 

Kövy Sándor nevet  

 

 Kövy-olimpia iskolai 

szinten 

 

 Búcsú a 8. osztályosoktól 

– a ballagás előkészítése 

és lebonyolítása 

 

Intézményvezető, Alsós- és 

Felsős Intézményvezető-

helyettes, Osztályfőnökök 

Testnevelők, Osztályfőnökök 

Intézményvezető, 7. és 8. 

évfolyam osztályfőnökei 

Alsós- és Felsős 

Intézményvezető-helyettes  

Osztályfőnökök 
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 Diákönkormányzati nap- 

cselekvő közreműködés 

 Egészséghét 

 Kövy-nap; 2020. 06. 14. 

 „Húzd meg jobban” 

tanulmányi pályázat 

értékelése 

 

 „Kövy-ösztöndíj” pályázat 

beadása 

 Bizonyítványok megírása, 

a pontos adminisztrációk 

elkészítése 

Tanítók, Szaktanárok, 

Osztályfőnökök 

Osztályfőnökök, 

Intézményvezető, Alsós- és 

Felsős Intézményvezető-

helyettes  

Osztályfőnökök 

Osztályfőnökök 

 

 

 

Nagyné Urbán Julianna 

      Osztályfőnöki munkaközösség vezetője 
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HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES MUNKATERVE 

 

„Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.” 

/Edgar Allan Poe/ 

Munkaközösségünk tagjai 

Bugán Annamária német nyelvszakos tanár, erkölcstan 

tanár 

Czirbuszné Szkupi Éva magyar – történelem szakos tanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

Deák-Czibere Ildikó tanító, okleveles magyar tanár 

Gálné Kiss Mária magyar – történelem szakos tanár, 

könyvtáros 

Szabó Imre angol szakos tanár, okleveles magyar 

tanár 

Gere Ibolya történelem – orosz szakos tanár, 

angol nyelvoktató, erkölcstan tanár 

Gémné Kovács Anita tanító humán műveltségterülettel 

Tóthné Kecskeméti Piroska okleveles történelem – orosz - angol 

szakos tanár, erkölcstan tanár 

Tóthné O. Nagy Judit népművelő, okleveles történelem 

tanár, erkölcstan tanár, szakvizsgázott 

https://www.citatum.hu/szerzo/Edgar_Allan_Poe
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pedagógus, felsős intézményvezető-

helyettes 

Varga Szilvia okleveles történelem és magyar 

szakos tanár, művelődésszervező 

Horváth Imre testnevelés szakos tanár 

Balogh Balázs testnevelés szakos tanár 

 

I. A humán munkaközösség kiemelt feladatai a 2019/2020–as tanév 

során 

I / 1. Kiemelt feladatunk szakmai szinten: 

 A tanulók magatartási és viselkedési normáinak javítása, kommunikációs 

képességeik fejlesztése 

 Közösségformálás, közösségépítés, iskolai és osztályprogramok 

szervezése 

 Egészségünk védelme, higiénés elvárások, az intézmény egészségügyi 

protokolljának betartatása 

 Környezettudatos nevelés, természet- és környezetvédelem 

fontosságának előtérbe helyezése 

 Környezetünk otthonosabbá tétele, teremdekoráció, az iskolánk 

környezetének szebbé tétele 

 Belső továbbképzés 

 Művészeti oktatás beépítése a nevelő - oktató munkánkba 

 Interaktív eszközök használata a szakórákon 
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I /2. Kiemelt feladatunk szervezési – vezetési területen 

 A munkaközösségi munkánk hatékonyságának növelése 

 Folyamatos kapcsolattartás a többi munkaközösséggel 

 A szülők bevonása az iskola életébe 

 Aktív részvétel a település rendezvényein 

 Színvonalas iskolai és városi rendezvények megtartása, azokon való 

részvétel 

 Ballagási előkészületek, ballagás 

I/ 3. Kiemelt feladatunk az oktatás területén 

 Az előző tanév digitális oktatása során kimaradt tananyag pótlása 

 A tanulói bukások számának csökkentése, a lemorzsolódás csökkentése, 

hátránykompenzáció, az egyéni fejlesztések biztosítása 

 Differenciált óratervezés, új tanulási módszerek kialakítása, tanítási 

technikák javítása 

 A tanulói aktivitás növelése a tanórákon, tanulói beszámolók készítésének 

ösztönzése  

 A tanulók tanulás iránti motiváltságának növelése 

 Tehetséggondozás, iskolai-, városi-, megyei- és országos versenyeken való 

részvétel, sikeres szereplés  

 Megfelelés az Országos kompetenciamérésen 

 Tanítványaink sikeres felkészítése a kiválasztott középiskolába 

I/ 4. Kiemelt feladatunk a nevelés területén 

 A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése 

 A felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és a társaik iránt 

 Emberi értékek tiszteletének kialakítása 
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 A környezet- és egészségtudatos életmód fontosságának hangsúlyozása 

 A felnőtté válás erkölcsi kérdései 

 Egyén és világ harmonikus kapcsolatának lehetőségei, általános iskola - 

középiskola átmenet segítése 

II. Osztályfőnökök, szaktanárok feladatai a 2020/2021–es tanév során 

II/ 1.  A tanévkezdés, év eleji feladataink 

 Az e-napló pontos és precíz használata 

 Az osztály- és szaktantermek rendjének kialakítása 

 Tankönyvhelyzet felmérése, esetleges hiányosságok jelzése a titkárság 

felé 

 A tanév rendjének ismertetése, a tanév programjának megtervezése 

 Esztétikus környezet kialakítása, felelősi rendszer kialakítása 

 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, azok folyamatos nyomon követése 

II/ 2.  Folyamatosan végzett feladataink és elveink 

 Erősítsük az iskolához tartozás tudatát a hagyományok ápolásával, az 

ünnepekre való méltó felkészüléssel, az iskolai versenyekre történő 

mozgósítással. 

 Nemzeti múltunkat, kultúránkat megismertetni a tanítványainkkal, 

előtérbe helyezni a haza – és nemzetszeretetre való nevelést, szükség 

esetén digitális formában is. Segíteni az egyéni és közösségi célokat, az 

érdekek összehangolását. 

 Lássuk el időben pontos információkkal az osztály tagjait és a szülőket az 

iskolában folyó munkáról, rendezvényekről. 

 Törekedjünk a tanulók személyiségének alaposabb megismerésére, hogy 

segíteni tudjunk nekik a reális önkép kialakításában, a pályaválasztásban. 
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 Adjunk lehetőséget a tanulóknak önálló véleményük elmondására, tartsuk 

tiszteletben személyiségüket. 

 Ösztönözzük a diákokat a kulturált szabadidő eltöltésére, megfelelő 

osztályprogramok szervezésére. 

 Neveljünk olvasóvá. 

 Fejlesszük a tanulóink kommunikációs képességét anyanyelvünkön és 

idegen nyelven egyaránt. 

 Fokozottan figyeljünk a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók 

problémáira, ugyanakkor ösztönözzük, segítsük a tehetséges tanulókat a 

még jobb eredmény elérésére. 

 Helyezzük előtérbe a kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű 

bevezetését, alkalmazását a különböző tanítási órákon.  

 Készítsük fel a tanulókat a továbbtanulásra, a tehetségesebb tanulókat a 

versenyekre (tehetséggondozás, alkalmazóképes tudás, kreatív 

gondolkodásfejlesztés). 

 Diákjainkat alaposan készítsük fel az országos kompetenciamérésre, a 

központi írásbeli felvételi képességeik szerinti megírására. 

 Célunk és feladatunk a hiányzások folyamatos ellenőrzése, és az 

igazolatlan órák számának csökkentése. Ennek elérése érdekében 

következetesen alkalmazzuk az ide vonatkozó fegyelmezési 

intézkedéseket. 

 A tanulókat igényességre ösztönözzük önmagukkal és környezetükkel 

szemben (külső megjelenés, tisztaság stb.) 

 Feladatunk gondosan előkészíteni – a folyamatosan gyűjtött információk 

alapján - a tanulók félévi és év végi értékelését. 

 Feladatunk, hogy a szakóráink legyenek tartalmasak, 

személyiségközpontúak, az iskolai pedagógiai programmal egyezőek. 
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 Törekszünk a szakmai megújulásra, a szaktárgyi továbbképzési 

lehetőségek maximális kihasználására. 

 Célunk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, hogy ők is aktív résztvevői 

lehessenek az iskolánk és az osztály közösségi életének. 

 Aktív szülői közreműködéssel szervezzünk tanár – diák – szülő találkozót 

(pl. nyílt tanítási nap). 

 Aktív kapcsolatot építsünk ki a fenntartóval, az Alapfokú Művészeti Iskola 

pedagógusaival, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Gyermek- és Családsegítő 

Szolgálat munkatársaival, a civil szervezetekkel, valamint a védőnőkkel, 

iskolaorvossal. 

III. Hónapokra lebontott feladataink, azok felelősei 

Időpont Feladat Felelős 

Szeptember  Tantermek dekorálása  

 Tanmenet, órarend elkészítése 

(szept. 01.) 

 Irány a könyvtár! – „Hangos 

könyv”- felolvasás kötelező és 

kedvenc regényekből /egész 

tanévben folyamatosan/ 

 Adminisztrációs feladatok 

pontos végrehajtása 

 Baleset – és tűzvédelmi oktatás, 

egészségügyi protokoll 

ismertetése 

 Szülői Szervezet tagjainak 

megválasztása 

osztályfőnökök és 

szaktanárok 

 

Gálné Kiss Mária 

 

 

 

osztályfőnökök 
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 Alsó- felső átmenet, az év eleji 

felmérések kiértékelése, 

tapasztalatcsere 

 Szülői értekezletek megtartása 

(szept. 18-ig) 

 Az osztályközösségek gyermek 

és ifjúságvédelmi térképének 

elkészítése (a halmozottan 

hátrányos és a hátrányos 

helyzetű tanulók felmérése) 

 A 7/2014.I.17. korm. rendelet 

Kerettantervi változásainak 

beépítése a tanmeneteinkbe (5. 

6. 7. 8. évfolyamokon NAT 2012) 

 Tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások 

igényének felmérése, versenyek 

meghirdetése 

 Az előző tanév digitális oktatása 

során kimaradt tananyagok 

beépítése az ez évi 

tanmenetünkbe. 

 Mesenap – 2019. szeptember 

30. a Benedek Elek 

Emléknaphoz kapcsolódva 

(szept. 30.) 

 Munkaértekezlet (szept. 30.) 

 

 

 

 

5. évfolyamon tanító 

szaktanárok 

 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

szaktanárok 

 

 

 

szaktanárok 
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Egyéb teendő: 

„Nádudvar krónikása” című pályázat 

meghirdetése. Mottó: „Azért vagyunk 

a világon, hogy valahol otthon 

legyünk benne.” /Tamási Áron/ 

önálló véleményalkotás  

 

 

 

 

szaktanárok 

magyar szakos 

tanárok, 

osztályfőnökök 

munkaközösség-

vezető 

felsős 

intézményvezető-

helyettes, 

munkaközösség-

vezető 

Október  Statisztika elkészítése 

 Szaktantárgyi versenyeken való 

részvétel (októbertől június 15-

ig folyamatosan) 

 Megemlékezés az aradi 

vértanúkról  

 

 Városi vers- és prózamondó 

verseny 1956. október 23-ai 

Osztályfőnökök 

szaktanárok 

 

a 6. évfolyam 

osztályfőnökei és 

tanulói  

magyar szakos tanárok 
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forradalom emlékére (okt. 19-e 

hetében) 

 Emlékműsor az 1956-os 

magyar forradalomról és 

szabadságharcról  

 Részvétel az Összetartozás Éve 

alkalmából megrendezendő 

városi versenyen 

 

 

 Munkaértekezlet (okt. 21.) 

 

a 8. évfolyam 

osztályfőnökei és 

tanulói 

a munkaközösség 

tagjai, 

intézményvezető 

helyettes, magyar 

szakos tanárok  

az intézmény 

pedagógusai 

November  Márton- napi lámpás felvonulás 

(november 11.) 

 Részvétel a pályaorientációs 

napon (nov. 17.) 

 Pályaválasztási szülői értekezlet 

 

 

 

 Belső továbbképzés: a 

tehetséggondozás lehetőségei 

iskolánkban; belső 

műhelymunka Gere Ibolya 

vezetésével 

 Simonyi Zsigmond helyesírási 

verseny iskolai fordulója 

 Nyílt tanítási órák megtartása 

osztályfőnökök 

 

osztályfőnökök 

Intézményvezető 

asszony, 7. és 8. 

évfolyam 

osztályfőnökei 

felsős 

intézményvezető 

helyettes, 

munkaközösség-

vezető, a 

munkaközösség tagjai 

magyar szakos tanárok 

szaktanárok 
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 Munkaértekezlet (nov. 25.) felsős 

intézményvezető 

helyettes és 

munkaközösség vezető 

December  A bukásra álló tanulók szüleinek 

értesítése 

 „Kis karácsony, nagy karácsony 

...” 

 Karácsonyi 

hangulatteremtés az 

iskolában 

 Karácsonyi vásár (dec. 

12.) 

 Fenyődíszek készítése az iskola 

karácsonyfájára - „Mindenki 

Fája”  

 A 4. évfolyam karácsonyi 

műsorának a megtekintése 

 Munkaértekezlet (dec. 16.) 

osztályfőnökök 

6. évfolyam 

osztályfőnökei és 

osztályközösségei 

 

 

 

osztályfőnökök, 

osztályközösségek 

 

osztályfőnökök  felsős 

intézményvezető 

helyettes és 

munkaközösség- 

vezető 

Január  Kazinczy szép kiejtési verseny 

iskolai és városi fordulója 

 Központi felvétel megírása, azon 

szerzett tapasztalatok 

összegyűjtése 

 Félévi bizonyítványok megírása 

 Féléves munka értékelése 

munkaközösségi gyűlés 

keretében 

szaktanárok 

 

osztályfőnökök és 

szaktanárok 

 

osztályfőnökök 

felsős 

intézményvezető-
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helyettes, 

munkaközösség vezető 

Február  Félévi értekezlet (2020. február 

1.) 

 Télűző – Farsang évfolyam 

szinten (febr. 26.) 

 Továbbtanulási lapok leadása 

 

 Megemlékezés a kommunista 

diktatúrák áldozatairól (febr. 

25.) 

 Munkaértekezlet (febr. 24.) 

osztályfőnökök 

 

 

 

8. évfolyam 

osztályfőnökei  

Tóthné Kecskeméti 

Piroska 

a humán mk. tagjai 

felsős 

intézményvezető 

helyettes és a 

munkaközösség -

vezető 

Március  Március 15. nemzeti ünnepünk 

iskolai megemlékezése – 

ünnepi műsor  

 Digitális Témahét (márc. 22-

28.) 

Téma: Kövy Sándor 

 Fenntarthatósági Témahét 

(ápr. 19-23.) 

Téma: Erdő, mező 

 Munkaértekezlet (márc. 29.) 

a 7. évfolyam 

pedagógusai és tanulói 

 

szaktanárok 

 

 

szaktanárok 
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felsős 

intézményvezető 

helyettes és 

munkaközösség- 

vezető 

Április  29 esztendős a Varázsceruza – 

megyei helyesírási verseny 

megrendezése ( ápr. 23.) 

 

 

 

 

 Tankerületi szakmai nap  

jógyakorlatok külső helyszínen 

 

 Múzeumpedagógiai 

foglalkozások 

 A holokauszt áldozatainak 

emléknapja (április 16.) 

 Tanulmányi kirándulások 

szervezési munkái 

 Munkaértekezlet (ápr. 28.) 

Intézményvezető 

asszony, 

alsós- és felsős 

Intézményvezető 

helyettes, 

munkaközösség 

vezető, 

magyar szakos tanárok 

osztályfőnökök 

 

Gere Ibolya 

osztályfőnökök  

felsős 

intézményvezető-

helyettes és 

munkaközösség- 

vezető 
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Május  Anyák napja 

 Országos kompetenciamérés 6. 

és 8. évfolyamon  

(2020. május 26.) 

 A „Nádudvar krónikása” 

pályázatok értékelése  

 Kimeneti szintfelmérők 

elkészítése, megíratása és 

kiértékelése 

 Munkaértekezlet (máj. 27.) 

 osztályfőnökök 

osztályfőnökök 

 

az értékelésért felelős 

kuratórium tagjai 

szaktanárok  

felsős 

intézményvezető 

helyettes és a 

munkaközösség tagjai 

Június  Megemlékezés a nemzeti 

összetartozás napjáról  

(jún. 4.) 

 Egészséghét 

 Gyermeknap 

 Tanulmányi versenyeken 

szerzett tapasztalatok összegzése 

 Bizonyítványok megírása, 

adminisztrációs feladatok 

pontos elvégzése 

 Búcsú a 8. osztályosoktól – a 

ballagás előkészítése és 

lebonyolítása 

 

 

 

Deák-Czibere Ildikó és 

Czirbuszné Szkupi Éva 

 

felsős int. helyettes és 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

 

osztályfőnökök 

intézményvezető 

asszony alsós- és felsős 

intézményvezető 

helyettes asszony, 

7. és 8. évfolyam 

osztályfőnökei  
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 Éves munkánk értékelése, a jövő 

tanév feladatai 

felsős 

intézményvezető 

helyettes és 

munkaközösség- 

vezető  

A melléklet tartalmazza a humán munkaközösség tagjai által tervezett 

versenyeket. Természetesen e tervek megvalósításához a pedagógus – szülő – 

gyermek együttes közreműködése szükséges! 

MELLÉKLET 

A humán munkaközösség tagjai által tervezett versenyek a 2020/2021-es 

tanévre  

A fenti céljaink megvalósításához feltétlen szükséges a tanulóink szorgalma, 

a pedagógusok szaktudása és a szülők támogatása (erkölcsi és anyagi 

egyaránt). 

Pedagógus neve Verseny Verseny helyszíne 

 

Czirbuszné Szkupi Éva Városi szavaló verseny Ady Endre Műv. Ház 

Iskolai vers- és 

prózamondó v. 

Kövy S. Ált. Isk. 

Benedek E. versmondó 

v. 

Benedek E. Ált Isk. 

Debrecen 

Arany János Magyarv. 

TITOK 

Budapest 

Kazinczy Szépkiejtési v. Kövy S. Ált. Isk., Ady E. 

M. H. 

Simonyi Zsigmond Hely. 

V. 

Kövy S. Ált. Isk, 

Debrecen 
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„A nyelv egy…”-

helyesíró v. 

Debrecen 

KerekEmese Ópusztaszer 

 Kossuth Társaság  Budapest 

   

Deák-Czibere Ildikó Városi szavaló verseny Ady Endre Műv. Ház 

Iskolai vers- és 

prózamondó v. 

Kövy S. Ált. Isk. 

Benedek E. versmondó 

v. 

Benedek E. Ált Isk. 

Debrecen 

Arany János Magyarv. 

TITOK 

Budapest 

Kazinczy Szépkiejtési v. Kövy S. Ált. Isk., Ady E. 

M. H. 

Simonyi Zsigmond Hely. 

V. 

Kövy S. Ált. Isk, 

Debrecen 

„A nyelv egy…”-

helyesíró v. 

Debrecen 

   

Gálné Kiss Mária „Irány a könyvtár” –„Hangoskönyv”lebonyolítása 

feladatlapok szintfelmérők másolásának biztosítása 

minden verseny aktív segítője 

 

   

Szabó Imre Iskolai vers-és 

prózamondó verseny 

Nádudvar 

Városi 1956-os vers- és 

prózamondó verseny 

Nádudvar 
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Kazinczy szép kiejtési 

verseny 

Nádudvar, továbbjutás 

esetén Kisújszállás 

Simonyi Zsigmond 

helyesíró verseny 

Nádudvar, továbbjutás 

esetén Debrecen 

Karácsony Sándor Ált. 

Isk. helyesíró verseny 

továbbjutás esetén 

Debrecen 

Benedek Napok vers- és 

prózamondó verseny 

továbbjutás esetén 

Debrecen 

   

Gere Ibolya Benedek Elek Komplex 

Országos verseny 

Debrecen 

KerekEmese Ópusztaszer 

 Kossuth Társaság  Budapest 

   

Gémné Kovács Anita Városi szavaló verseny Ady Endre Műv. Ház 

Iskolai vers- és 

prózamondó v. 

Kövy S. Ált. Isk. 

Benedek E. versmondó 

v. 

Benedek E. Ált Isk. 

Debrecen 

Kazinczy Szépkiejtési v. Kövy S. Ált. Isk., Ady E. 

M. H. 

Simonyi Zsigmond Hely. 

V. 

Kövy S. Ált. Isk, 

Debrecen 

„A nyelv egy…”-

helyesíró v. 

Debrecen 

   

Tóthné Kecskeméti 

Piroska 

KerekEmese Ópusztaszer 
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 Kossuth Társaság  Budapest 

   

Varga Szilvia Városi vers-és 

prózamondó verseny 

Nádudvar Műv. Ház 

Iskolai vers-és 

prózamondó verseny 

Nádudvar 

„A nyelv egy szépen 

szóló muzsika…”-

megyei helyesíróverseny 

Debrecen Karácsony 

Sándor Ált. Isk. 

Kazinczy szépkiejtési 

verseny –iskolai – városi 

forduló 

Nádudvar 

Benedek E. 

mesemondóv. 

Debrecen 

Simonyi Zs. helyesíróv. 

iskolai-megyei forduló 

Debrecen 

 Kossuth Társaság  Budapest 

   

Tóthné O. Nagy Judit Kossuth Társaság  Budapest 

KerekEmese Ópusztaszer 

 

Czirbuszné Szkupi Éva 

                        Humán munkaközösség vezetője 
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES MUNKATERVE 

 

A munkaközösség létszáma:14 fő 

 

A munkaközösség tagjai: 

Beke Lajos: tanító, informatika műveltség terület, informatika szakos hallgató 

Bokor Erzsébet: földrajz- történelem szakos tanár, fejlesztő pedagógus 

Deákné Baranyai Anikó: matematika- informatika szakos tanár 

Erdei- Nagy Alíz: tanító, vizuális kult. műv. terület,  biológia szakos hallgató 

Fejesné Csűrös Kinga: matematika – angol szakos tanár, általános és 

alkalmazott nyelvész angol specializációval, szakvizsgázott pedagógus 

Fejes Éva: földrajz- orosz szakos tanár, angol nyelvoktató  

Fekésházi Tibor: Tanító, technika- földrajz- biológia szakos tanár 

Gémné Kovács Anita: tanító, matematika műveltségi terület 

Nagy Krisztina: Informatika-matematika- rajz szakos tanár 

Nagyné Bokor Ibolya: matematika- fizika- informatika szakos tanár 

Nagyné Urbán Julianna: matematika-kémia szakos tanár, okleveles kémia tanár 

Törösné Turányi Borbála: Matematika- kémia- informatika szakos tanár 

Varga Ildikó: matematika-rajz szakos tanár, okleveles matematika tanár 

Zagyva János: technika- rajz szakos tanár 
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A munkaközösség céljai, feladatai: 

Szakmai feladataink: 

 Fő feladatunk a természettudományos műveltség megalapozása. A 

hétköznapi problémák helyes értelmezését kell, hogy elősegítsék az itt 

megtanult ismeretek. Ismeretbe ágyazott képességfejlesztés. A 

tananyagmennyiség realizálása. 

 Tudatosítani, hogy a természettudományok szorosan kapcsolódnak a 

hétköznapokhoz. 

 Törvényi dokumentumok felülvizsgálata. Tanmenetek, munkatervek 

elkészítése. 

 Felmérő dolgozatok íratása, indulási szint mérése, mely segítségével 

kiszűrjük az egyéni képességfejlesztést igénylő tanulókat. 

 A szintfelmérők formai, tartalmi egységesítése 

 Mind a pedagógusok, mind pedig a tanulók felkészítése egy digitális 

oktatásban alkalmazható egységes platform használatára 

 A tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a tehetségesebb tanulók 

felkészítése a versenyekre: tehetséggondozás, alkalmazóképes tudás, 

kreatív gondolkodás fejlesztése. 

 Tanulóink folyamatos felkészítése az országos kompetenciamérésre 

 Az érdeklődés felkeltése a tantárgyak témái iránt, megfelelő motiváltság 

biztosítása különböző módszerekkel, egyénre szabottan, aktív tanár és 

aktív tanulók részvételével 

 Versenyek hirdetése, szervezése, azokra való felkészítés egyénileg, 

csoportosan. Tanulóközpontúság. 

 Folytatódik az 5-8. évfolyamon matematikából az emelt óraszámú 

képzés, azzal a céllal, hogy tanulóink még alaposabb ismeretekkel 
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rendelkezve még jobban szerepelhessenek a középiskolai felvételin és a 

szaktárgyi versenyeken. 

 Kiemelten figyelünk az elektronikus napló helyes kitöltésére, 

érdemjegyek adására, beírására, a szülők rendszeres értesítésére.  

 A digitális tábla és más technikai vívmányok, lehetőségek szerinti, 

eredményes használata a tanítási órákon 

 Differenciált óravezetés, tanulói motiváció szinten tartása 

 Egymás tevékenységét segítő, együttműködő munkakapcsolat 

kialakítása, belső szakmai konzultáció 

 Alsó- felső tagozat szakmai tanácskozása, pedagógiai asszisztens- 

pedagógus konzultáció 

 Kritériumorientált diagnosztikus mérési-, értékelési rendszer feladatainak 

folytatása  

Pedagógiai feladataink 

 Családi és egészséges életre nevelés támogatása 

 A természetre való odafigyelés: Megemlékezés a „Jeles napokról”:  

Föld világnapja / Felelőse: Bokor Erzsébet/ 

Víz világnapja / Felelőse: Varga Ildikó/ 

Madarak, fák napja / Felelőse: Fejes Éva/ 

 Művészeti nevelés, kreativitás, igényesség fejlesztése projektfeladatokon 

keresztül 

 Ünnepeken való részvétel- a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre 

való nevelés 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése 

 Differenciált óravezetés 

 Hátránykompenzáció, esélyteremtés 



 

120 

 A Köznevelési Törvény által elvégzendő feladatok. Az új NAT bevezetése. 

 Szülők bevonása az iskolai életbe 

Szervezési feladataink: 

 Segítő részvétel az iskolai programokon (Egészséghét, Kövy-hét, városi 

verseny, Alapítványi nap, gyermeknap) 

 Bekapcsolódás a Témahét programjába 

 Október 6. október 23. és március 15-i megemlékezések gazdagítása 

tanulói műsorral 

 Természettudományi mérésbe való bekapcsolódás 

 

Nevelési feladataink: 

 Viselkedéskultúra, kommunikációs képesség fejlesztése 

 Felelősségtudat kialakítása 

 Értékeink- egyéni és közös is- megóvására nevelés 

 Az emberi értékek tiszteletére nevelés 

 Környezettudatosság kialakítása 

 A tanulószobai foglalkozásokon való részvétel ösztönzése 

 Családi és egészséges életre nevelés 

 Házirend egységes betartatása 

Tervezett munkaközösségi foglalkozásaink: 

 2020. augusztus: A munkaközösség megszervezése, éves feladatok.       

                            Osztályozó és javító vizsgák  

 2020. szeptember:  Munkatervek, tanmenetek összeállítása, elfogadása, 

éves munkaterv elkészítése. 
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 2020. szeptember: Alsó- felső átmenet elősegítése, az első hónap 

tapasztalatainak megbeszélése az 1. és 5. évfolyamon tanítók részvételével 

 2021 január: Az első félév értékelése, beszámoló készítése 

 2021. május: Egységes, kompetencia alapú év végi felmérők elkészítése, 

az emelt óraszámú oktatás munkájának értékelése  

 2020. június: Éves munka értékelése, beszámoló elkészítése 

Feladataink havi lebontásban: 

 Szeptember:    

 Tanmenetek készítése és leadása ( szept. 7-ig) 

 Indulási szint mérése 5- 8. évfolyamon ( szeptember végén) 

 Szaktárgyi versenyek meghirdetése folyamatosan                                                                   

 Tantermek dekorálása, díszítése  

 Versenyekre jelentkezések koordinálása 

 Levelezős versenyek megszervezése 

 Szakkörök, felkészítő csoportok indítása  

 Zöld Bagoly iskolai környezetvédelmi vetélkedő ( felelős: Zagyva János 

és Erdei Alíz) 

 Részvétel az „Európai Diáksport Napja” országos programjaiban 

Október: 

 Bekapcsolódás a fenntarthatósági témahét programjába 

 Október 6- i műsor szervezése 

 Október 23-i műsor szervezése 

 Csatlakozás a Világ gyalogló nap programjához 

 Egészséghét 

 Tanulmányi versenyek 

 Kritérium orientált diagnosztikus mérés, értékelés folytatása 
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November: 

 Pályaorientációs nap- Pályaválasztást megalapozó kompetenciák 

mérése 8. évfolyamon 

 Alapítvány támogatása 

 Belső továbbképzés: a tehetséggondozás lehetőségei a 

természettudományos tantárgyakban 

December 

 Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

 Készülünk a felvételire a reál tantárgyak oktatásában 

 Versenyek koordinálása folyamatosan 

 Jelentkezés a központi felvételire 

 Részvétel az iskola adventi rendezvényein 

Január: 

 A központi felvételi feladatsorok, minta feladatsorok folyamatos 

letöltése internetről a 8. évfolyamon matematikából - központi 

felvételi: január 18. Felelős: Deákné Baranyai Anikó, Nagyné Bokor 

Ibolya, Nagyné Urbán Julianna, Törösné Turányi Borbála és Varga Ildikó 

 Pótfelvételi – szükség esetén segítségnyújtás 

 Szóbeli felvételire felkészítés 

Február: 

 Hevesy György kémiaverseny iskolai fordulója 

 Szóbeli felvételikre készítés 

 Pangea Matematikaverseny helyi fordulója ( megrendezés esetén) 

 Matekguru, Kisnyelvész területi fordulója – igény szerint 

 Iskolai informatikai rajzverseny szervezése 
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    Március: 

 „A víz világnapja” ( felelős: Varga Ildikó) 

 Herman Ottó verseny 

 Március 15-i műsor szervezése 

 Digitális témahét 

Április: 

 A Föld világnapja (felelős: Bokor Erzsébet) 

 folyamatos felkészítés a versenyek megyei fordulóira 

 Varázsceruza 

 Fizika házi verseny 7.- 8. évf. csapatok részére 

 Fenntarthatósági témahét 

 Külső szakmai nap 

 Folyamatos készülés, próbamérés a kompetenciamérésre 6. o., 8. o. – 

szaktanárok 

Május: 

 Madarak, fák napja (felelős: Fejes Éva) 

 Folyamatos készülés, próbamérés a matematika kompetenciamérésre 

6. o., 8. o. – szaktanárok 

 Országos Kompetenciamérés: 2021. május 26. 

Felelős: Intézményvezető., int. vez. h., munk.köz.vez. 

Június: 

 Év végi felmérők megíratása 

Felelős: A munkaközösség tagjai  

 Az éves munka értékelése 
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Vállalásaink a 2020/ 2021-es tanévre: 

pedagógus 
neve 

vállalt versenyek vállalt rendezvények, 
műsorok 

Beke Lajos iskolai informatikaverseny 

 

Témahetek 

Alapítványi nap 

Varázsceruza 

Városi verseny 

LEGO szakkör 

Iskola honlapjának sz. 

Kritériumorientált 

diagnosztikus mérés- 

értékelés, 

rendszergazda 

Bokor Erzsébet Herman Ottó országos verseny Témahetek 

Alapítványi nap 

Pályaorientációs nap 

Varázsceruza 

A Föld napja- 

megemlékezés 

Deákné 

Baranyai Anikó 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 

Pangea matematikaverseny 

Tankerületi matematikaversenyek 

Sakk Diákolimpia iskolai, megyei 

Digitális Témahét, 

LEGO robot bemutató 

Alapítványi nap 

Varázsceruza 

Erdei Alíz Herman Ottó országos verseny 

A „Rigó énekeljen” term. ism. 

verseny 

Zöld Bagoly iskolai környezetv. 

vetélkedő 

Témahét 

Alapítványi nap 

Varázsceruza 

Városi verseny 
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Fejes Éva Herman Ottó országos verseny 

A „Rigó énekeljen” term. ism. 

verseny 

Miskolc: Szirmai Református 

Iskola természetismeret versenye 

Témahét 

Alapítványi nap 

Pályaorientációs nap 

Varázsceruza 

Városi verseny 

Fejesné Csűrös 

Kinga 

Pangea matemat. verseny 

Varga Tamás matematika verseny 

Tudásbajnokság 

Tankerületi matematika 

versenyek 

Témahét 

Alapítványi nap 

Pályaorientációs nap 

Varázsceruza 

Városi verseny 

Március 15-i műsor 

Fekésházi Tibor Herman Ottó országos verseny 

Teleky Pál földrajz verseny 

 

Témahét 

Alapítványi nap 

Varázsceruza városi 

verseny 

Gémné Kovács 

Anita 

Pangea matemat. verseny 

Alapműveleti matematikaverseny 

Tudásbajnokság 

Varázsceruza 

Alapítványi nap 

Pályaorientációs nap 

Nagy Krisztina  Témahét 

Alapítványi nap 

Varázsceruza 

Városi verseny 

Nagyné Bokor 

Ibolya 

 Pangea matemat. verseny 

Fizika csapatverseny 

Fizika csapatverseny 

Témahét 

Alapítványi nap 
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Varázsceruza 

Városi verseny 

Nagyné Urbán 

Julianna 

Bolyai matematikaverseny 

Pangea matematikaverseny 

Benedek napok 

Alapműveleti matematikaverseny 

Hevesy György kémiaverseny 

Témahét 

Alapítványi nap 

Pályaorientációs nap 

„Humán Kapacitások 

fejlesztése”-pályázat 

koordinálása 

Varázsceruza 

Törösné Turányi 

Borbála 

Pangea matematikaverseny 

Bolyai csapatverseny? 

Benedek napok 

Tudásbajnokság 

Varga Tamás matematikaverseny 

Hevesy György kémiaverseny 

Tankerületi matematika 

versenyek 

Medve Szabadtéri Matekverseny 

Alapítványi nap 

Témahét 

Varázsceruza 

 

Varga Ildikó Pangea matematikaverseny 

Benedek napok 

Matekguru vagy Kisvakond 

csapatverseny 

Tudásbajnokság 

Medve Szabadtéri Matekverseny 

Tankerületi matematika 

versenyek 

Október 23-i műsor 

Témahét 

Pályaorientációs nap 

Alapítványi nap 

Varázsceruza 

Városi verseny 



 

127 

Zagyva János KRESZ verseny 

Zöld Bagoly iskolai környezetv. 

vetélkedő 

Témahét 

Alapítványi nap 

Varázsceruza 

Városi verseny 

 

A versenyekre való felkészítés feltétele az érdeklődő, jelentkező tanulók, 

megrendezett versenyek, illetve a szülők hozzájárulása. A vállalások csak a 

korábbi évek tapasztalata alapján készültek. 

 

 

                                                                Varga Ildikó 

Természettudományi munkaközösség vezetője 
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IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES MUNKATERVE 

„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk.” Eötvös Loránd 

Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai a 2020/2021-es tanévben: 

Bugán Annamária  német nyelvtanár 

Erdei-Nagy Alíz  tanító, vizuális kultúra műveltségterület, biológia 

szakos hallgató, német nyelvvizsga 

Fejes Éva  földrajz – orosz szakos tanár, angol nyelvoktató 

Fejesné Csűrös Kinga  matematika – angol szakos tanár, általános és 

  alkalmazott nyelvész angol specializációval, 

  szakvizsgázott pedagógus 

Szabó Imre  angol – magyar szakos tanár, okleveles magyar 

  tanár 

Sztankovics Beáta  német szakos tanár 

Gere Ibolya  történelem – orosz szakos tanár, angol  

  nyelvoktató 

Tóthné Kecskeméti Piroska okleveles történelem – orosz – angol szakos 

  tanár 

I. Céljaink szakmai és oktatási téren 

 A törvényi dokumentumok felülvizsgálata. 

 A NAT 2012 és NAT 2020 követelményeihez és a helyi tantervhez igazodó 

tanmeneteket készítünk és odafigyelünk az e – napló pontos, szakszerű 

használatára valamint a határidők betartására. 

 A hiányzásokat folyamatosan ellenőrizzük, hogy az igazolatlan órák száma a 

lehető legkevesebb legyen.  

 Törekszünk a lemorzsolódás és a bukások számának csökkentésére, 

ösztönözzük a tanulószobán való részvételt. 

 Biztosítjuk az esélyteremtést tehetséggondozás, a hátránykompenzációt pedig 

egyéni fejlesztések keretében. 
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 Odafigyelünk csoportjainkban az SNI-s és BTMN-s gyerekek fejlesztésére. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi oktató-nevelő munkára és arra, hogy 

tanulóinkat versenyképes tudás birtokába juttassuk.  

 Felkészítjük a továbbtanulókat a középiskolai felvételi vizsgákra, továbbá a 

hatodik és nyolcadik évfolyamos tanulókat az év végi idegen nyelvi mérésre. 

 Az idegen nyelv oktatása során törekszünk a megújulásra. 

 Segítjük a versenyeken résztvevő tanulók munkáját. 

 Tanóráinkon használjuk a rendelkezésre álló interaktív eszközöket. 

 Törekszünk a változatos, módszertanilag színes, differenciált óravezetésre, 

valamint a kooperatív technikák alkalmazására.  

 Tanulóinkat következetesen, előremutatóan értékeljük. 

 Igyekszünk tanítványainkat hatékonyan bevonni az órai munkába.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk az ismeretbe ágyazott képességfejlesztésre, 

valamint arra, hogy reális tananyagmennyiséget dolgozzunk fel. Tanóráinkba 

beépítjük a művészeti nevelést is. 

 Tanóráinkon figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, képességeit 

és szükségleteit. Minden gyermeket igyekszünk önmagához mérten, 

differenciáltan fejleszteni. 

 Fejlesztjük a tanulók problémamegoldó képességét, alapkészségeit, valamint 

kommunikációs készségüket. 

 Tudatosítjuk diákjainkban az önismeret, önértékelés fontosságát. Segítjük őket 

a megfelelő énkép kialakításában. 

 Törekszünk a hatékony információ áramlás biztosítására.  

 Munkaközösségünkön belül összehangoljuk szakfeladatainkat, segítjük 

egymás munkáját, szoros szakmai együttműködést alakítunk ki. Indulási 

szintet mérünk, aminek alapján megállapítjuk az erősségeket és a fejlesztendő 

területeket.  

 Az iskola többi munkaközösségével kapcsolatot tartunk, összhangba hozzuk 

munkánkat, programjainkat.  
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 Részt veszünk a belső – és lehetőség szerint külső – továbbképzéseken, 

szakmai napokon. 

 II. félév során felmérjük a leendő 7-8. évfolyamon a második idegen nyelv 

tanulása iránti igényt. 

 Részt veszünk az iskola programjainak szervezésében és lebonyolításában (pl. 

Egészséghét, Alapítványi Nap, Gyermeknap), valamint a városi 

ünnepségeken. 

 Megszervezzük a témahét tanóráit.  

 Az önértékelés szerves része lesz munkánknak. 

 Alkalmazkodunk a körülményekhez, igyekszünk minél jobban felkészülni 

arra is, ha át kell állnunk egy digitális tanrendű időszakra. 

II. Céljaink és a hozzájuk kapcsolódó feladataink a nyelvoktatás terén 

 Elsődleges célunk a motiváció kialakítása és fenntartása, a tanulók 

sikerélményhez juttatásával. 

 Igyekszünk megalapozni az élethosszig tartó tanulás iránti igényt, szeretnénk 

elérni, hogy tanítványaink elinduljanak az autonóm nyelvtanulóvá válás útján. 

 Tanóráinkon fontos célunk és egyben feladatunk is a kommunikatív készségek 

és a négy alapkészség integrált fejlesztése. 

 Diákjainkkal megismertetjük a célnyelvi kultúrát. 

III. Kiemelt céljaink, feladataink szakmai, pedagógiai és nevelési téren 

1. Tehetséggondozás 

 Az angol és a német nyelvet 5-8. osztályokban heti három órában tanulja a 

diákok többsége. Ezeken a tanítási órákon differenciált óravezetéssel 

biztosítjuk a jó képességű, motivált tanulók tehetséggondozását. Negyedik 

évfolyamon éves szinten a gyerekek heti 2,5 óra nyelvi órán vesznek részt. 

Ezen az évfolyamon próbáljuk kiszűrni az átlagnál gyorsabb, jól motiválható 

tanulókat. 

 7 és 8. évfolyamon lehetőséget nyújtunk érdeklődő diákjainknak a 2. idegen 

nyelv tanulására szakköri keretben heti két órában. Ebben a tanévben 8. 



 

131 

évfolyamon német, 7. évfolyamon német és orosz nyelvet oktatunk második 

idegen nyelvként. 

 5-8. évfolyamon lehetőséget biztosítunk az érdeklődő gyermekek számára, 

hogy magasabb óraszámban, sávos oktatás keretében külön csoportban 

tanulhassák az angol és a német nyelvet. A tehetséggondozásban résztvevők 

osztálytársaikkal egyidejűleg, de külön csoportban vesznek részt az idegen 

nyelvi órákon, ezzel is biztosítva a gyorsabb haladást, és a megszerzett 

ismeretek sokrétű felhasználását és elmélyítését. Ezeket a tanulócsoportokat 4. 

évfolyam végén alakítjuk ki, a jelentkezők létszámától függően. Ugyanazt a 

tankönyvcsaládot használjuk minden csoportban, az átjárhatóság érdekében. 

Az idei tanévben angol nyelvből 5-7-8. évfolyamon német nyelvből pedig 7-

8. évfolyamon van ilyen csoportunk. 

 Harmadik évfolyamon német szakkört indítunk. 

 Munkaközösségünk tagjai a következő versenyekre tervezik tanulóik 

felkészítését és a következő iskolai és városi rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában fognak közreműködni: 

 

Név Vállalt nyelvi versenyek Iskolai / városi ünnepség, 

verseny szervezése 

Bugán 

Annamária 

Benedek Napok – német 

verseny 

Német nyelvi rejtvényfejtő 

verseny  

Német nyelvi akadályverseny  

Litteratum német nyelvi verseny 

Idegen nyelvi daléneklő verseny 

Városi verseny 

„Varázsceruza” - javítás 

Országos nyelvi versenyek 

iskolai fordulója 

Alapítványi Nap 

Témahetek 

Ballagás 

Pályaorientációs Nap 

Március 15-i műsor 
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Fejes Éva Csapókerti Nap – angol verseny 

TITOK London Bridge angol 

nyelvi verseny 

Litteratum angol nyelvi verseny 

Idegen nyelvi daléneklő verseny 

Városi verseny  

„Varázsceruza” - javítás 

Országos nyelvi versenyek 

iskolai fordulója  

Alapítványi Nap 

Témahetek 

Ballagás 

Pályaorientációs Nap 

Október 6-i műsor 

Fejesné 

Csűrös Kinga 

Benedek Napok – angol verseny 

Angol nyelvi rejtvényfejtő 

verseny  

OÁTV angol  

TITOK London Bridge angol 

nyelvi verseny 

Angol nyelvi akadályverseny  

Litteratum angol nyelvi verseny 

Idegen nyelvi prózamondó és 

felolvasó verseny 

Idegen nyelvi daléneklő verseny 

Tankerületi játékos angol 

verseny 

Városi verseny  

„Varázsceruza” - javítás 

Országos nyelvi versenyek 

iskolai fordulója 

Alapítványi Nap 

Témahetek 

Ballagás 

Pályaorientációs Nap 

Március 15-i műsor 

Gere Ibolya TITOK London Bridge angol 

nyelvi verseny 

Litteratum angol nyelvi verseny 

Csapókerti Nap – angol verseny 

Városi verseny  

„Varázsceruza” - javítás 

Országos nyelvi versenyek 

iskolai fordulója 

Alapítványi Nap 

Témahetek 
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Ballagás 

Pályaorientációs Nap 

Március 15-i műsor 

Szabó Imre Benedek Napok – angol verseny 

Angol nyelvi rejtvényfejtő 

verseny  

OÁTV angol  

TITOK London Bridge angol 

nyelvi verseny 

Angol nyelvi akadályverseny  

Tankerületi játékos angol 

verseny 

Városi verseny  

„Varázsceruza”  

Országos nyelvi versenyek 

iskolai fordulója 

Alapítványi Nap 

Témahetek 

Ballagás 

Pályaorientációs Nap 

Október 23-i műsor 

Sztankovics 

Beáta 

OÁTV német Városi verseny  

„Varázsceruza” - javítás 

Országos nyelvi versenyek 

iskolai fordulója 

Alapítványi Nap 

Témahetek 

Ballagás 

Pályaorientációs Nap 

DÖK programjai 

Adventi rendezvények 

Tóthné 

Kecskeméti 

Piroska 

TITOK London Bridge angol 

nyelvi verseny 

Csapókerti Nap – angol verseny 

Idegen nyelvi prózamondó és 

felolvasó verseny 

OÁTV angol 

Városi verseny  

„Varázsceruza” - javítás 

Országos nyelvi versenyek 

iskolai fordulója 

Alapítványi Nap 

Témahetek 
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Tankerületi játékos angol 

verseny 

Ballagás 

Pályaorientációs Nap 

Március 15-i műsor 

 

Ezeken a tervezett versenyeken csak akkor tudnak diákjaink részt venni, ha azok 

megrendezésre kerülnek, illetve partnerek a felkészülés során, a szülők pedig 

vállalják a versenyekkel járó többletterheket (idő, energia, anyagi vonzat).  

2. Felzárkóztatás: 

 A 3 nyelvi órás csoportokat a szülői igényeket is figyelembe véve úgy alakítjuk 

ki, hogy az egy osztályba járó gyerekek lehetőleg egy csoportba kerüljenek. 

Ezekben a csoportokban nagy hangsúlyt kell fektetnünk a differenciálásra, 

valamint az egyénekre szabott feladatok összeállítására. Fontosnak tartjuk, 

hogy a jó képességű tanulók megfelelő tempóban haladjanak, de a gyengébb 

képességű és a tanulási nehézséggel küzdő tanulóknak se szegjük kedvét. 

 Felzárkóztató foglalkozást biztosítunk a nyelvi hiányosságok pótlására.  

3. Családi és egészséges életre nevelés 

A család, étkezések, sport témakörei lehetőséget ad arra, hogy az egészséges 

életmóddal, életvitellel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozzunk tanóráinkon. 

4. Nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, 

ünnepeink megismerése és átörökítése 

A tankönyvekben szereplő országismereti tananyagokon keresztül a gyerekek 

találkozhatnak más népek kultúrájával, ünnepeivel és szokásaival. Mindezeket 

összehasonlítva a lakóhelyünkön és hazánkban elterjedt szokásokkal/ ünnepekkel, 

eleget tehetünk a fent említett céloknak/feladatoknak is. szokásokkal, ünnepekkel. 

5. Közösségformálás, közösségépítés, személyiségfejlesztés 

Az idegen nyelvi kommunikációs készségek fejlesztésekor a személyiséget is 

fejlesztjük és a közösséget is formáljuk. Az órai társas helyzetek során a másokkal 

való együttműködés ösztönzi a diákok személyiségének fejlődését pl. az empátia, 

a kölcsönös odafigyelés területén. A diákok közösen elkészített projekt feladatai 
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elősegítik a gyerekek személyiségének fejlődését, ugyanakkor erős 

közösségformáló hatásuk is van. Ugyanilyen szerepe van a csapatversenyekre 

való felkészülésnek is. 

6. Beszédkultúra és kommunikáció fejlesztése 

A szituációs játékok, az idegen nyelvi vers- és prózamondó, felolvasó versenyekre 

való felkészülés során jó lehetőség nyílik az idegen nyelvi beszédkultúra 

fejlesztésére.  

7. Környezettudatos nevelés 

A környezeti nevelést minden évfolyamon más-más témával valósíthatjuk meg. 

Míg a kisebbeknél az állatokról és a természetről, a nagyobbaknál már a 

környezetvédelemről beszélgetünk. 

8. A viselkedéskultúra fejlesztése 

A tanulók viselkedéskultúráját fejlesztjük azzal, hogy munkafegyelemre, a helyes 

tanórai és tanórán kívüli viselkedésre ösztönözzük őket. Segítünk nekik a helyes 

tanulási szokások kialakításában. Törekszünk a rend, a csend megteremtése, 

valamint jó hangulatú tanulási tér kialakítására. Kiemeljük, dicsérettel 

megerősítjük a helyes, követendő magatartást. A szabályok betartását egységesen 

és következetesen számon kérjük. A tanórai szituációs játékok során is erősítjük a 

megfelelő viselkedésformákat. 

9. Az emberi értékek tiszteletére nevelés 

Az idegen nyelv tanítása során feldolgozott témák és tananyagok segítséget 

nyújthatnak abban is, hogy a tanulók később, felnőttként képesek legyenek 

életmódjukra vonatkozóan az erkölcsi és etikai normáknak is megfelelő, helyes 

döntéseket hozni, és konfliktusaikat mások tiszteletben tartása mellett 

intelligensen megoldani. A páros és csoportos tevékenységformák révén rengeteg 

alkalom kínálkozik a társas kapcsolatok kialakítására.  

10. Esztétikai nevelés 

Ösztönözzük tanulóinkat az esztétikus füzetvezetésre. Projektmunkákkal 

igyekszünk az együttműködési készség fejlesztése mellett az esztétikai nevelésre 
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is. A zenei nevelés is előtérbe a fejezetek végén lévő dalok feldolgozásával.  

11. Szülők bevonása az iskolai életbe 

Igyekszünk a szülőket minél több fórumon elérni, hiszen a diákok iskolai sikere 

nagyban függ a szülők támogatásától és az otthoni környezettől.  

12.  A Köznevelési Törvény által elvégzendő feladatok. A NAT 2020 

bevezetése 5. évfolyamon. 

Az ötödik évfolyamon az új NAT-nak megfelelő tanmeneteket készítünk. 

Munkaterv: Programok, havi lebontásban 

Augusztus 

 Munkaközösségi foglalkozás: Alakuló megbeszélés, a tanév feladatai 

 A tanmenetek elkészítésének megbeszélése 

 Adminisztrációs feladatok, javító és osztályozó vizsgák 

 A 3 órás nyelvi csoportok kialakítása, a nyelvi névsorok egyeztetése 

 Tantermek dekorálása 

Szeptember 

 Munkaközösségi foglalkozás: Az éves munkaterv megvitatása, 

elfogadása. A vállalt feladatok megbeszélése 

 Tanmenetek elkészítése és leadása 

 A hosszabb ismétlés után indulási szint mérése, az erősségek és 

fejlesztendő területek feltérképezése 

 A gyerekek igényeinek felmérése, tehetséggondozó és fejlesztő 

foglalkozások, felvételi és nyelvvizsga előkészítők meghirdetése és 

elindítása 

 Az idegen nyelvi mérésre való felkészülés beindítása 

 Szülői értekezletek megtartása 

 Részvétel a Magyar Diáksport Napjának progjamjain 

 A „Húzd meg jobban” verseny meghirdetése 

 Pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése 8. évfolyamon 
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Október 

 Felkészülés az első versenyekre és folyamatos készülés az idegen nyelvi 

mérésre 

 Halloween napi szokások 

 Iskolai megemlékezések – felelősök: Fejes Éva (október 6.), Szabó Imre 

(október 23.) 

November 

 Benedek Napok idegen nyelvi versenyek 

 Készülés az idegen nyelvi mérésre (folyamatos) 

 Márton napi szokások, Guy Fawkes Day 

 Pályaorientációs nap 

 Márton napi lámpás felvonulás 

 Belső továbbképzés.  

December 

 Adventi rendezvények 

 Csapókerti Nap – idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny 

 Idegen nyelvi rejtvényfejtő verseny 

 Készülés az idegen nyelvi mérésre (folyamatos). 

 Jelentkezés a központi felvételire 

 A bukásra álló tanulók szüleinek írásbeli értesítése 

Január 

 Munkaközösségi foglalkozás: A félév értékelése, munkaközösségi 

beszámoló készítése 

 AZ OÁTV iskolai fordulójának lebonyolítása. Felelősök: felsős 

intézményvezető-helyettes, az idegen nyelvi munkaközösség tagjai 

 Osztályozó vizsgák, statisztika, lemorzsolódás 

 Készülés a szóbeli felvételi vizsgákra és az idegen nyelvi mérésre 

(folyamatos) 
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Február 

 A szülők részére tájékoztató készítése a második idegen nyelv tanulásával 

kapcsolatban 

 Készülés a szóbeli felvételi vizsgákra, versenyekre és az idegen nyelvi 

mérésre (folyamatos) 

 Középiskolai jelentkezések leadása 

 Nevelőtestületi értekezlet 

 Valentin nap, Farsang 

Március 

 Készülés a szóbeli felvételi vizsgákra, versenyekre és az idegen nyelvi 

mérésre (folyamatos) 

 A TITOK London Bridge első és második fordulójának lebonyolítása. 

Felelősök: Felsős intézményvezető-helyettes, az idegen nyelvi 

munkaközösség tagjai 

 Március 15-i műsor szervezése. Felelősök: Bugán Anamária, Fejesné 

Csűrös Kinga, Gere Ibolya, Tóthné Kecskeméti Piroska 

Április 

 Varázsceruza – segítséget nyújtunk a verseny lebonyolításában 

 Húsvéti szokások 

 Versenyfelkészítés, felkészülés az idegen nyelvi mérésre (folyamatos). 

 Témahetek 

 Tankerületi szakmai nap 

Május 

 Munkaközösségi foglalkozás: Az idegen nyelvi mérés előkészítése 

 A Litteratum idegen nyelvi verseny iskolai fordulójának lebonyolítása. 

Felelősök: Felsős intézményvezető-helyettes, az idegen nyelvi 

munkaközösség tagjai 

 Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon, a méréssel kapcsolatos feladatok 

elvégzése. Felelősök: Intézményvezető, felsős intézményvezető-helyettes, 
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az idegen nyelvi munkaközösség tagjai 

 Gyermeknap 

 A bukásra álló tanulók szüleinek írásbeli értesítése 

Június: 

 Munkaközösségi foglalkozás: az idegen nyelvi mérés tapasztalatainak 

megbeszélése, összegzése, az éves munka értékelése 

 Év végi szintmérők íratása, értékelése 

 Kövy-Nap 

 Egészséghét 

 A „Húzd meg jobban” tanulmányi verseny értékelése 

 Adminisztrációs feladatok, értekezletek 

 Ballagás 

 Ünnepélyes Tanévzáró és Tanévzáró értekezlet 

 

Fejesné Csűrös Kinga 

Idegen nyelvi munkaközösség vezetője 
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A KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES MUNKATERVE 

 

Általános feladatok az év folyamán: 

- Rendszeres DÖK gyűlések összehívása , ahol megbeszéljük az aktuális 

teendőket, kiosztjuk a feladatokat . 

- A tantermek díszítése az évszaknak megfelelően. 

- A diákok tájékoztatása az iskolában történő eseményekről az iskola rádión 

keresztül.  

Szeptember- október: 

- DÖK képviselők megválasztása. 

- DÖK SZMSZ ismertetése. 

- Diákvezetők és tisztségviselők megválasztása. 

- DÖK éves munkaterv elfogadása. 

- Egy DÖK 2020-2021 nevű messenger csoport létesítése , amiben minden 

diákönkormányzati tag benne van, és ami segítségével napi kapcsolatot 

tudunk tartani egymással, gyors információ céljából. 

- Városnapi „Aranyfakanál” verseny megszervezése és lebonyolítása. 

-  Egészséghétben való részvétel. 

- Az iskola rádió beindítása. 

November- december: 

- Adventi előkészületek. Az iskola és a tantermek díszítése az évszaknak 

megfelelően.  

- Teadélután a DÖK tagoknak. 

- A karácsonyi vásár lebonyolításában való segítség, Angyalposta. 
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- Mikulás  ünnepség , karácsonyi buli megszervezése az 

osztályközösségekben. 

Január- február: 

- A DÖK féléves munkájának értékelése. 

- Valentin-napi üzenetposta. 

- Felkészülés a Farsangra, feladatok kiosztása. 

- Farsangi buli , ezen belül a felső tagozaton tombolasorsolás 

megszervezése iskolaszinten. 

Március-április: 

- Húsvétozás előkészítése osztályonként. 

- DÖK nap előkészítése .  

- Fordított nap április elején. 

Május-június: 

- Az egészséghétben való részvétel. 

- DÖK nap, Kövy-nap megszervezése és lebonyolítása.  

- Gyermeknap. 

-  A Kövy –olimpia megszervezésében és lebonyolításában való aktív 

részvétel. 

- A DÖK éves munkájának értékelése. 

- Javaslatok a következő tanév programjaira. 

 

Sztankovics Beáta 

a Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 
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MŰVÉSZETI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES MUNKATERVE 

 ,, A művészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé 

nem. Az embert emberebbé igen.”       John Ruskin 

A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti 

munkaközössége az intézményi dokumentumok ismeretének birtokában, a 

Pedagógiai Programhoz igazítja éves munkatervét. Fokozott figyelemmel 

igazodunk a jelenleg zajló társadalmi változásokhoz. Felkészülünk az online 

oktatási rendszer művészeti iskolai megvalósítására. A művészeti 

munkaközösség az intézmény oktató-nevelő munkájában szakmai 

elkötelezettséggel vesz részt. Táncművészeti, képző – iparművészeti és 

zeneművészeti ágon végzett munkánkat igazítjuk az éves intézményi 

munkatervben meghatározott feladatokhoz. Iskolai, városi, megyei, országos 

megmérettetésekre készítjük növendékeinket.    Művészeti szolgáltatással, 

értékközvetítő munkát végzünk intézményen belül. Növendékeink számára 

elhivatottan biztosítjuk az igényes művészeti fejlődést. 

I. A művészeti munkaközösség képzési célrendszere: 

 Az életkori sajátosságok figyelembe vételével, a növendékek érdeklődését, 

jártasság szerzését biztosítani, valamint továbbfejleszteni a választott 

művészeti tanszakon.  

 Az oktatott művészeti ágon belül hazai, európai és egyetemes kulturális 

értéket közvetíteni. 

 Értékközvetítő szerepvállalásunk tanári példamutatással. 

 Felhívjuk növendékeink figyelmét igényes kulturális eseményekre. 

 A tanítási órákon kívül iskolai, városi rendezvényeken való szerepvállalás, 

a növendékek felkészültségét bemutatva. 
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 Esztétikai nevelésének célja az erre érzékeny növendékek látókörének és 

ismereteinek tovább szélesítése, művészeti pályára felkészítése, illetve az 

ahhoz kapcsolódó oktatási intézményekbe történő felvételi felkészítés. 

 

II. A művészeti képzés általános fejlesztési feladatai: 

 Az adott művészeti ág ismereteinek megalapozása és fejlesztése.  

 Felkészült oktatási képzési struktúra kialakítása az esetleges online oktatási 

rendszer újbóli bevezetésében is. 

 A tanári példamutatás, műhelymunka, tanszakok építő megtartása.  

 Csapatszellem fejlesztése vetélkedőkkel, vesenyekkel, szereplésekkel, 

közös együttműködés más tanszakokkal, illetve az általános iskola többi 

munkaközösségével.  

 A művészeti ágazatokon belül közösségi produktumok kapcsolódási 

rendszerének kialakítsa. 

 A növendékek munkájában, vállalt feladataiban segítségnyújtás, 

szereplések, versenyek tapasztalatainak beépítése. 

 Az aktív együttműködés más munkaközösségekkel, az egész iskola közös 

egységének előremozdító munkájában való részvétel. 

 Tehetséggondozás, helyileg a hátrányos helyzetű növendékek művészeti 

képzésének kialakítása. 

 A növendékek céltudatos munkára nevelése. 

 Tehetséggondozás, helyi-, megyei-, területi-, országos versenyekre, 

pályázatokra növendékek és csoportok felkészítése. 

 Tanári bemutató órák, produkciók beillesztése az oktató-nevelő 

munkánkba, melynek fontos, példa és értékközvetítő szerepe van. 

 A növendékek igényességre nevelése, művészeti csoportok pl. kamara 

csoportok, kórus megtartása, esztétikai értéket közvetítő produkciók 

kiművelése. 
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 Aktív részvétel az iskola és város kulturális életében. 

 Igényes szellemi értékek közvetítése, online felületen is bemutatva. 

 

III. A művészeti munkaközösség tagjai 

Intézményegység-vezető helyettes: Tóthné O. Nagy Judit  

A 2020 /2021. tanévben az oktató-nevelő munkát 9 pedagógus látja el, 4 

főállású, és 5 óraadó pedagógus. 

Udvarhelyi Éva zongoratanár 

Bugánné Jónás Mónika táncpedagógus 

Dorcsin Attila  harsonaművész tanár (egyetem) 

Szilvási Zsolt zeneiskolai gordonka tanár, 

gitárművész tanár, matematika, 

ének-zene szakos tanár 

Nagy Krisztina matematika-rajz, informatika szakos 

tanár 

Kapusi Sarolta klasszikus fuvola eladóművész 

Griger Judit  zeneiskolai fuvolatanár 

Zagyva János technika tanár 

Antal – Ludman Marietta    tanító 

Szűcs Henriett iskolai ének,- zenetanár, karvezető 

(egyetem) szolfézs, és zeneelmélet 

módszertan 
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népi kismesterségek oktatója, 

fazekas, keramikus, fazekas népi 

iparművész 

Fazekas Ferenc  fazekas, keramikus, fazekas népi 

iparművész, népi kismesterségek 

oktatója, a Népművészet Mestere 

 

IV. Az iskola főbb eseményeihez igazodva, munkatervi feladataink havi 

lebontásban 

Augusztus: 

 Az első munkaközösségi foglalkozás megtartása 2020. augusztus 25.  

                    Felelős: intézményegység –vezető helyettes, munkaközösség vezető 

 Nyári grafika tábor alkotásaiból rendezett kiállítás augusztus 28.  

 Felelős: Nagy Krisztina 

Szeptember: 

 Második munkaközösségi foglalkozás megtartása, az éves munkaterv 

elfogadása 2020. szeptember 3. 14 óra 

                     Felelős: munkaközösség vezető 

 Beiskolázás, tanszakok létszámának feltöltése, rendezése, csoportok 

kialakítása  

                     Felelős: szaktanárok 

 Tanmenetek, órarend, éves munkaterv és egyéb dokumentumok 

elkészítése. Leadási határidők: 2020. szeptember 10. 

                     Felelős: munkaközösség-vezető és a szaktanárok 



 

146 

 Szülői értekezletek megtartása 2020. szept.18.-ig. 

                     Felelős: szaktanárok 

Október: 

  Zenei Világnap megemlékezés: mini tanári hangverseny 

2020. szeptember 29. 16.00 udvar 

                      Felelős: szaktanárok 

  Október 8. rövid munkaközösségi megbeszélés 14 óra  

                    Felelős: munkaközösség vezető 

                     

 Szolfézs csoportok felkészítése a Zenei Műveltségi Vetélkedőre  

                       Felelős: Szűcs Henriett 

 Hangzó anyag elkészítése a vetélkedőre  

                       Felelős: Griger Judit  

November: 

 Zenei Műveltségi Vetélkedő Erkel Ferenc születésének 210. 

évfordulója alkalmából 2020. november 5. csütörtök, 15 óra 

Konferencia terem  

                     Felelős: Szűcs Henriett, segítő: Griger Judit, technikai segítők:                           

                     Udvarhelyi Éva, Dorcsin Attila, Kapusi Sarolta 

 Őszi növendékhangverseny Nov. 19. csütörtök, 16. 30 Konferencia 

terem  

                Felelős: szaktanárok 
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December: 

 Művészeti iskola Karácsonyi Hangversenye 2020. december 10. 

csütörtök 16 óra Művelődési Ház  

                    Felelős: munkaközösség-vezető, szaktanárok                           

 Karácsonyi vásáron Művészeti Iskola munkáinak árusítása december 12. 

szombat 

                     Felelős: Nagy Krisztina, Fazekas Ferenc 

 A 4. évfolyam Karácsonyi műsorát segítő közreműködés –igény szerint 

december 17.18. 

                      Felelős: érintett szaktanárok 

 Tovább tanuló 8. osztályosok felkészítése igény szerint  

                      Felelős: érintett szaktanár 

Január: 

 Táncbemutató nyílt foglalkozások 2021. január 18.  

Felelős: Bugánné Jónás Mónika  

 Grafika, kerámia kiállítás 2020. január 15. az igazgatói   

Iroda előtti aulában  

                     Felelős: Nagy Krisztina, Fazekas Ferenc 

Az I. félév tanszaki hangversenyei: 

 2021. január 11. 16.30 Szintetizátor - keyboard  

Felelős: Szűcs Henriett 

 2021. január 12. 16.30 Fuvola – furulya,  

Felelős: Griger Judit és Kapusi Sarolta 

 2021. január 13. 16.30 Zeneismeret  

Felelős: Szűcs Henriett 

 2021.január 14.16.30 rézfúvós  
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Felelős: Dorcsin Attila 

 2021. január. 18. 17 óra gitár  

Felelős: Szilvási Zsolt 

 2021.január 19. 16.30 zongora  

Felelős: Udvarhelyi Éva 

 Bárdos Lajos Általános Iskola által meghirdetett tankerületi 

rajzverseny pályázata 

Felelős: Nagy Krisztina 

 2021. január 21. 14.00  I. félévet lezáró munkaközösségi megbeszélés  

Felelős: munkaközösség vezető 

 2021.január 29.-ig félévi értesítők kiosztása  

Felelős: szaktanárok 

Február: 

 2021. február 10. szerda 16.30 szolfézs hangverseny Konferencia 

terem  

Felelős: Szűcs Henriett 

Március: 

 Szentesi Országos festészet verseny március első hete 

Felelős: Nagy Krisztina 

 Gyorshallási verseny: 2021. március. 1.-5 hetében  

                      Felelős: Szűcs Henriett 

 Bárdos Lajos Általános Iskola által meghirdetett népdaléneklési 

verseny március első hetében  

Felelős: Szűcs Henriett 

 A márc. 15.-i iskolai ünnepséget segítő felkészítés  

Felelős: érintett szaktanárok 
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Április:  

 2021.április. csütörtök 14 óra V. Zengő - Bongó dallamok hangszeres 

háziverseny Boldizsár iskola 6. terem 

                    Felelős: intézményegység-vezető helyettes, összes zenei 

szaktanár 

 Várhatóan április közepe: Leendő 1. osztályosok beiratkozásánál rövid 

ismertető  

Felelős: szaktanárok 

 2021. április 30. péntek 10 óra VII. Rubin cipők Mozgásművészeti 

minősítő táncverseny  

Felelős: intézményegység-vezető helyettes, segítők: zenei 

szaktanárok 

Május: 

 2021. május (két péntek délután) Iskolaérlelő foglalkozások megtartása  

                    Felelős: Szűcs Henriett, segítő: Griger Judit   

 Mini kiállítás ugyanekkor. Felelős: Nagy Krisztina  

    2021.május 14. péntek, 10 óra VII. Aranyhangszál – megyei 

Tehetségkutató és Minősítő Verseny    

Felelős: intézményvezető helyettes, szaktanárok 

                     II. félévi tanszaki hangversenyek: 

 2021. május 25. 16.30 zeneismeret 

Felelős: Szűcs Henriett 

 2021. május 26. 16.30 Szintetizátor – keyboard 

 Felelős: Szűcs Henriett 

 2021. május 27. 16.30 fuvola - furulya (Konferencia terem) 

Felelős: Griger Judit, Kapusi Sarolta 

 2021.június 3.16.30 óra zongora  
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Felelős: Udvarhelyi Éva 

 2021.június 3. 16.30 óra rézfúvós és zongora  

Felelős: Dorcsin Attila, Udvarhelyi Éva 

 2021. május 17. hetében szolfézs 

 Felelős: Szűcs Henriett 

 2021. június. 7.17 óra gitár 

 Felelős: Szilvási Zsolt 

Június: 

Év végi tanszaki vizsgák időpontjai: 

o 2021. június 05.: Grafika és kerámia tanszak kiállítása  

Felelős: Nagy Krisztina, Fazekas Ferenc 

o 2021.június 07. Táncvizsga bemutatók   

Felelős: Bugánné Jónás Mónika  

o 2021.június 1. szintetizátor - keyboard  

Felelős: Szűcs Henriett 

o 2021. június 1. fuvola – furulya  

Felelős: Griger Judit, Kapusi Sarolta  

o 2021.június1. rézfúvós   

Felelős: Dorcsin Attila 

o 2021. június 2. Zongora 

 Felelős: Udvarhelyi Éva 

o 2021. június 7. gitár 14 óra  

Felelős: Szilvási Zsolt 

 2021. június 10. csütörtök 14 óra osztályozó értekezlet és év végi 

munkaközösségi megbeszélés  

                  Felelős: munkaközösség vezető                       

 2021. június 19. Ballagás kórus és a 8. évfolyamosok éneke 

                    Felelős: Szűcs Henriett és Szilvási Zsolt  
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 2021. június 17. 17.00 AMI tanévzárója, bizonyítványosztás Ady Endre 

Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

                    Felelős: szaktanárok 

 2021. június 21. Általános Iskola tanévzáró ünnepség kórus szereplése 

                    Felelős: Szűcs Henriett 

Alapvizsgát tesznek: 

 Grafika tanszak: június 7. Beke Éva Sára 

Felelős: Nagy Krisztina 

 Fuvola: június 3. Szentpéteri Lili, Cservenyák Panna 

Felelős: Griger Judit, Szűcs Henriett 

 Zeneismeret: június 3. Gidai Dorina 

Felelős: Szűcs Henriett, Griger Judit  

Július:  

 Grafika tábor  

Felelős: Nagy Krisztina 

 Kerámia tábor  

Felelős: Szűcs Henriett 

A munkaközösség tagjai által vállalt feladatok a 2020/2021. tanévben 

Név Vállalás 

Nagy Krisztina Az év folyamán minden pályázati verseny 

lehetőségét figyelemmel kíséri és felkészít, 

Karácsonyi vásár, a Bárdos Lajos Általános Iskola 

tankerületi pályázatán részvétel, Országos szentesi 

festészet versenyen részvétel, I. félévi és év végi 

kiállítás szervezése, iskolaérlelőre mini kiállítás 

berendezése, nyári grafika tábor szervezése 
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Fazekas Ferenc Félévi és év végi kiállítás  

Bugánné Jónás Mónika Nyílt táncbemutatók, Táncvizsga megtartása, 

Rubin cipők megyei tehetségkutató és minősítő 

táncverseny, iskolaérlelő foglalkozás megtartása, 

iskolai és városi rendezvények segítése 

Dorcsin Attila Beiskolázás, Őszi növendékhangverseny, 

Karácsonyi növendékhangverseny, I. félévi tanszaki 

hangverseny, Zengő – Bongó dallamok hangszeres 

versenyszervezés, növendék felkészítés, 

Aranyhangszál, közreműködés a Rubin cipők 

minősítő versenyen, 1. osztályos tanulók 

beírásánál információ adása, Iskolaérlelő segítése, 

év végi vizsga, tanszaki hangverseny. 

Zagyva János Az év folyamán előforduló rendezvények 

dekorációjának elkészítése, és biztosítása 

Antal-Ludman Marietta Alsós munkaközösség összekötő segítője 

Griger Judit Őszi növendék hangverseny, növendék felkészítés, 

Karácsonyi hangverseny-növendék, tanári 

közreműködés, I. félévi tanszaki hangverseny, 

Zengő – Bongó dallamok hangszeres verseny-

növendék felkészítés, Rubin cipők, Aranyhangszál 

szervezés segítése,1. osztályos beiratkozásnál 

információ adása, Iskolaérlelő, tanári 

közreműködés, tanszaki hangverseny. 
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Kapusi Sarolta Karácsonyi hangverseny, Zengő- Bongó dallamok 

házi verseny tanszaki hangversenyek: növendék 

felkészítés. Az Aranyhangszál és Rubin cipők 

versenyek technikai segítése. 

Udvarhelyi Éva  

 

Őszi növendékhangverseny, Karácsonyi 

hangverseny, I. félévi tanszaki hangverseny, 

Aranyhangszál, Rubin cipők szervezés, segítése, 

Zengő - Bongó dallamok növendék felkészítése, 1. 

osztályosok tájékoztatása a beiratkozásnál, év végi 

vizsga, tanszaki hangverseny,  

Szilvási Zsolt Aranyhangszál, Rubin cipők technikai segítése,  

Őszi növendékhangverseny, Karácsonyi 

hangverseny, I. félévi tanszaki hangverseny, 1. 

osztályosok tájékoztatása a beírásnál, Zengő - 

Bongó dallamok növendék felkészítés, 8. osztályos 

felkészítése a szerenádra és a ballagásra, év végi 

vizsga, tanszaki hangverseny. 

Szűcs Henriett Zenei Műveltségi Vetélkedő szervezése, Őszi 

növendékhangverseny. Karácsonyi hangverseny – 

növendék és tanári közreműködéssel. I. félévi 

tanszaki hangverseny. Területi, megyei 

népdaléneklési versenyre növendék felkészítés: 

Bárdos Lajos Általános Iskola szervezésében és 

egyéb helyszínen.  Szolfézs hangverseny, 

Gyorshallási verseny szervezése, lebonyolítása. Az 
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Aranyhangszál, Zengő - Bongó hangszeres verseny 

Rubin cipők szervezés segítése. Iskola érlelő 

foglalkozás megtartása. Év végi vizsgák, tanszaki 

hangversenyek. A ballagáson, tanévzáró 

ünnepségen kórus közreműködés.  

 

A munkaközösség minden pedagógusának vállalása  

 Az aktuális általános iskolai osztályok eseményeinek igény szerinti 

segítése, a növendékek felkészítésével 

 Az aktuális online oktatás rendszerének kiépítésében  való fokozott 

részvállalás. 

 A művészeti iskola növendékeinek iskolai, megyei és országos 

rendezvényeken, minősítő versenyeken való megmérettetése  

 A növendékek szakmai továbbfejlesztése  

 

 

                                                                  Szűcs Henriett                                  

                                                     a Művészeti munkaközösség vezetője                                           
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KÖVY ISKOLAI SPORTKÖR TERVEZETE 

Célja: 

- a tanulók érdeklődésének felkeltése különböző sportágak iránt 

- egészséges életmódra nevelés 

- a szabadidő hasznos eltöltése 

- az utánpótlás korú gyerekek versenyeztetése 

Választható sportágak: 

- kézilabda 

- labdarúgás 

- asztalitenisz 

- sakk 

- kick-box 

- aerobic 

- íjászat 

Tevékenykedtetés: 

- kézilabda: a Magyar Kézilabda Szövetség partneriskolájaként a tanulók 

versenyeztetése szivacskézilabdában, illetve a Tankerület támogatásával 

különböző bajnokságokban 

- labdarúgás: a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik programjában való 

versenyeztetés, illetve Futsal bajnokságokban és különböző Diákolimpiai 

versenyeken való részvétel 

Edzések: 

- kézilabda 

helye: Sportcsarnok 

tartja: Kiss Dóra    Horváth Imre 

ideje: hétfő 15:00-17:30   hétfő 17:30-19:30 
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kedd 15:00-17:30   szerda 17:30-19:30 

szerda 15:00-17:30  csütörtök 15:00-18:00 

csütörtök 15:00-16:30  péntek 15:30-19:30 

 

- labdarúgás 

helye: Sportcsarnok, füves pálya   

ideje, tartja:  

hétfő, csütörtök 16:45-18:00  Gere Csaba (U13), Károlyi Albert 

(U11) 

 kedd, szerda 16:00-17:00     Silye Gábor (U7) Rásó Péter (U9) 

 kedd, péntek 17:00-18:30     Rásó Péter (U16) 

- asztalitenisz 

helye: Tornaterem 

tartja: Gál Imre 

ideje: szombat 09:00-11:00 

- sakk 

helye: Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

tartja: Deákné Baranyai Anikó 

ideje: péntek    14:30-16:00 

- kick-box 

helye: Tornaterem 

tartja: Rácz Krisztián 

ideje: hétfő 18:00-19:00 

 péntek 18:00-19:00 

- aerobic  

helye: Tornaterem 

tartja: Örvendi Sándorné 

ideje: hétfő  16:00-18:00 

 kedd  16:00-18:00 
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 szerda  16:00-18:00 

 csütörtök  16:00-18:00 

 péntek  16:00-18:00 

Versenyek:  

- kézilabda: Diákolimpia III., IV. korcsoport- területi, megyei, országos 

Gyermekbajnokság 

Sulikézi Fesztivál 

Kövy kupa 

Főnix kupa 

- labdarúgás: Bozsik program- egyesületi, intézményi 

Diákolimpia- területi, megyei, országos 

MLSZ- Hajdú- Bihar megyei Futsal bajnokságok (4 csapat), 

tornák 

U16 megyei bajnokság 

- asztalitenisz: Diákolimpia- helyi, megyei  

- sakk: Diákolimpia- helyi, megyei I.,II.,III., IV. korcsoport 

- kick-box:  Nádudvari Gasztro Kupa 

Országos Bajnokság 

- aerobic:  Sinkó fitnesz kupa 

Magyar Kupa (elődöntő, döntő) 

Mikulás Kupa 

Nemzetközi Táncverseny 

Unite Passion Dance 

Diákolimpia (elődöntő, döntő) 

Országos Aerobik táncverseny 
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Iskolai keretek között megrendezésre kerülnek még: 

- Európai Diáksport Nap 

- Emlékfutás 

- Kövy Olimpia 

- Úszóverseny 

- Asztalitenisz bajnokság 

Évközi feladataink: 

Szeptember 

 A fizikai állapotmérés módszertanának, valamint a mindennapos 

testnevelés és tömegsport foglalkozás tervezetének kidolgozása 

 Magyar Diáksport napja 

 Úszásoktatás 4. évfolyamon 

Október 

 Kegyeletfutás megszervezése, lebonyolítása 

 Világ Gyalogló Nap 2020 

November 

 Csoportok felvonulása a Márton-napi lámpás felvonuláson 

 Asztalitenisz bajnokság szervezése, lebonyolítása 

December 

 Labdarúgó, kézilabda és floorball verseny hirdetése 

Január 

 Féléves munka értékelése 

Február                                                                                                                                     

 Terematlétika meghirdetése 

Március 
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 Terematlétika házibajnokság megszervezése, lebonyolítása 

 Labdarúgó, kézilabda és floorball verseny lebonyolítása 

Április 

 Fizikai állapot mérése (NETFIT) 

 Kövy Olimpia megszervezése 

 Labdarúgó, kézilabda és floorball verseny lebonyolítása 

Május 

 Labdarúgó, kézilabda és floorball verseny lebonyolítása, értékelése 

Június 

 Úszásoktatás 3. évfolyamon 

 Az éves eredmények összegzése, értékelése 

 Kövy Olimpia megrendezése 

 Úszóverseny szervezése és lebonyolítása 

 Kövy emléknap programjaiban történő aktív részvétel 

 

 

Kiss Dóra 

a Kövy Iskolai Sportkör vezetője 
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2020/2021-es tanév helyi rendje 

Félkövér betűvel kiemelt feladatok az EFOP- 3.1.5-2016-00001 jegyében történnek 

Augusztus Feladat Határidő Felelős 

3-4. hete Tanév eleji előkészítő munkák: tanmenetek elkészítése 

Alakuló értekezlet – Kritériumorientált mérés-értékelés 

előadás 

Augusztus 24. iskolavezetőség 

 Tűz- és balesetvédelmi oktatás Augusztus 24. intézményvezető 

 Művészeti munkaközösség foglalkozása Augusztus 25. Művészeti mk. vezető, 

intézményvezető 

 Országos tanévnyitó Budapesten  Augusztus 26. iskolavezetőség 

 Alsós munkaközösségi foglalkozás Augusztus 24. alsós intézményvezető -

helyettes 

 Javítóvizsga Augusztus 28. intézményvezető 

 Idegen nyelvi munkaközösségi foglalkozás Augusztus 27. mk. vezető 

 Természettudományi munkaközösségi foglalkozás Augusztus 27. mk. vezető 

 Humán munkaközösségi foglalkozás Augusztus 27. intézményvezető –helyettesek 



  

Augusztus Feladat Határidő Felelős 

 Osztályfőnöki munkaközösségi foglalkozás Augusztus 27. mk. vezető 

 Nevelőtestületi nap II. – Összegző beszámoló, komplex 

intézkedési terv elfogadása, rövid- középtávú célok 

elfogadása a lemorzsolódás jegyében. 

Augusztus 27. Intézményvezető 

 Tantermek, folyosók dekorációja Augusztus 31. tanítók, szaktanárok 

 Tanévnyitó értekezlet:  Augusztus 31. intézményvezető – helyettes 

 Ünnepélyes tanévnyitó, tanmenek jóváhagyása Szeptember 01. intézményvezető - helyettes 

 

Szeptember Feladat Határidő Felelős 

1. hét Tantárgyfelosztás elkészítése, jóváhagyása Szeptember 1. intézményvezető, 

intézményvezető- helyettes 

 Testnevelés órák megtartásának lehetőségei, évfolyamok 

közti egyeztetés 

Szeptember első hete alsós int. vezetőhelyettes, 

testnevelők 

 Ügyeleti rend kialakítása Szeptember 1. intézményvezető, 

intézményvezető- helyettes, 

évfolyamfelelősök 



  

Szeptember Feladat Határidő Felelős 

 Ingyenes étkezést igénylő tanulók felmérése Szeptember 1. osztályfőnökök 

 A fejlesztő pedagógusok és a Pedagógiai Szakszolgálat 

műhelymunkája, konzultációja  

Szeptember 1. hete fejlesztő pedagógusok 

 Egésznapos és tanulószobai csoportok kialakítása Szeptember 1. osztályfőnökök, osztálytanítók 

 Órarendek elkészítése, fogadóórák kialakítása, leadása Szeptember 1. intézményvezető- helyettes és 

osztálytanítók 

 Tanszercsomag kiosztása az érintett tanulók részére Szeptember eleje intézményvezető 

 Diákönkormányzat első foglalkozása, DÖK vezetőinek 

megválasztása 

Szeptember 2. felsős intézményvezető- 

helyettes, DÖK vezető  

 Anyakönyvek megnyitása Szeptember 4. intézményvezető- helyettesek, 

osztályfőnökök 

 Indulási szint mérése 1. évfolyamon, fejlesztő csoportok 

kialakítása 

Szeptember 2-4-ig alsós intézményvezető- 

helyettes, 

 Gyógytestnevelési igények felmérése Szeptember 3. intézményvezető- helyettes, 

 Természettudományi munkaközösségi foglalkozás 

 

Szeptember 3. Természettudományi mk-vezető 



  

Szeptember Feladat Határidő Felelős 

 Alsós munkaközösségi foglalkozás Szeptember 3. munkaközösség vezető, alsós 

intézményvezető - helyettes 

 Idegen nyelvi munkaközösségi foglalkozás Szeptember 3. idegen nyelvi munkaközösség-

vezető 

 Művészeti munkaközösségi foglalkozás Szeptember 3. művészeti munkaközösség- 

vezető 

 Humán munkaközösségi foglalkozás Szeptember 3. humán munkaközösségvezető 

 Szakkörök, egyéni és csoportos tehetséggondozó 

foglalkozások beindítása 

Szeptember 4. Szaktanárok, intézményvezető, 

intézményvezető- helyettes, 

 Osztályfőnöki tanmenetek és foglalkozási tervek leadása Szeptember 6. intézményvezető és alsós 

intézményvezető- helyettes, 

 Osztályfőnöki munkaközösségi foglalkozás Szeptember 7. mk. vezető 

 Alsó-felső átmenet segítését támogató foglalkozások 

szervezése a lemorzsolódás jegyében 

Szeptember 7. szociális munkás, 

intézményvezető 

 Tanszaki csoportok kialakítása, szülők tájékoztatása Szeptember első 

hetében 

művészeti iskola 

intézményvezető- helyettes, 

 Munkaközösségek éves munkatervének leadása Szeptember 10. intézményvezető- helyettes, 



  

Szeptember Feladat Határidő Felelős 

 A Kréta adminisztrációs rendszer frissítése Szeptember első hete osztályfőnökök 

 Tanév eleji feladatok megbeszélése, egyeztetése a 

technikai dolgozókkal 

folyamatosan intézményvezető és 

intézményvezető- helyettesek 

 A fejlesztő pedagógusok és a Pedagógiai Szakszolgálat 

műhelymunkája, konzultációja kapcsolatépítés 

Szeptember 11.  fejlesztő pedagógusok 

 Iskolai munkaterv összeállítása Szeptember 11. intézményvezető 

2. hete Pedagógus órarendek egyeztetése (32 órára) Szeptember 1-16. intézményvezető 

 Az osztályok szülői munkaközösség vezetőinek 

összegyűjtése 

Szeptember 18. intézményvezető- helyettesek 

 Szülői értekezlet 1-8. évfolyamon Szeptember 18-ig osztályfőnökök 

 Úszásoktatás 4. évfolyamon Szeptember első két 

hete 

Kövy Iskolai Sportkör 

3. hét Az 1. évfolyam DIFER mérése Szeptembertől-

október 09. 

Alsós intézményvezető- 

helyettes, osztálytanítók 

 „Zöldforgó” környezetvédelmi élménynap Szeptember 24. 4 – 7. évfolyam osztályfőnökök 

 



  

Szeptember Feladat Határidő Felelős 

 5. évfolyamon indulási szint mérése  

2-8. évfolyam bemeneti mérése és kiértékelése 

tantárgyanként (a belépő tantárgyak kivételével) 

Szeptember 25. alsós és felsős 

intézményvezető- helyettes, 

mk. – vezetők, szaktanárok 

 Európai Diáksport Napja Szeptember 25. Osztályfőnöki munkaközösség 

 Levelezős versenyek elindítása folyamatos intézményvezető- helyettesek, 

munkaközösségi - vezető, 

évfolyamfelelős 

 Irány a könyvtár! – „Hangos könyv”  szeptembertől 

folyamatos 

Gálné Kiss Mária 

4. hét „Húzd meg jobban” pályázat meghirdetése Szeptember 27. DÖK vezető 

 „Zöld bagoly” –környezetvédelmi vetélkedő Szeptember vége Zagyva János, Erdei Alíz  

 Intézményi szülői munkaközösség alakuló értekezlete 

online formában 

Szeptember vége. intézményvezető, 

osztályfőnökök 

 „Nádudvar krónikása” pályázat meghirdetése Szeptember vége humán munkaközösség tagjai 

 Múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvételi igény 

felmérése 

Szeptember vége intézményvezető helyettese 



  

Szeptember Feladat Határidő Felelős 

 Mesenap Szeptember 30. Osztályfőnökök 

 Pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálata Szeptember 21-

október 12. 

8. évfolyam osztályfőnökei 

Október Feladat Határidő Felelős 

1. hét Iskolai statisztikák adatgyűjtés, adategyeztetés, 

intézményi statisztika elkészítése 

október 1. osztályfőnökök 

 Zene világnapja, Birinyi Imre népzenei bemutatója október 1. művészeti iskola pedagógusai 

2. hét Aradi vértanúk emléknapja – a 6. évfolyamos tanulók 

előadásában 

október 6. Fejes Éva és a 6. évfolyam 

tanulói  

 EFOP 3.1.5 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

pályázat keretében filmforgatás iskolánkban 

október 12. intézményvezető, projektben 

részvevő pedagógusok 

3. hét Őszi egészséghét október 3. hete DÖK 

4. hét „Fecskehét” – óvónők fogadása az 1. osztályokban, 

átmenetet biztosító foglalkozás megtartása 

október 13-15. 1. évfolyam nevelői 

 Városi verseny megszervezése, lebonyolítása  október 19. 2. évfolyam nevelői 

 Városi szavalóverseny a városi könyvtárban október 21. intézményvezető-helyettes 



  

Október Feladat Határidő Felelős 

 Kegyeleti futóverseny. Megemlékezés az 1956. október 

23-i forradalom és szabadságharc 63. évfordulójáról – a 

8. évfolyamos tanulók előadásában. 

 

október 22. A Kövy Iskolai Sportkör, 

Varga Szilvia és a 8. osztályos 

osztályfőnökök 

 Tanulmányi versenyekre nevezések, versenynaptár 

elkészítése 

október munkaközösség – vezetők  

 Belső továbbképzés: Tehetséggondozás az iskolánkban. 

Előadás a tehetség felismerésről, intézményi 

tehetségekről. 

október Szőnyiné Gere Éva, Gere 

Ibolya, intézményvezető, 

pszichológus előadó, 

 A középfokú iskolák felvételi tájékoztatóban hozzák 

nyilvánosságra a felvételi eljárásuk rendjét 

október 21. felsős intézményvezető- 

helyettes, 

 Hallowen napi szokások október vége idegen nyelvi munkaközösség 

vezető 

 Őszi szünet  

 

 

október 26 - október 

30. 

 

 



  

November Feladat Határidő Felelős 

2. hét Országos szakértői konferencia Hajdúszoboszlón november 3-5. intézményvezető és 

intézményvezető- helyettes, 

 Márton-napi lámpás felvonulás, közösségi rendezvény 

acsaládok bevonásával. 

november 11. munkaközösség-vezetők, 

intézményvezető- helyettesek 

 Zenei Műveltségi vetélkedő: Erkel Ferenc születésének 

110. évfordulója tiszteletére  

november 5. Szűcs Henriett 

3. hét Pályaorientációs nap, pályaválasztási szülői értekezlet, 

iskola-középisloa kapcsolatának bővítése 

november 17. intézményvezető, 

intézményvezető - helyettesek 

 Az OKÉV közzéteszi a 6. és 8. évfolyamos gimnáziumok 

írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, középiskolák 

jegyzékét 

november 16. felsős intézményvezető-

helyettes, 8. évfolyam 

osztályfőnökei 

 Benedek Napok tanulmányi versenyen való részvétel november harmadik 

hete 

munkaközösség- vezető 

4. hét Nyílt tanítási napok alsó tagozaton 

Felső tagozaton, szülők fogadása az intézményben. 

november 12-24. 

november 24. 

osztályfőnökök, osztálytanítók 

 „Olvasom, értem” szövegértési verseny Püspökladányban 

a Kálvin Téri Általános Iskolában 

november  alsós munkaközösség 



  

 Őszi növendékhangverseny november 19. művészeti iskola mk. vezető 

szaktanárok 

5. hét „Mindenki karácsonyfája” díszek készítése osztályonként november vége DÖK 

 Teadélután november vége DÖK 

 Asztalitenisz bajnokság november vége Kövy Iskolai Sportkör 

December Feladat Határidő Felelős 

1. hét Rendhagyó irodalom óra a 8. évfolyam részére – (Ady 

Endre) 

december  8. osztályos osztályfőnökök 

2. hét A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése december 4. osztályfőnökök 

 A 8. évfolyam tanulóinak jelentkezése a központi írásbeli 

felvételire 

december 4. 8. évfolyam osztályfőnökei 

 A hátrányos helyzetű tanulók Arany János 

Tehetséggondozó programra történő pályázatának 

benyújtása 

december 4. 8. évfolyam osztályfőnökei 

 „Érkezik a Mikulás!” december 7. osztályfőnökök 

 Adventi készülődés, dekoráció a karácsony jegyében december osztályfőnökök, osztálytanító  



  

 Csapókerti Napok, Fazekas Mihály rejtvényfejtő verseny, 

Móricz német nyelvi megyei versenyekre történő nevezés 

december idegen nyelvi és humán 

munkaközösség vezetők, 

intézményvezető.-helyettes 

 Karácsonyi hangverseny december 10. művészeti iskola 

munkaközössége,  

4. hét Karácsonyi vásár a 6. évfolyamos tanulók szervezésében 

– Családi nap 5. az érdeklődők bekapcsolódásával, 

Angyalposta 

december 12. Fejes Éva évf. felelős és a 6. 

évfolyam osztályfőnökei, DÖK 

 Karácsonyi műsor a 4. évfolyam előadásában (városi 

rendezvény is) 

december 17-18. 4. évfolyam nevelői 

 Karácsonyi és újévi köszöntő iskolánk dolgozói körében december 18. intézményvezető 

 Téli szünet december 21. –  

december 31. 

 

Január Feladat Határidő Felelős 

2. hét A fejlesztő pedagógusok és a Pedagógiai Szakszolgálat 

műhelymunkája, konzultáció  

január 2. hete Fejlesztő pedagógusok 

3. hét Osztályozó vizsga január 18. Osztályfőnök, szaktanár 

 



  

Január Feladat Határidő Felelős 

 Félévi meghallgatások a művészeti iskolában: 

Táncbemutatók 

Zenei tanszakok hangversenyei 

 

 

Képzőművészeti tanszakok kiállítása: grafika és kerámia 

január 11-19. 

 

 

Bugánné Jónás Mónika 

Griger Judit, Kapusi Sarolta, 

Szűcs Henrietta, Szilvási Zsolt, 

Dorcsin Attila 

Nagy Krisztina, Udvarhelyi 

Éva, Fazekas ferenc 

 Osztályozó értekezlet január 19-20. int. vez. és helyettesek 

 Kazinczy „Szép magyar beszéd” iskolai-, városi fordulója január közepe, vége humán munkaközösségvezető 

szaktanárok, felsős 

intézményvezető- helyettes 

 A 6. és 8. évfolyamon a gimnáziumba jelentkező tanulók, 

és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programra jelentkezők központi 

írásbeli felvételije 

január 23. 10.00 8. évfolyam osztályfőnökei 

felsős intézményvezető- 

helyettes, érintett 

osztályfőnökök 

 

 



  

Január Feladat Határidő Felelős 

 Pótló központi írásbeli központi felvételi a 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra 

jelentkező tanulók számára 

január 28. 14.00 óra intézményvezető, felsős 

intézményvezető- helyettes, 

5. hét OÁTV nyelvi verseny iskolai fordulójának megírása január angol és német nyelvtanárok 

 Féléves munka értékelése munkaközösségi foglalkozás 

keretében 

január vége Munkaközösség-vezetők 

 Féléves munka értékelése január 24. osztályfőnökök, szaktanárok 

 Az I. félévi értesítők kiosztása január 29. osztályfőnökök 

 Kövy-ösztöndíj pályázat beadása január vége osztályfőnökök 

Február Feladat Határidő Felelős 

1.hét A munkaközösségek féléves munkájának értékelése február 1-ig munkaközösség – vezetők 

 Félévi testületi értekezlet február 1. intézményvezető, 

intézményvezető- helyettes, 

munkaközösség – vezetők 

 Óvoda - Iskola átmenet munkacsoport találkozója, 

beiskolázás előkészítése 

február eleje alsós intézményvezető-

helyettes 1-4. évfolyam tanítói 



  

Február Feladat Határidő Felelős 

 Valentin - napi üzenetposta február 15. DÖK vezető 

 A 8. évfolyamos tanulók jelentkezési lapjainak leadása 

február 19. 

intézményvezető 

felsős intézményvezető- 

helyettes, osztályfőnökök 

 Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 

lapokat a középfokú iskoláknak 
február 19-ig 

intézményvezető, 

intézményvezető- helyettes 

 Az emelt óraszámú oktatás szabályzatának aktualizálása 

és az arról szóló tájékoztató elkészítése  
február vége 

 

intézményvezető, felsős 

intézményvezető- helyettes, 

érintett osztályfőnökök 

 Hevesy György kémiaverseny iskolai fordulója február kémia tanárok 

 Szülői értekezletek megtartása február 21-ig osztályfőnökök 

 Szülők tájékoztatása a második idegen nyelv szakkör 

formájában történő megvalósításáról.  
február 

intézményvezető, 

intézményvezető- helyettes 

 Farsang évfolyam szinten február 26. osztályfőnökök 

 Tanulmányi versenyek a 2. -3. -4. évfolyamokon 
február folyamatosan 

alsós munkaközösség–vezető, 

intézményvezető- helyettes 



  

Február Feladat Határidő Felelős 

 Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól 
február 25. 

Tóthné Kecskeméti Piroska, 

alsós osztályfőnökök 

 Olvasási verseny a 2.-3.-4. évfolyam részére a Városi 

Könyvtárban február 
3. évfolyam tanítói,  

alsós munkaközösség – vezető 

 Pangea matematika verseny helyi fordulójának 

megrendezése 
február 

szaktanárok 

 Iskolai informatikai rajzverseny február szaktanárok 

Március Feladat Határidő Felelős 

1. hét Terem atlétikai verseny a 2-8. évfolyam tanulóinak, 

labdarúgó, kézilabda, floorball bajnokság 

március Kövy Iskolai Sportkör 

 Nőnapi köszöntés március 8. 3. évfolyam és zenei 

szaktanár 

 Szentesi Országos festészeti verseny március első hete Nagy Krisztina 

2-3. hét 2., 3. és 4. évfolyam egyéni tanulmányi versenyei 

 

március alsós munkaközösség – vezető 



  

Március Feladat Határidő Felelős 

 Herman Ottó verseny március természettudományi 

munkaközösségvezető 

 Megemlékezés az 1848/49. évi forradalomról és 

szabadságharcról  

március 12. felsős intézményvezető-

helyettes, a 7. évfolyam nevelői 

 Középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét 

március 16-ig intézményvezető, felsős 

intézményvezető- helyettes 

4. hét Kiállítás a Víz világnapja alkalmából március 21. Varga Ildikó  

 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége március 22-23.  intézményvezető, felsős 

intézményvezető- helyettes 

 Digitális témahét március 22-26.  alsó- felső tagozatos nevelők 

 Idegen nyelvi versenyek  

TITOK nyelvi verseny 

március intézményvezető, felsős 

intézményvezető- helyettes, 

munkaköz. vez. 

 Emelt óraszámú oktatásra történő jelentkezés 

előkészítése 

március intézményvezető, 

intézményvezető- helyettes, 

osztálytanítók 



  

Március Feladat Határidő Felelős 

 A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a 

Felvételi Központnak 

március 24.  intézményvezető, felsős 

intézményvezető- helyettes, 

8. évfolyam osztályfőnökei 

 Sporthónap március Kövy Iskolai Sportkör, 

osztályfőnöki munkaközösség 

 A Varázsceruza megyei helyesíró versenyre való 

felkészülés 

március vége alsós munkaközösség-vezető 

magyar tanárok 

Április Feladat Határidő Felelős 

1. hét Tavaszi szünet április 1-14.  

 V. Zengő - Bongó dallamok április 8. művészeti vezető, szaktanárok 

2. hét Húsvéti szokások – húsvétolás előkészítése április 2. hete DÖK-vezető, idegen ny.mk. 

 Tankerületi szakmai nap, itézmények közötti 

látogatások szervezése 

április  intézményvezető 

 Leendő első osztályos tanulók beíratása április 15-16. intézményvezető-helyettes 

 Emelt óraszámú oktatásra felvételt nyert tanulók 

értesítése 

április 16. intézményvezető és helyettesek 



  

Április Feladat Határidő Felelős 

3. hét A holokauszt áldozatainak emléknapja április 16. Gere Ibolya, 

alsós osztályfőnökök 

 A Föld világnapja alkalmából kiállítás április 17. Bokor Erzsébet 

 Fizika háziverseny 7-8. évfolyamon április. Nagyné Bokor Ibolya 

 XXVIII. Varázsceruza – megyei helyesíró verseny a 

Kövy Sándor Általános Iskola rendezésében 3-6. 

évfolyamon 

április 23. alsós munkaközösség vezető 

alsós intézményvezető- 

helyettes 

 Fenntarthatósági témahét: erdő, közösség fenntartás április 19-23. alsós-felső 

munkaközöségvezető 

 A NETFIT mérés lezárása április 23-ig testnevelő tanárok 

4. hét „Egy nap az iskoláért” - az alapítvány támogatása, 

közös szülői rendezvény 

április nevelőtestület 

 A 4. évfolyamon tanítók látogatása az óvodai 

csoportokban – „Gólyahét”. Óvoda –iskola átmenet 

kezelése 

április vége  

 

4. évfolyam nevelői 

 DÖK nap előkészítése április DÖK vezető 



  

Április Feladat Határidő Felelős 

 A középiskolák megküldik a felvételiről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a 8.-os jelentkezőknek és az 

általános iskolának 

április 30. intézményvezető, felsős 

intézményvezető- helyettes 

 VII. Rubin cipők Mozgásművészeti és Minősítő megyei 

verseny- tehetségkutatás. 

április 30. művészeti munkaközösség 

Május Feladat Határidő Felelős 

1. hét Anyák napi műsorok, rendezvények május. osztályfőnökök 

 A fejlesztő pedagógusok és a Pedagógiai Szakszolgálat 

műhelymunkája, konzultációja  

május 1. hete fejlesztő pedagógusok 

 Rendkívüli felvételi eljárás a középiskolákban (pót-

felvételi) 

május 10-21-ig. felsős intézményvezető- 

helyettes, 8-os osztályfőnökök 

2. hét Bukásra álló tanulók értesítése május 10. osztályfőnökök 

 Tanulmányi kirándulások szervezése május osztályfőnökök 

 Iskolai, megyei és országos versenyek május tanítók, szaktanárok 

 Madarak és fák napja alkalmából kiállítás készítése május 10. természettudományi munka-

közösségvezető, Fejes Éva 



  

Május Feladat Határidő Felelős 

 VII. Aranyhangszál - megyei tehetségkutató verseny 

megtartása, tehetségkutatás. 

május 14. művészeti munkaközösség 

3. hét Iskolaérlelő foglalkozások. Iskola-szülő-tanuló-

pedagógus kapcsolatartás kialakítása 

május 4. évfolyam tanítói és a 

művészeti munkaközösség 

tagjai 

 Leendő 1. és 5. osztályos szülőértekezletek megtartása május Intézményvezető- helyettesek, 

Osztálytanítók 

 Úszásoktatás a 3. évfolyamon május intézményvezető, 

alsós intézményvezető- 

helyettes 

4. hét Idegen nyelvi mérés május 19. intézményvezető, 

munkaközösség-vezető 

 Tanszaki hangversenyek és tanév végi vizsgák  

Hangszeres vizsgák 

Tanév végi táncgála 

Művészeti alapvizsgák 

május 25 -június 7-ig 

 

 

művészeti munkaközösség-

vezető, szaktanárok, 

intézményvezető- helyettes 



  

Május Feladat Határidő Felelős 

5. hét Országos Kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamokon május 26. intézményvezető, felsős 

intézményvezető- helyettes 

 Év végi mérések  május vége – június 

eleje 

szaktanárok, tanítók 

 „Nádudvar Krónikása” pályázat értékelése május vége humán munkaközösségi. vez. 

és tagjai 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének rögzítése május 28. intézményvezető, testnevelő 

tanárok 

 Kimeneti mérések május vége intézményvezető- helyettes, 

tanítók, szaktanárok 

 Papírgyűjtés május vége intézményvezető - helyettesek 

Június Feladat Határidő Felelős 

1. hét Az évfolyam legjobb tanulója cím és a Kövy – 

emlékérem elbírálása 

június 1. hete intézményvezető  

intézményvezető - helyettesek 

 Művészeti iskola alapvizsgái június 3. 7. Griger Judit, Nagy Krisztina, 

Szűcs Henriett 

 Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról június 4. Deák-Czibere Ildikó és 

Czirbuszné Szkupi Éva 



  

2. hét Egészséghét – Kövy nap, Gyermeknap, DÖK- nap, 

Családi nap VI., Tehetségek találkozója 

(versenyeredményei alapján a gyermekek meghívása a 

szülőkkel együtt) „Akikre büszkék vagyunk”  Kövy-

Olimpia megrendezése, úszóverseny. Iskolai 

felvilágosító előadás a 4. évfolyam tanulói részére 

Előadó: Egriné Nagy Edit Úszóverseny a 2-3-4. 

évfolyam és az 5-6-7-8. évfolyam tanulóinak. 

június 6-12,  intézményvezető, 

intézményvezető – helyettesek, 

Kövy Iskolai Sportkör, 

osztályfőnöki munkaközösség, 

DÖK 

 Év végi felmérések értékelése június 4. tanítók, szaktanárok 

 Osztályozó értekezlet június 7. 8. 10. intézményvezető - helyettesek 

 Osztályozó vizsga június 9. szaktanárok 

 „Húzd meg jobban”, „Kiváló Kövy Diák” pályázatok 

benyújtása  

június második hete DÖK vezetője 

 Szerenád – tanévzáró buli  

Ballagási főpróba 

június 14. 

 

felsős intézményvezető – 

helyettes, 8. évfolyam 

osztályfőnökei 

 



  

Június Feladat Határidő Felelős 

 Év végi feladatok elvégzése június 15. tanítók, szaktanárok 

 Bolond ballagás június 15. felsős intézményvezető helyet-

tes, 8. évfolyam osztályfőnökei 

 Felvételi és beiratkozás a 2020/2021-es tanévre az AMI-

ba 

június 15. AMI intézményvezető - 

helyettes 

 Tanévzáró ünnepség a művészeti iskolában június 17. intézményvezető - helyettes 

 A munkaközösségek éves munkájának értékelése június 18-ig munkaközösség – vezető  

 Ballagás június 19. 10 óra intézményvezető, 

intézményvezető - helyettesek  

5. hét Napközis táborok szervezése- Hhés HHH-s tanulók 

táboroztatása 

június 21 – július 02. osztálytanítók 

 Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás június 21. 17 óra intézményvezető, 

intézményvezető - helyettesek 

 Törzslapok, bizonyítványok kitöltése, dokumentumzárás   június 24. osztályfőnökök 

 Tanévzáró tantestületi értekezlet 

Nyári ügyeletek – kéthetente szerdán 

június 24. intézményvezető, 

intézményvezető - helyettesek 
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A Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az alábbi 

eljárásrendet alkalmazzuk a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idején. 

1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre 

 Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 

történik. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni 

a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, 

mely alapján történik a megrendelés. A fertőtlenítő nagytakarítás és a 

rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és 

fertőtlenítő szereket a fenntartó biztosítja.  

Felelős: intézményvezető, technikai dolgozók: karbantartók, takarítónők 

 A tanévnyitó ünnepség az intézmény iskola rádióján keresztül történik. 

Felelős: rendszergazda, intézményvezető 

 

2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 

 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató gyermek, tanuló látogathatja. 

 A szülő köteles, ha gyermeküknél tüneteket észlel gondoskodnia kell az 

orvosi vizsgálatról. Köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be. 

  Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

 Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi 

csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt.  



  

 

  Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább 

elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése 

lehetséges, de nem kötelező. A tantermi oktatást, úgy terveztük meg. hogy 

minden osztály egész nap egy tanteremben tartózkodik nincs szaktantermi 

vándorlás.  

 A csarnok, tornaterem, a nyelvi termek, az informatika és tornacsarnok 

kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a 

tantermekben a felületfertőtlenítést minden szünetben elvégezzük, az 

osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés. 

  A közösségi terekben ugyanakkor a maszkhasználata, mind a tanuló, mind 

a pedagógus és intézményi munkavállalók számára kötelező. 

 A testnevelés órákat, amennyiben az időjárás lehetővé teszi, szabad téren 

tartjuk. Törekszünk a megfelelő védőtávolság betartása mely különösen 

fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. 

  Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: 

tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezését 

mellőzzük. Megtartás esetén tekintettel kell lenni az alábbiakra: 

létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az 

alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása 

(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés). 

 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi 

megvalósítását is mellőzzük. Személyes megjelenéssel járó szülői 

értekezleteket a konferencia teremben  tartunk. 

Felelős: intézményvezető, pedagógusok, technikai dolgozók: karbantartók, 

takarítónők és portás. 

 



  

 

3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, 

melynek használata minden belépő számára kötelező. Az intézményben, 

étkezések előtt és után, alaposan mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a 

kezünket (a tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). 

 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, 

kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk. 

 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók 

figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata 

köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába 

dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. 

  A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a 

kézzel gyakran érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, 

ablakkilincsek, korlátok, villany és egyéb kapcsolók, informatikai 

eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, 

WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő 

hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a 

folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. 

 Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen 

fertőtlenítjük. 

Felelős: intézményvezető, ügyviteli dolgozó pedagógusok, technikai 

dolgozók: karbantartók, takarítónők és portás. 



  

4. Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet 

vírusmentességének a megőrzésére. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos 

szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére. 

 Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredését 

elkerüljük, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

  Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, 

poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta 

evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, 

tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi 

tapogatásának elkerülése. 

Felelős: intézményvezető, pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, technikai 

dolgozók: karbantartók, takarítónők és konyhai dolgozók. 

5. Iskola egészségügyi ellátás szabályai 

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide 

vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, 

amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem 

kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul 

elvégezzük. 

  A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői 

szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – 

a feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a 

használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, 

maszkhasználat) figyelembe vételével történik. 

Felelős: intézményvezető-helyettesek, pedagógiai asszisztensek, védőnők. 



  

6. Tanulói hiányzások kezelése 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és 

azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. 

 Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba 

kerül, a részére előírt karantén időszakára. A karantén időszakban a tanuló 

az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési forma mellett, részt vehet az oktatásban. 

  A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 

szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el. 

Felelős: intézményvezető-helyettesek, osztályfőnökök, tanítók, 

iskolaorvosok. 

7.  Teendők beteg személy esetén 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál 

fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 

további teendőkről. 

  Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét 

felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek 

háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak 

alapján járjanak el. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk 

használata kötelező. 



  

 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag 

orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját 

hatáskörben nem bírálhatja felül. 

 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta 

járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a 

kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges 

intézkedéseket. 

Felelős: intézményvezető-helyettesek, pedagógiai asszisztensek, 

iskolaorvosok, szülő. 

8. Kommunikáció 

 Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, 

tanulóink –figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az 

oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu 

felületein lehet/kell követni. 

Felelős: intézményvezető, rendszergazda. 
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A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben új munkarend kerül 

bevezetésre, valamint az alábbi módon működtetjük iskolánk oktatási rendszerét. 

Tantermen kívüli digitális oktatás 

Bevezetés kezdete az operatív törzs bejelentésének időpontjától, új oktatási mód 

kerül alkalmazásra, az úgynevezett tantermen kívüli digitális oktatás. 

Benntartózkodás az iskolában 

A technikai dolgozóknak normál, megszokott munkarendben dolgoznak: 

 kiemelten foglalkoznak a fertőtlenítési feladatokkal (takarítók); 

 kiemelten foglalkoznak a karbantartási munkákkal (karbantartók); 

A NOKS-os kollégák részt vesznek a digitális oktatásban, úgy hogy segítik az új 

munkarend kiépítését: 

 az informatikához kapcsolódva: rendszergazda; 

 az adminisztrációhoz kapcsolódva: a két titkárnő, pedagógiai asszisztensek 

és az iskola könyvtárosa. 

Személyi felelősségek 

 

1. A tantermen kívüli digitális oktatáért felel: az intézményvezető, Boros Lajosné 

2. Technikai kiviteleézés végrehajtásért: intézményvezető-helyettesek: Tóthné O. 

Nagy Judit, Rásóné Újlaki Edit, 

3. Iskolai informatikai eszközök használatáért: rendszergazda, Beke Lajos és 

Gálné Kiss Mária 

4. Iskolai fertőtlenítéshez készlet biztosításáért felel: ügyviteli dolgozó, 

Bökönyiné Nagy Anett. 

 

Az intézmény ügyeleti rendje 

Az intézményben dolgozik, ügyeletet lát el a vezetőség egy tagja, titkárnő és 

ügyviteli dolgozó. Az ügyelet ideje 8-16 óra. 

 



  

 

Iskolai kapcsolattarás: 

 Központi, iskolai e-mail: kovysandor@nadudvar.hu  

 Iskolai facebook, messenger: www.kovyiskola.hu  

 Titkárság telefonszám: 54/ 480-255 

 

A tantermen kívüli digitális oktatási mód kiépítése és 

működtetése 

 
1.  Digitális oktatásunk megszervezése, elindítása, kapcsolatfelvétel és 

kapcsolatfenntartás a tanárok és diákok között; tananyag-elküldési módok 

meghatározása; 

2. Könyvtári igények felmérése, kölcsönzés. 

3. A különböző digitális oktatási módszerek és lehetőségek kiválasztásakor azt 

tekintetjük elsődleges szempontnak, hogy a pedagógusok és a diákok egyaránt 

képesek legyenek a választott rendszer használatára. A pedagógusok és a 

diákok esetében, kiinduló pontnak azt tekintetjük, hogy valamennyinek 

rendszeres internet használók és az online kommunikációs lehetőségeket 

magabiztosan használják. Kapcsolattartásra a Kréta rendszert választottuk, 

párhuzamosan a google tanterem használatával. A pedagógusok számára 

egyéni google email címet biztosítunk. A tanárok valamennyien otthonról 

folytatják a tantermen kívüli digitális oktatást.  

 

A tananyag átadása és kommunikációs lehetőségek  

 
A tananyag átadása a fent említett módon történik. Azok a tanulók, akik nem 

rendelkeznek internet hozzáféréssel számukra a kollégák az intézmény 

könyvtárába küldik át a feladatokat, melyet az iskola könyvtárosa kinyomtat és 

elhelyez a porta területén kijelölt fiókokban. Működik intézményünkben a 

művészeti oktatás internetes felülete is, melyet a tanulók szükség esetén 



  

rendszeresen látogathatnak. Az online oktatási forma kibővül a fejlesztő 

pedagógus által létrehozott google tanteremmel, melyet a fejlesztést igénylő 

tanulók vehetnek igénybe. Ezen kívül sportolásra is lehetőséget kapnak a 

gyerekek, a testnevelő tanáraink általi sportedzés online videó formájában. Az 

iskola honlapján (www. kovyiskola.hu) a legfontosabb igazgatói levelek az 

aktualizált tanári adatok megtekinthetőek. 

Egységesen kötelező elemek 

 
 Járványügyi helyzetben az iskola valamennyi főállású és óraadó szaktanára 

tantárgyi tematikát készít; 

 az így összeállított tananyag a helyi tantervben meghatározott teljes éves 

tananyag hátralévő részét tartalmazza; 

 a feladattervet táblázatra lebontja, részletezi a diákok számára elküldendő 

tananyagot; 

 a szaktanár az órarendben feltüntetett minden tanórára tananyagot küld; 

 a tantárgy órarendi napján reggel 8 óráig feltölti a KRÉTA rendszerbe; 

A mindennapi kommunikációt a szaktanárok a diákokkal eltérő módon 

alkalmazzák (például Facebook csoport, e-mail, stb.) 

Testnevelés 

A testnevelés tantárgy tantermen kívüli digitális oktatását projektfeladatokkal és 

gyakorlati videokkal kell megoldani. 

Digitális tanulószoba 

 tanulóinkat igény szerint tanulás-módszertani segédlettel látjuk el; 

 segítünk a hatékony tanuláshoz szükséges napirend kialakításában; 

 a feladatok megoldásának javításában, ellenőrzésében támogató segítséget 

nyújtunk, 

 

 



  

 

Fejlesztő pedagógus (SNI) 

A fejlesztő pedagógusok felveszik a kapcsolatot a már beosztott tanulókkal, a 

lehetőségekhez képest a fejlesztést online formában folytatja. 

Visszajelzés, ellenőrzés, értékelés 

A sikeres oktatás elérésének fontos része a tanulói visszajelzés valamint az 

ellenőrzés és értékelés. 

 a tanulók előre haladásának ellenőrzése, beszámoltatása, értékelése 

folyamatosan történik; 

 a beszámoltatás rendje a tanár hatásköre, alapja az iskolai Pedagógiai Program. 

  az új helyzetben a tanulók ellenőrzése kiemelt helyet foglal el, ezért gyakoribb 

visszajelzésre, megerősítésre van szükségük, mint eddig; 

 a számonkérés, értékelés szintén csak digitális formában valósítható meg 

(például: digitális feladatlap, kréta kérdőív, redmenta, tankockák, projekt 

feladat, önálló feladat stb.), személyes kapcsolat kizárva; 

 érdemjegyek száma: félévente minimum 3, valamint a heti óraszámnál eggyel 

több; 

 Fontos: a kiadott, de a határidőre el nem készült feladat, projektmunka 

értékelése elégtelen; 

 az évfolyam tanulmányi követelményeit a tanuló akkor teljesítette, ha az éves 

értékelés alapján meghatározott minimum követelményeket elérte. 

 

Tanári szabadság a digitális tanórán 

A digitális oktatás alatt is a pedagógusoknak az IKT-s kompetenciáinak 

széleskörű alkalmazását javasoljuk az iskola Pedagógiai programjának 

figyelembevételével. 

 



  

 

Adminisztrálás 

Valamennyi pedagógus – ideértve az óraadókat is – a tantermen kívüli digitális 

oktatást az órarendben feltüntetett órákat, a Kréta szoftverben kötelezően vezeti. 

A tanórákat az adott napon kell lekönyvelni. 

A pedagógusok, oktatók – ideértve az óraadókat is – 

munkavégzése 

 
A munkavégzés formái: otthonról végzett távmunka. Kötetlen, szabad, otthonról 

végzett távmunkát jelent. A szigorú időbeosztást, a törzsidőt és a kötött munkaidőt 

a kötetlen, szabad, önálló munkavégzés váltja fel. Az önálló munkavégzésre való 

alkalmassággal a munkavállalónak kell rendelkeznie. 

Az általános munkarendben a heti 5 napot hétfőtől péntekig kell beosztani. 

Munkaidő keretben a munkaidőt az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is be lehet 

osztani. 

A munkavállaló az órarendhez igazodó napi munkaidő beosztást készít. A 

különböző kedvezményeket figyelembe véve heti 26 órára. Valamennyi 

pedagógus, ideértve az óraadókat is, a tantermen kívüli digitális oktatást a Kréta 

szoftverben vezeti. 

Betegség esetén a pedagógus az intézményvezetőnek bejelenti, hogy a tantermen 

kívüli digitális oktatásra nem tud részt venni. Helyettesítéséről az 

intézményvezető gondoskodik. 

A pedagógus teljes munkaideje a kötelező órákra küldött tananyag 

előkészítéséből és az ehhez kapcsolódó mindennapi kétoldali kommunikációból, 

valamint a tanulmányi előrehaladás ellenőrzéséből, értékeléséből áll. 

 



  

 

Az iskolai munkaközösségek 

 
A szakmai munkát továbbra is a munkaközösségvezető irányítja. Javasolt a 

levelező csoportok megalakítása, majd a Microsoft Teams csoportban való 

működtetése. Célja a kollégák közötti tanácsadás, tudásmegosztás és a 

mindennapi kétoldali kapcsolattartás. 

 

 


