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Jogszabályi háttér 
A 2020-2021-es tanévre vonatkozó munkaterv a következő jogszabályi előírások alapján került 

összeállításra: 

 - a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 

 - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

 Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév 

rendjéről 

 - 2019. LXX. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosításáról 

 - 326/2013. kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1662. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben való végrehajtásáról 

 A munkaterv összeállításánál a következő intézményi dokumentumokat használtuk fel: 

 - Pedagógiai Program, az iskola SZMSZ-e és Házirendje 

 

1. A tanév helyi rendje 

Az emberi erőforrások minisztere fentebb megjelölt EMMI rendelete alapján a 

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2021/2022-es tanévének rendje: 

Szorgalmi idő 

a, A 2021/2022-es tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. és utolsó 

tanítási napja 2021. június 15. A  tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp nem 

rendelkezik – száznyolcvanegy nap. 

b, A  tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az  iskolák 2022. január 28-ig értesítik 

a  tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

c, A tanítási évben – a  tanítási napokon felül – a  nevelőtestület a  tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az  általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – 
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a  nevelőtestület véleményének kikérésével – az  iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, 

egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

d, Szünetek a tanév során: 

Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a  szünet utáni első tanítási 

nap 2021. november 2. (kedd). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. január 3. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. április 20. (szerda). 

e, Az általános iskolai beiratkozás időpontja 

A  Nkt. 50.  § (7)  bekezdése alapján az  iskola első évfolyamára a  tanköteles tanulókat  

2022. április 21–22-én kell beíratni. 

f, A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.  31.) EMMI rendelet 7.  § (4)  bekezdése szerinti 

projektoktatást lehetővé tevő témahetek időpontjai:  

Európai Hulladékcsökkentési Témahét: 2021. november 20-28. 

Digitális Témahét 2022. április 4-8. között, 

Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között, 

Témanapok: 

Magyar Diáksport Napja: 2021. szeptember 24. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai 

mozgástevékenységek témanapja 

Világ Legnagyobb Tanórája: 2021. október 4-8. között valósul meg.  

Téma: Minőségi oktatás és  Fellépés az éghajlatváltozás ellen g 

Intézmény a  munkatervben és a Pedagógiai Programban meghatározott módon részt vesz 

a  témahetekhez kapcsolódó programokon, a  tantervben előírt, az  adott témával összefüggő 

tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezi. 

Országos mérések 
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A 2021/2022-es tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül 

sor: 

 A Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 

természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a  6., és a  8. évfolyamon, a  

miniszteri rendelet 79.  § (6)  bekezdésének figyelembevételével; az  angol nyelvet első 

idegen nyelvként tanulók körében az  idegen nyelvi mérés, amely a  hatodik  

évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű 

nyelvtudást méri. 

 A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A  tanuló 

számára az  egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a 

szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést 

és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérést kell a 

Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani. 

 A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

 a 6. évfolyamon 2022. május 18–31., 

 a 8. évfolyamon 2022. május 4–17., 

 közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap 

sorrendje nem kötött, azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője 

határozza meg. 

 A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az 

iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell 

lebonyolítani. 

 A meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a  Hivatal által meghatározott 

adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon. 

 A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása 

érdekében az  általános iskolák 2021. október  15-ig felmérik azon első évfolyamos 

tanulóik körét, akiknél az  óvodai jelzések vagy a  tanév kezdete óta szerzett 

tapasztalatok alapján az  alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell 

a  későbbiekben támogatni, és ezért a  tanító indokoltnak látja az  azt elősegítő 

pedagógiai tevékenység megalapozásához a  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását. Az  általános iskolák 2021. november 5-ig a  Hivatal által meghatározott 
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módon jelentik a  Hivatalnak az  érintett tanulók létszámát. Az  e  bekezdésben 

meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal  

 2021. december 10-ig kell elvégezniük. 

 Az  általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények 

a  nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2021. szeptember 20. és október 11. között 

kísérleti jelleggel megszervezik az  Nkt.  80.  § (1a)  bekezdése alapján 

a  pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a  Hivatal által elkészített és 

informatikai rendszerének közvetítésével, az  iskolák számára elérhetővé tett digitális 

mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

 A  2020/2021. tanévben az  Nkt. 80.  § (9)  bekezdése alapján, országos mérés, értékelés 

keretében a  tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – 

az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében a tanév folyamán 

megszervezik. Iskolánk a tanév elején már megkezdi e mérést és az őszi szünetre be is 

fejezi. Amennyiben a járványügyi vészhelyzet megengedi a tavaszi szünet után a mérést 

meismételjük. 

A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig töltik fel a NETFIT 

rendszerbe. 

1. A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása 

nevelőtestületi hatáskörben és iskolai diákönkormányzat 

hatáskörben meghatározva 

 

Tanítás nélküli munkanapok 

Pályaorientációs nap:       nov. 26. 1. nap: 

Szakmai nap (ősz) :          április 21.   2. nap: 

Félévi értekezlet.:             jan. 24. 3. nap: 

Tavaszi szakmai nap: .     április 22. 4. nap: 

  DÖK nap :                        június 13. 5. nap: 

Gyerek nap:                      június 14. 6. nap : 

Összesen : 6 nap 

 

 



7 
 

 

2. Emléknapok, megemlékezések időpontja 

Programterv: Műsorok, világnapok, rendezvények 

 

2021.09.01. Tanévnyitó ünnepély 

 

Markóth Luca, Laknerné 

Radó Veronika,  Kaposi 

Judit,  Majerné Péterfi 

Melinda 

09. 02. Tanévkezdő – képessgfejlesztő játékos nap Fazekas Zsoltné 

09.30. Népmese napja  Pötör Emese 

09.24. Magyar Diáksport Napja-zöldpóló Kürti Viktor, Benke 

Zoltán, Jakab János 

10.  Tanulmányi háziverseny -történelem Baráthury Adrienn 

10. 01.  Zenei világnap Hartyányi Edit, Pötör 

Emese 

10.04.  Állatok világnapja –1-2.o.rajzverseny, 3-4.o. 

környezet vetélkedő  

Adománygyűjtés állatok részére 

Kaposi Judit, Huszár 

Nikolett 

Kissné Ságodi Gyüngyi, 

Jankovics Ildikó, Pötör 

Emese 

10. 06.  Aradi vértanúk napja Huszár Nikolett 

10. 23.  Október 23. Nemzeti ünnep Hartyányi Edit 

10. Bemutatkoznak az elsőseink Majerné Péterfi Melinda 

11.  Tökbuli Kürti Viktor, Huszár 

Nikolett 

11.11.  Márton nap Pötör Emese, Kaposi Judit, 

Laknerné Radó Veronika 

12. 06.  Mikulás  

12. 21. Karácsonyi műsor Jankovics Ildikó, Pötör 

Emese 

   

2022.01.22. Magyar kultúra napja Hartyányi Edit, Kissné 

Ságodi Gyöngyi, Majerné 

Péterfi Melinda 

01. 27. Holokauszt áldozatainak emléknapja Baráthury Adrienn 

02. Farsang Heizlerné Gál Gbriella, 

Markóth Luca, Majerné 

Péterfi Melinda 

02. Valentin nap Huszár Nikolett, Kürti 

Viktor 

02.21. Anyanyelv nemzetközi napja- osztályszinten Hartyányi Edit 

02. 15.  A kommunista diktatúra emléknapja Baráthury Adrienn 

03. 11.  Nemzeti ünnep Hartyányi Edit 

03.22.  Víz világnapja Benke Zoltán, Jakab János 

03.30. Föld órája  Kürti Viktor 

04.04-08. Digitális Témahét Kovácsné Nagy Anikó 
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04.25-29. Fenntarthatósági témahét Kürti Viktor 

04. 07.  Egészségügyi világnap – testi-lelki- szellemi  Huszár Nikolett 

04.11.  Versmondó verseny Jankovics Ildikó 

04.29. Tánc világnapja 

 

 

Huszár Nikolett, Pötör 

Emese 

 

05. Akikre büszkék vagyunk kiállítás Osztályfőnökök 

 

05. Szép füzet verseny Pötör Emese 

05.10. Madarak és fák napja Hodgyai Mária 

06. 03. Nemzeti összetartozás napja Fazekas Zsoltné 

06. DÖK-Gyereknap Huszár Nikolett 

06. Ballagás- 7.osztály Laknerné Radó Veronika, 

Benke Zoltán 

06. Tanévzáró, bizonyítványosztás Hartyányi Edit 

06.20-30. Tábor Fazekas Zsoltné 

 

3. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

Időpont Téma  

 08. 23. Alakuló értekezlet- A következő tanév előkészítésével kapcsolatos 

feladatok, tájékoztatás; a tanév céljai, feladatai 

 08. 27.  Tanévnyitó értekezlet – munkaközösségek, munkacsoportok alakulása 

 08. 30. Szakmai feladatokat alapozó értekezlet -  

 08. 31. Munkatervek áttekintése, elfogadása 

 09. 13. Októberi programok, tanórák tervezése 

10. 04. Értékelések, mérések, fogadó órai előkészület 

10. 18. Novemberi programok tervezése, kulcskompetenciák 

Értékelések, mérések, fogadó órai előkészület 

11. 22. Novemberi programok tervezése, kulcskompetenciák 

Konstruktív tanulás, Tanulási technikák, stratégiák, 

12. 06. Decemberi programok tervezése 

 01. 17. Előkészület a félév zárására, januári programok tervezése 

01. 20-21. Osztályozó konferenciák 

01. 24. Tanulmányi év első félévének értékelése 

 pedagógiai munkaértékelése; a pedagógiai munka 

hatékonyságának vizsgálata 

 02. 07. Februári programok tervezése 

 02. 21. Eredményes kommunikáció 
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 03. 07. Márciusi programok tervezése 

 03. 21. Nevelési értekezlet - Mérések eredményei (kompetencia, idegen 

nyelv részletes, NETFIT előző évi tapasztalatok) 

 Intézkedési terv előkészítése, előző terv felülvizsgálatával 

 04. 04. Áprilisi programok tervezése 

 04. 25. Közösségépítés 

 05. 02. Májusi programok tervezése 

 05. 25. Tanév vége előkészítése 

 06. .06-07. Osztályozó értekezletek: alsó, felső 

2021. 06.13. Osztályozó értekezlet 

2021. 06. 27. Záró nevelőtestületi értekezlet: a pedagógiai munkaértékelése, a 

pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata 

 

4. Az előre tervezhető szülői értekezletek időpontjai: 
A szülőkkel való kapcsolat kialakítása fontos feladatunk, megszervezése, felélesztése 

folyamatos. A Szülői Szervezet munkájának megújítása is fontos feladatunk, meg kell találnunk 

az aktív szülőket a tanév során. 

A szülőkkel való harmonikus kapcsolatot nagyra értékeljük, törekszünk megvalósítására.. Úgy 

gondoljuk, hogy minél jobban belelátnak a munkánkba, annál inkább tudják segíteni, értékelni 

az iskolai célok végrehajtását a gyerekek érdekében. Ezt a célt szolgálják a szülői értekezletek, 

a fogadó órák és a nyílt tanítási órák. 

A szülői értekezletekről tanév elején a szülői csoportokban egyeztettek az osztályfőnökök így 

szeptember 1-jétől 16.- ig folyamatosan megtartották az osztályfőnökök e megbeszéléseket. 

A tanév második féléves szülői értekezletének időpontjai a féléves bizonyítvány kiosztása után: 

2022. január 31-től február 07-ig. 

5. Az előre tervezhető fogadó órák időpontjai: 
2021. 10. 18. 16 ó. 30 p. – 18 ó. 

2021. 12. 06. 16 ó. 30 p. – 18 ó. 

2022. 03. 21. 16 ó. 30 p. – 18 ó. 

2021. 05. 02. 16 ó. 30 p. – 18 ó. 
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6. Az intézmény bemutatkozását segítő nyílt napok időpontjai: 
2021. november 2. hete és 2022. március utolsó hete az iskola diákjainak szülei részére magyar 

nyelv és irodalom, matematika, angol tanórák és további tanórák a félévi szülői értekezleten 

igényeltek szerint.  

2022. január utolsó hete a leendő 1. évfolyamosok szülei részére. 

7. A Diákönkormányzat munkája 
Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre, fontos 

feladata még a diákok demokráciára és parlamentalizmusra nevelése, a vállalkozói kompetencia 

fejlesztésének lehetősége. Jogvédelmi, jogtudatossági funkciója mellett azonban fontos 

szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége is. Tervszerű program 

kialakításával fogalmazták meg működésük főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá teszi a 

diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. Programjaikat a hagyományok ápolásával, 

ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezték, az idei tanévben a programok iskolai 

szinten zajlanak, ám  felfüggesztésre került az ÖKO őrjárat és az iskolai túrasorozat. 

Az évi rendes diákközgyűlés időpontja a 20/2012.(VIII.31.) rendelet 120§(8) alapján: 

2021. 09. 27. 14 óra 

8. Pályázatok 
Iskolánk sikeresen elnyerte újra az Ökoiskolai pályázaton 2023 augusztusáig az Ökoiskola 

címet , folytatjuk munkánkat a fenntarthatóságra nevelés területén is. 

Regisztráltunk a Boldog iskola programba, e tanévben is folytatjuk személyiségformáló 

munkánkat. Osztályfőnöki és etika órákon építjük be a programot, melynek lényeges elemei a  

 célok kitűzése és elérése 

 megküzdési stratégiák 

 a társas kapcsolatok ápolása 

 az optimizmus  

 a jó cselekedetek ereje 

Tovább szeretnénk bővíteni saját játszóterünket az iskola udvarán. 

Pályázunk a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskolai pályázatra az Ökoiskolai tevékenységünk 

keretében. 
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9. Ellenőrzési és látogatási terv 

A tanév során kiemelt óra-megfigyelési szempontok a tanórák és foglalkozások 

látogatása során: 

 DFHT alkalmazása, KAP alprogramok módszertanának alkalmazása 

 Komplex órák szervezése, vezetése 

 differenciált csoportmunka szervezése 

 aktív digitális táblahasználat 

 digitális tananyagok használata 

 kompetenciafejlesztés megvalósulása 

 a taunál tanításának tudatos és fokozatos tervszerű beépítése a tanórába és aházi 

feladatok előkészítésébe. 

A fenti megfigyelési szempontok megvalósulását az iskola felsőbb vezetése és a 

munkaközösségvezetők értékelik a kollégák által előre jelzett - egyeztetett órák 

megtekintésével. 

Ellenőrzési terv a pedagógusok feladatainak tekintetében: 

Hónap Ellenőrzési terv Látogatási terv 

Szeptember 
Tanév eleji adminisztráció, dokumentumok meg- 

nyitása, statisztika. 

Tanmenetek összevetése a helyi tantervvel.  

Tanulószoba, napközis csoportok indítása,

 csoportlétszámok véglegesítése 

Tanári ügyeletek megszervezése, ellátása. 

SNI tanulókra vonatkozó dokumentumok 

megnyitása. BTMN-s foglalkozások 

szervezése. 

 intézményi szintű 

 Október 
Statisztikák 

 

1., 5.,8 évfolyam 

Fejlesztő csoport 

Új kollégák 

November Haladási és mulasztási naplók vezetése 2., 6.,  évfolyam; 
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December 

Január 

Differenciált képességfejlesztés, szemléltetés  

kompetenciafejlesztés a tanítási órákon 

DFHT alkalmazása 

4., 5., 8., . évfolyam 

Február Tanórák kezdése és

 befejezése  

Fejlesztési tervek 

3., 7.,  évfolyam 

Március Tanári ügyeletek, házirend betartása 

Szabadidős tevékenység – DÖK munkája 

IKT eszközök 

használata Intézkedési 

tervek  végrehajtása 

Munkaközössé-

gek látogatása, 

munkacsoportok 

látogatása 

 

Április 

Május 

Haladási, mulasztási naplók ellenőrzése Munkaközösségek 

munkacsoportok 

látogatása 

Június Tanügyi dokumentumok zárása, 

statisztikai adat- szolgáltatás 

 Osztályfőnökök 

 

Igazgatási feladatok ellenőrzési ütemterve: 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Augusztus - Szeptember 

Alakuló 

értekezlet 

megtartása 

idő, 

humán 
2021.08.23 

Fazekas 

Zsoltné 

Megalakul a 

tantestület, 

értesül a tanév- 

kezdéshez 

szükséges 

feladatokról. 

Jegyzőkönyv

, jelenléti ív 

Hodgyai 

Mária 

Megbeszélés a 

munkaközösség

- és a DÖK 

vezetőkkel 

idő, 

humán 
2021.08.25 

Fazekas 

Zsoltné 

A 

munkaközösség- 

vezetők 

megismerik a 

rájuk vonatkozó 

feladatokat 

Jelenléti ív, 

feljegyzés 
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Tantárgyfeloszt

ás (végleges) 

elkészítése 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.08.27 

Fazekas 

Zsoltné 

A tanítási órák 

személyre 

szabott féléves 

terve elkészül, az 

éves órakeret 

kiosztásra kerül. 

Tantárgy-

felosztás 

megléte 

Hodgyai 

Mária 

Osztályfőnöki 

feladatok 

előkészítése 

idő, 

humán 
2019.08.26 

Hartyányi 

Edit 

Az osztályfőnöki 

munkatervekbe 

beépíthetővé 

válnak a 

foglalkozások 

Osztályfő-

nöki 

munkaterv 

Igazgatói 

értekezlet 

idő, 

humán 
2021.08.24 

Fazekas 

Zsoltné 
Feladat-elosztás Jelenléti ív 

Tanévnyitó 

értekezlet 

idő, 

humán 
2021.08.27 

Fazekas 

Zsoltné 

A tanév fő 

feladatainak 

ismertetése a 

tantestülettel 

Jegyzőkönyv 

jelenléti ív 

Órarend 

elkészítése 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.08.30   

Elkészül a 

félévre 

vonatkozó 

órarend, a tanév 

zavartalanul 

indul. 

Órarend 

nyomtatvány 

Munkaalkalmas

ság ellenőrzése 

idő, 

humán 
2021.09.02 

Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Minden dolgozó 

rendelkezik a 

munkakörének 

betöltéséhez 

szükséges 

igazolással 

Munka- 

alkalmassági 

igazolás 

Átsorolások, 

kinevezések 

elkészítése 

idő, 

humán, 

számítógé

p, papír 

2021.09.02 
Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Törvényes 

foglalkoztatás 
Iktatókönyv 

Napközis 

csoportok 

megszervezése 

idő, 

humán 
2021.09.03 

Hodgyai 

Mária 

A napközis 

foglalkozást 

igénybevevő 

tanulók 

csoportba 

szervezése 

Napközis 

csoport 

napló 

Tanulószoba 

megszervezése 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.09.03 
Hodgyai 

Mária 

Az iskolában 

történő délutáni 

tanulás 

biztosítása a 

rászoruló 

gyerekek 

számára 

Tanulószo-

bás névsor 

elkészítése 
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Fogászati és 

iskolaorvosi 

felülvizsgálatok 

megszervezése 

idő, 

humán 
2021.09.05 

Hodgyai 

Mária 

Az osztályok 

tervezni tudják a 

fogászati és 

iskola orvosi 

órákat 

Napló 

bejegyzés 

Fejlesztő 

foglalkozások 

megszervezése 

idő, 

humán, 

papír 

2021.09.05 

Fazekas 

Zsoltné 

A fejlesztendő 

tanulók és a 

gyógypedagógus

és fejlesztő 

pedagógus 

óráinak 

rendezése 

Órarend 
Markóthné H. 

Krisztina 

Tórizs-Lakos 

Lilla 

Tanórán kívüli 

foglalkozások 

megszervezése 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.09.10 

Fazekas 

Zsoltné 

Felzárkóztató és 

tehetséggondozó 

foglalkozások 

csoportjainak 

megalakulása 

Tanórán 

kívüli 

órarend, 

szakköri 

napló Hodgyai 

Mária 

Az éves 

munkaterv 

elkészítése 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.09.13 
 Fazekas 

Zsoltné 

Elkészül a 

munka- és 

feladat ellátási 

terv, 

határidők,felelős

ök 

Munkaterv, 

feladat 

ellátási terv 

meghatározása 

Verseny- és 

rendezvénynapt

ár elkészítése 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.09.13 
Fazekas 

Zsoltné 

Meghatározásra 

kerülnek a 

lebonyolítási 

idők és felelősök 

Verseny- 

rendezvény 

naptár 

Munkavédelmi 

bejárás 

idő, 

humán 
2021.09.13 

Fazekas 

Zsoltné 
Technikai hibák 

Hibajegyzék 

      
Pötör 

Krisztián 
feltárása 

Testnevelés alól 

felmentettek 

összeírása 

idő, 

humán 
2021.09.13 

Hodgyai 

Mária 
Megfelelő 

foglalkozás 

biztosítása 

Lista 

Osztályfőnökö

k 

      Testnevelők     

Tanulók beírási 

idő, 

humán 
2021.09.13 

Vörösné 

Lajtos Beatrix 

A tanulók 

személyi 

adatainak 

aktualizáltak 

Beíró könyv könyvének 

vezetése, 

egyeztetés 
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Tanulói 

adatbázis 

frissítése (KIR) 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.09.30 
Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Az adatbázis 

aktualizálódik 

Adatbázis 

fájlok 

Diákigazolvány

ok 

idő, 

humán 
2021.09.30 

 Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Minden gyerek 

Nyilvántartó megrendelése, 

adminisztráció 

végzése 

rendelkezik 

érvényes 

diákigazolvánnya

l 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Október 

Anyakönyvek 

megírása 

idő, 

humán 
2021.10.01 

Osztályfőnökö

k  

Minden 

anyakönyvben az 

adatok az 

aktuális 

állapotnak 

felelnek meg. 

Anyakönyve

k Hodgyai 

Mária 

Statisztikai 

adatlapok 

kitöltése 

idő, 

humán, 

papír 

2021.10.07 

Osztályfőnökö

k szaktanárok, 

tanítók, 

Az iskolai 

statisztika 

elkészítéséhez 

szükséges 
Statisztikai 

adatlapok 
adatok 

rendelkezésre 

állnak 

Iskolai 

statisztika 

elkészítése 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.10.11 
Fazekas 

Zsoltné 

Elkészül az 

iskola aktuális 

állapotát jelző 

statisztikai 

összesítő 

Statisztikai 

összesítő 

táblák 

nyomtatva, 

fájlban 

DIFER mérés 

előkészítése 

idő, 

humán 
2021.10.11 

1.o. 

osztályfőnökö

k 

Fejlesztésre 

szoruló tanulók 
Nyilvántartó 

Jankovics 

Ildikó 
kiszűrése 

DIFER 

mérésben részt 

vevők 

számának 

jelentése 

idő, 

humán 
2021.10.25 

Fazekas 

Zsoltné 

Fejlesztésre 

szoruló tanulók 

számának 

jelentése 

Nyilvántartó 
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Tanulói 

adatbázis 

frissítése (KIR) 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.10.31 
Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Az adatbázis 

aktualizálódik 

Adatbázis 

fájlok 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési- 

értékelési 

mód 

November 

Összevont 

szülői 

értekezlet a 8. 

osztályosok 

részére 

idő, 

humán 
2021.11.27 

Fazekas 

Zsoltné 

A 8. osztályos 

tanulók szüleinek 

egységes 

tájékoztatása a 

felvételi eljárás 

rendjéről 

Jelenléti ív 

Osztályfőnökö

k 

DIFER mérés 

lebonyolítása 

idő, 

humán 
2021.11.30 

1.o.osztályfőn

ök 
Fejlesztésre 

szoruló tanulók 

mérése 

Nyilvántartó 
Jankovics 

Ildikó  

Tanulói 

adatbázis 

frissítése (KIR) 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.11.30 
Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Az adatbázis 

aktualizálódik 

Adatbázis 

fájlok 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

December 

Játszóház 

leendő 1. 

osztályosoknak 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.12.07 
Iskolavezetés 

Tanítók 

Ismerkedés az 

iskolával 
Jelenléti ív 

Pályaorientáció

s nap 

idő, 

humán 
2021.12.07 

Fazekas 

Zsoltné 

szakmák 

bemutatása a 

tanulóknak 

Jelenléti ív 

Jelentkezési 

lapok 

továbbítása a 

közös felvételi 

vizsgára 

idő, 

humán 
2021.12.07 

Fazekas 

Zsoltné 

A jelentkezési 

lapokat 

határidőre 

továbbítjuk 

Postakönyv 

      
Osztályfőnökö

k 
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Őszi szakmai 

nap 

idő, 

humán 
2021.12.14 

Fazekas 

Zsoltné 
    

Óvodai 

kapcsolatok 

erősítése, szülői 

értekezletek 

látogatása 

idő, 

humán 
2021.12.20 

Fazekas 

Zsoltné 

Látogatás az 

óvodai csoportok 

szülői 

értekezletein 

Jelenlét 

Januári soros 

előrelépések, 

átsorolások 

elkészítése 

idő, 

humán 
2021.12.20 

Fazekas 

Zsoltné 

A soros 

előrelépések, 

átsorolások 

időben 

elkészülnek, 

elküldésre 

kerülnek a MÁK 

Átsorolások 

Vörösné 

Lajtos Beatrix 
számára 

Tanulói 

adatbázis 

frissítése (KIR) 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2021.12.20 
Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Az adatbázis 

aktualizálódik 

Adatbázis 

fájlok 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Január 

2. félévi 

tantárgyfelosztá

s elkészítése 

idő, 

humán 
2022.01.24 

Fazekas 

Zsoltné 

A tanítási órák 

személyre 

szabott féléves 

terve elkészül, az 

éves órakeret 

kiosztásra kerül 

Tantárgyfelo

sztás Hodgyai 

Mária 

I. félév zárása 

Órarend 

átdolgozása 

idő, 

humán 
2022.01.24 

  

A tanulók féléves 

munkájának záró 

értékelése és a 2. 

féléves órarend 

Osztálynapló

k Órarend 

Fazekas 

Zsoltné 
elkészül 

Hodgyai 

Mária 

  

Osztályfőnökö

k  

  

Félévi 

statisztika 

elkészítése 

idő, 

humán 
2022.01.31 

Fazekas 

Zsoltné 

A tanulók féléves 

munkájának 

statisztikai 

összesítőjének 
Statisztikai 

összesítő 

Hodgyai 

Mária 

elkészítése a 

beszámolóhoz 
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Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Február 

Félévi 

bizonyítványok 

kiosztása 

Idő, 

humán 
2022.01.31 

osztályfőnökö

k 

A tanulók 

megkapják 

féléves 

értékelésüket 

Bizonyítván

yok 

Nyílt nap a 

leendő első 

osztályosok 

szüleinek 

idő, 

humán 
2022.02.06 

Fazekas 

Zsoltné 

A szülők 

bepillantást 
Fényképek, 

jelenléti ívek 
nyernek az 

iskolában folyó 

munkáról 

Féléves 

értekezlet 

idő, 

humán 
2022.02.07 

Fazekas 

Zsoltné 

A tanulók féléves 

munkájának 

értékelése a 

megbeszélés 

során 

megalapozottá 

válik 

Jelenléti ív,  

Félévi 

beszámoló 

elkészítése 

    
Hodgyai 

Mária 
  beszámoló 

Tankönyvmegr

endelők 

kitöltése 

idő, 

humán 
2022.02.10 

Szaktanárok, 

tanítók, 

osztályfőnökö

k 

A 2022/23-as 

tanév zavartalan 

kezdéséhez 

szükséges 

tankönyvlista 

Tankönyv 

szükségleti 

lapok 

osztályonkén

t 

        

elkészül 

osztályokra 

lebontva 

  

8. osztályos 

tanulók 

jelentkezési 

lapjainak 

továbbítása 

idő, 

humán, 

papír, 

postakölts

ég 

2022.02.18 

Fazekas 

Zsoltné Határidő 

betartása 

postakönyv 

  
osztályfőnökö

k 
  

Tanulói 

adatbázis 

idő, 

humán, 
2022.02.28 

Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Az adatbázis 
Adatbázis 

fájlok 
frissítése (KIR) 

számítógé

p 
aktualizálódik 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Március 
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Tájékoztató 

szülői 

értekezlet a 

beiskolázásról 

Idő, 

humán 

2022. 03. 

31-ig 

Fazekas 

Zsoltné 

Megfelelő 

információáraml

ás a szülők felé 

Jelenléti ív, 

jegyzőkönyv 

Tanulói 

adatbázis 

frissítése (KIR) 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2022.03.31 
 Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Az adatbázis 

aktualizálódik 

Adatbázis 

fájlok 

Az éves 

továbbképzési 

terv 

összeállítása, 

elfogadása 

idő, 

humán 
2022.03.31 

Fazekas 

Zsoltné 

A pedagógusok 

továbbképzési 

igényeinek 

összehangolása 

az intézményi 

szükségletekkel, 

képzési 

költségekkel 

Továbbképz

ési terv 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Április 

Diplomák, 

tanfolyamok, 

továbbképzések 

nyilvántartásán

ak kiegészítése 

idő, 

humán 
2022.04.05 

Hodgyai 

Mária 

A képzési adatok 

aktualizálása 

Képzettség 

nyilvántartó 

lapok 

Tavaszi 

szakmai nap 

Idő, 

humán 
2022.04.23 

Fazekas 

Zsoltné 

Aktuális szakmai 

kérdések, 

Köznevelési 

Törvény 

változásainak 

Jelenléti ív 

megvitatása 

Leendő 1. 

osztályosok 

beíratása 

idő, 

humán 

2022. 04. 

30-ig 

Fazekas 

Zsoltné 
    

  központilag 
Vörösné 

Lajtos Beatrix 
    

  

meghatároz

ott 

időpontban 

  

    

Tankönyvmegr

endelők 

kitöltése 

idő, 

humán 

2022. 04. 

30-ig. 

Szaktanárok, 

tanítók, 

osztályfőnökö

k 

A 2022/23-as 

tanév zavartalan 

kezdéséhez 

szükséges 

tankönyvlista 

elkészül 

osztályokra 

Tankönyv 

szükségleti 

lapok 

osztályonkén

t 
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lebontva 

Tanulói 

adatbázis 

frissítése (KIR) 

idő, 

humán, 

számítógé

p 

2022.04.30 
Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Az adatbázis 

aktualizálódik 

Adatbázis 

fájlok 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Május           

Országos 

idegen nyelvi 

mérés 

megszervezése 

és lebonyolítása 

idő, 

humán, 

papír, 

számítógé

p 

2022.05.20 
Fazekas 

Zsoltné 

A mérés 

zavartalan 

lebonyolításának 

biztosítása 

Terem- és 

időbeosztás, 

ügyeleti 

beosztás 

      
Hodgyai 

Mária 
    

Országos 

kompetenciamé

rés 

idő, 

humán, 

papír, 

számítógé

p 

2022.05.27 
Fazekas 

Zsoltné 

A mérés 

zavartalan 

lebonyolításának 

biztosítása 

Terem- és 

időbeosztás, 

ügyeleti 

beosztás 

megszervezése 

és lebonyolítása 
    

Hodgyai 

Mária 

Jankovics 

Ildikó 

    

Tantárgyfeloszt

ás tervezetének 

elkészítése 

idő, 

humán 
2022.05.31 

Fazekas 

Zsoltné 

A 2019/20-as 

tanévre 

vonatkozó 

tantárgyfelosztás 

segít a munkaerő 

szükséglet 

Tantárgyfelo

sztás 

      
Hodgyai 

Mária 
felmérésére   

Munkaerő 

igény felmérése 

idő, 

humán 
2022.05.31 

Fazekas 

Zsoltné 

A 2019/20-os 

tanév 

munkaerőigénye

k felmérése a 

tantárgyfelosztás 

alapján 

megtörténik 

Munkaerő 

beosztási 

tervezet 

      
Hodgyai 

Mária 
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Napközis 

táborba 

jelentkezők 

felmérése 

idő, 

humán 
2022.05.31 

Fazekas 

Zsoltné 
A diákok kapjon 

Jelentkezési 

lapok 

      
Hodgyai 

Mária 

tájékoztatást a 

nyári napközis 

táborról 

  

Nyári táborok 

megszervezése 

idő, 

humán 
2022.05.31   

Tájékoztató 

lapok eljutnak a 

gyerekekhez 

Jelentkezési 

lapok 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Június - július 

Jutalomkönyve

k beszerzése 

idő, 

humán 
2022.06.08 

Fazekas 

Zsoltné 

A költségvetési 

keret 

felhasználása a 

gyermekek 

megjutalmazása 

céljából 

Könyvek, 

számlák 

Hodgyai 

Mária 

Osztályozó 

értekezlet 

idő, 

humán 
2022.06.08 

Fazekas 

Zsoltné 

A tanulók féléves 

munkájának 

értékelése a 

megbeszélés 

során 

megalapozottá 

válik 

Jelenléti ív, 

osztálynapló 

bejegyzés 
Hodgyai 

Mária 

Gyermeknap 

megszervezése 

idő, 

humán 
2022.06.10 

DÖK Szervezési 

feladatok 

lebonyolódnak 

Ütemterv 

Huszár 

Nikolett 

Jutalomkönyve

k kiosztása 

idő, 

humán 
2022.06.11 

Fazekas 

Zsoltné 

A 

jutalomkönyvek 

osztályok közötti 

igazságos, 

arányos kiosztása 

történjen meg. 

Könyvlista, 

átvételi 

elismervény 

 Hodgyai 

Mária 
  

Jelentés a 

napközis és 

tanulószobás 

létszámról 

idő, 

humán 
2022.06.11 

Fazekas 

Zsoltné 

A jelentések az 

aktuális 

állapotnak 

felelnek meg 

Iktatókönyv 

Hogyai  Mária 

Ballagás 
idő, 

humán, 
2022.06.12 

Fazekas 

Zsoltné 

A ballagási 

ünnepség 

Forgatóköny

v 
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technikai 

eszközök 

Hodgyai 

Mária 

zavartalan 

lefolyása 

Éves statisztika 

elkészítése 

idő, 

humán 

2022. 06. 

15-21. 

Fazekas 

Zsoltné 

A tanulók éves 

munkájának 

statisztikai 

összesítőjének 

elkészítése az 

éves 

beszámolóhoz 

Statisztikai 

összesítő 

Hodgyai 

Mária 

Bizonyítványok

, naplók, 

anyakönyvek 

kitöltése, 

lezárása 

idő, 

humán 

2022. 06. 

15-21. 

Fazekas 

Zsoltné 

Dokumentumok 

hibátlan kitöltése 

Bizonyítván

y, napló, 

anyakönyv 
Hodgyai 

Mária 

Osztályfőnökö

k 

Tanévzáró 

ünnepély 

idő, 

humán, 
2022.06.18 

Fazekas 

Zsoltné 

A tanévzáró 

ünnepség Forgatóköny

v technikai 

eszközök 

Hodgyai 

Mária 

zavartalan 

lefolyása 

Tanévzáró 

értekezlet 

idő, 

humán 
2022.06.24 

Fazekas 

Zsoltné 

Számadás az 

éves munkáról, 

tanulóink 

tanulmányi, 

pedagógusaink 

oktató 

munkájának 

Jegyzőkönyv

, jelenléti ív 

Hodgyai 

Mária 

eredményességér

ől 

Nyári 

szabadságok 

kiírása 

idő, 

humán 
2022.06.30 

Vörösné 

Lajtos Beatrix 

A dolgozók 

értesülnek a 

nyári szabadság 
Szabadságol

ási tömb 

idejéről 

Nyári felújítási 

munkák 

megszervezése 

idő, 

humán 
2022.06.30 

Fazekas 

Zsoltné 

Az épület 

állagának 

felmérése, ennek 

alapján a 

munkafolyamato

k 

Karbantartó 

füzet, 

felújítási terv 

megszervezése 

Nyári ügyelet 

megszervezése 

idő, 

humán 
2022.06.30 

Fazekas 

Zsoltné 

az iskola nyári 

ügyeleti időben a 

működés 

zavartalan legyen 

Ügyeleti 

beosztás 
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Hodgyai 

Mária 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Szeptember 

Nevelői ügyelet 

megszervezése 

– reggeli, 

óraközi 

humán 
2021. 

szeptember 

Fazekas 

Zsoltné 
A gyerekek 

felügyelete 

biztosított 

Ügyeleti 

rend 

    02. 
Hodgyai 

Mária 
  

Az 

intézményben 

étkezők pontos 

idő, 

humán 

2021. 

szeptember 

Fazekas 

Zsoltné Kedvezményezet

tek jogos igénye 

Feljegyzés 

felmérése   09. 
Hodgyai 

Mária 
  

Adminisztráció, 

naplók, 

szakköri 

naplók, 

anyakönyvek 

megnyitásának 

ellenőrzése 

nyomtatv

ányok, 

humán, 2021.09.13 

Fazekas 

Zsoltné 
Pontos, 

esztétikus 

külalak 

Feljegyzés 

idő 
Hodgyai 

Mária 

Az iskola 

helyiségeinek, 

udvarának 

tisztasági 
humán 

2021. 

szeptember Pötör Emese 

Az esetleges 

hibák, 

hiányosságok 

felszínre 

kerülnek 

Feljegyzés a 

hiányosságo

król 

ellenőrzése 13. 

Szakértői 

javaslatok 

alapján készített 

idő, 

humán 

2021. 

szept. 13. 

Vörösné 

Lajtos Beatrix 
Körültekintő, 

részletes 

megfogalmazás 

Feljegyzés határozatok 

megléte 
    

Markóthné H. 

Krisztina 

  
    

Osztályfőnökö

k 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 
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Október 

Napló 

adminisztrációj

ának 

ellenőrzése 

idő, 

humán 

2021. 

október 14. 

Fazekas 

Zsoltné Hibátlan 

adminisztráció 

Feljegyzés a 

hibákról 

Hodgyai 

Mária 

Önértékelési 

látogatások 

idő, 

humán 

2021. 

október 14. 

Fazekas 

Zsoltné 
óralátogatások 

megszervezésre 

kerülnek 

óralátogatási 

jegyzőkönyv megszervezése 
Hodgyai 

Mária 

  Jankovics 

Ildikó 

Az iskola belső 

szabályzatainak 

ellenőrzése, 

szükség szerinti 

módosítása 

idő, 

humán 

2021. 

október 14. 

Fazekas 

Zsoltné 
Szabályzatok 

hiányosságainak 

feltárása, 

törvényességük 

Érvényes 

szabályzatok 

jegyzéke 

Hodgyai 

Mária 

A 

diákigazolvány

ok 

adminisztratív 

ellenőrzése 

humán, 

idő 

2021. 

október 21. 

Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Hibamentes 

nyilvántartás 

Ellenőrzési 

jegyzék 

Ötödik 

osztályok 

látogatása 

idő, 

humán 

2021. 

október 31- 

ig 

Fazekas 

Zsoltné 

Beilleszkedés a 

felsőtagozatba 

Óralátogatás

i 

jegyzőkönyv

ek 

      
Hodgyai 

Mária 
    

Munkafegyele

m (ügyelet, 

pontos 

órakezdés) 

ellenőrzése 

humán, 

idő 

2021. 

októberben 

folyamatos 

Fazekas 

Zsoltné 
A Házirend és az 

SZMSZ 

beosztása 

Feljegyzés, 

elbeszélgetés 

Hodgyai 

Mária 

      



25 
 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

November 

  

  

  

  

  

Napló - 

KRÉTA 

adminisztrációj

ának 

ellenőrzése 

idő, 

humán 

2021. 

november 

09. 

Fazekas 

Zsoltné Hibátlan 

adminisztráció 

Feljegyzés a 

hibákról 

Hodgyai 

Mária 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

December 

Napló 

adminisztrációj

ának 

ellenőrzése 

idő, 

humán 

2021. 

december 

Fazekas 

Zsoltné Hibátlan 

adminisztráció 

Feljegyzés a 

hibákról 

16. 
Hodgyai 

Mária 

SNI-s 

tanulókkal 

kapcsolatos 
idő, 

humán 

2021. 

december 

Fazekas 

Zsoltné Hibátlan 

adminisztráció 

Feljegyzés a 

hibákról 

adminisztráció 16. 
Hodgyai 

Mária 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Január 

Napló 

idő, 

humán 

2022. 

január 13. 

Fazekas 

Zsoltné 
Hibátlan 

adminisztráció 

Feljegyzés a 

hibákról adminisztrációj

ának 

ellenőrzése 

Hodgyai 

Mária 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Február 
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A nevelők 

adminisztrációs 

munkájának 

ellenőrzése az I. 

félév 

idő, 

humán 

2022. 

február 10. 

Fazekas 

Zsoltné 
Pontos, 

esztétikus 

adminisztráció 

Feljegyzés 

zárása 

alkalmából 

Hodgyai 

Mária 

A fejlesztő 

foglalkozások 

hatékonyságána

k ellenőrzése 

idő, 

humán 

2022. 

február 24. 

Fazekas 

Zsoltné 
Bárminemű 

hiányosság 

felszínre kerülése 

Feljegyzés 

Hodgyai 

Mária 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Március 

Napló 

adminisztrációj

ának 
idő, 

humán 

2022. 

március 16. 

Fazekas 

Zsoltné Hibátlan 

adminisztráció 

Feljegyzés a 

hibákról 

ellenőrzése 
Hodgyai 

Mária 

A 

munkaközösség

ek eddigi 

munkájának 

ellenőrzése 

idő, 

humán 

2022. 

március 23. 

Fazekas 

Zsoltné 
Az elmaradások 

felszínre kerülése 
Feljegyzés 

Hodgyai 

Mária 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Április 

Napló KRÉTA 

idő, 

humán 

2022. 

április 13. 

Fazekas 

Zsoltné 
Hibátlan 

adminisztráció 

Feljegyzés a 

hibákról adminisztrációj

ának 

ellenőrzése 

Hodgyai 

Mária 

Alkalmazottak 

idő, 

humán 

2022. 

április 30. 

Fazekas 

Zsoltné 
A hiányosságok 

pótlása 
Feljegyzés személyi 

anyagának 

ellenőrzése 

Vörösné 

Lajtos Beatrix 

Tanulói 

eredményesség 

ellenőrzése 

idő, 

humán 

2022. 

április 30. 

Munkaközöss

ég vezetők 

Tanulói 

eredményesség 

ill. 

osztálynapló

k 
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eredménytelensé

g reális 

helyzetkép 

Feladatok 

lépésekbe 

rendezve 

Erőforrá

sok 

Időtartam 

és 

határidő 

Felelős 
Elvárt 

eredmény 

Mérési-

értékelési 

mód 

Május 

  

  

  

  

  

Napló KRÉTA 

idő, 

humán 

2022. 

május 18. 

Fazekas 

Zsoltné 
Hibátlan 

adminisztráció 

Feljegyzés a 

hibákról adminisztrációj

ának 

ellenőrzése 

Hodgyai 

Mária 

A DÖK 

munkájának, 
idő, 

humán 

2022. 

május 31. 

Fazekas 

Zsoltné 
Törvényesség 

betartása 
Feljegyzés tevékenységéne

k 

Hodgyai 

Mária 

ellenőrzése   

 

10. A közalkalmazottak továbbképzése 
Szakértői együttműködésre és innovációra épülő továbbfejlődés célunk továbbra is. 

A nevelőtestület maga is egy tanulóközösség. Felelőssége, elismerni, megismerni egymás 

munkáját, átlátni a pedagógiai logikát, mely az iskola évfolyamait, átszövi és összefogja. A 

szervezeti tanulás több, mint a szervezeti tagok egyéni tanulásának puszta összegzése, közössé 

és használhatóvá lehet vele tenni az egyének tudástartalmát. A tudás létrehozása szempontból 

kétféle tanulást különböztethetünk meg, az adaptált, kívülről jövő tudást és a belső 

innovációkat. 

A tanévben nem kívánunk meghívott előadókkal együttműködni, ám szakmai anyagokat 

továbbít számunkra a POK által biztosított szaktanácsadó az iskolai szervezeti kultúra erősítése 

és szakmai munkánk előmozdítása területetén. 

Tanári műhelymunka kialakítása területén folytatjuk a digitális tananyagaink gyűjtését és 

archiválását, az Osztályfőnöki Munkaközösség  Tanítás Tanulása Projektjét és a helyi 

osztályfőnöki munkaterv elkészítését. 

 

Intézményünk pedagógusai az elmúlt tanévben a KAP keretében személyenként 120 órás 

képzésen vettek részt, ezért a  2021-2022-es tanévben nem tervezünk külső személyek 

bevonásával továbbképzést, hanem a KAP és DFHT módszerek alkalmazását mutatjuk be és 
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vitatajuk meg. 

A Fejér megyei POK által szervezett képzéseken azonban nagy számban kívánuk részt venni 

A belső képzések témái: 

2020 NAT a 6. évfolyamon 

kerettanterv, helyi tanterv, tanmenet, tematikus terv, óraterv, reflexió; 

Mérések, értékelésük és a további tervezés  

Kulcskompetenciák, műveltségterületek, fejlesztési célok, feladatok 

Kommunikácó, EMK- Erőszakmentes Kommunikáció-  ismertetése, alapelvei 

Közösségépítés és további a tanév során felmerülő problémák kezelése. 

 

11. Tanulmányi versenyek 
a, Iskolánk szervezésében hosszú évek óta működik a  

Tankerületi Történelem Verseny felső tagozatosok részére és a Tankerületi Mesemondó 

verseny minden évfolyamon. E versenyeket az idei tanévben is szeretnénk megszervezni. 

b, Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: 

a. saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása, 

b. felkészülés más intézmények által szervezett versenyekre, illetve 

közreműködés a versenyeztetésben. 

Iskolánk részt vesz a Dunaújvárosi Tankerületi Központ iskolái által szervezett versenyeken és 

az online meghirdetett tudásbajnokságokon. 

c, Diákolimpiai versenyek a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében 

(további utasításig szervezés alatt) 

 Játékos sportverseny 1-2. korcsoport  

 Labdarúgás 2. korcsoport  

 Labdarúgás 4. korcsoport   

Mezei futóverseny 1-4. korcsoport egyéni és csapat 5 fő  
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d, Megújult versenynaptár elkészítése a következő tanévekre. 

12. Szakmai céljaink a 2021-2022-es tanévben 

1. A tanévre vonatkozó főbb minőség céljaink: 

Az oktatás minőségéhez kapcsolódva: 

o Kifogástalan szakmai, pedagógiai, módszertani munka végzése, 

következetesség a munkánk során. 

o Nyitottság a pedagógus hivatás elméleti és gyakorlati fejlődése iránt. 

o A kompetencia-alapú oktatással új pedagógiai kultúra megvalósítása, 

a tanulók képességeinek korszerű, hatékony pedagógiai 

módszerekkel való fejlesztése. 

o Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése és alkalmazása az 

egész életen át tartó tanulást megalapozó képességek fejlesztésére. 

o Olyan iskolai foglalkoztatás biztosítása, melyben a gyerekek önállóan 

is kezdeményezhetnek, együtt dolgozhatnak és tanulhatnak, közös 

felfedezéseket tehetnek. 

o A tanulók tudatos felkészítése az Országos Kompetenciamérésre. 

Az ötödik és hetedik évfolyamon a tanórákba építve készülünk az OKM-

re, míg a 6. és 8. évfolyamokon választható tantárgyként ajánlottuk fel a 

diákoknak a heti kompetencia fejlesztő órákat, melyekre a diákok szinte 

kivétel nélkül jelentkeztek.  Feladatunk az elmúlt tanévek mérései alapján 

a felkészülés megtervezése, kipróbálása, szintenként, csoportonként, 

egyénileg és digitális felkészülést biztosítva is. 

o A tanórákon és az osztályfőnöki órákon a tanulás tanítása módszertanának 

tudatos, tervszerű és következetes tanítása. 

o Az Osztályfőnöki Munkaközösség vállalásaként iskolánk saját  

kidolgozású osztályfőnöki tanmeneteinek  tesztelése, a vélemények 

gyűjtése, kategorizálása; a tanmenet korrigálása a következő tanévekre. 

• A tanulási problémák hatékonyabb kezelése, szorosabb együttműködés a 

fejlesztő csoport tagjaival. Az egyéni fejlesztést biztosító fejlesztési terv 

követése a sikeresebb felzárkóztatás érdekében, ezzel az esélyegyenlőség 

megteremtése. 
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• A tanítási órákon törekszünk a pozitív teljesítményt motiváló értékelési 

gyakorlat kialakítására, a fejlesztő értékelés tudatos alkalmazására. 

• Célunk a viselkedéskultúra fejlesztése, a tanulók munkafegyelmének 

javítása, házirend betartása és betartatása. 

• Diákjainkban a „mi” tudat erősítése, az iskolai kötődés kialakítása. 

 Arra törekszünk, hogy csökkenjen 

•  a házi feladat hiányok száma, 

•  az alacsony tanulmányi átlagok, valamint a bukások száma.  

További kiemelt feladatunk az ESL  figyelő rendszer működtetése 

A pedagógusokhoz kapcsolódva: 

• Az intézmény által képviselt értékek beépítése a napi nevelő-oktató munka 

gyakorlatába. 

• Az egy tagozaton, ill. egy osztályban tanító/nevelő pedagógusok igény szerinti 

együttműködésének megvalósulása. 

• Folyamatos humánerőforrás fejlesztés a pedagógusok körében a mesterségbeli 

tudás bővítésére. A továbbképzéseken való aktív részvétel, a tapasztalatok 

beépítése a mindennapi munkába, különös tekintettel a kompetencia-alapú 

tananyagok tartalmának és használatának megismerésére, valamint a megfelelő 

módszertani eszközök megismerésére, IKT eszközök alkalmazására. 

• Teret biztosítunk az innovatív iskolai kezdeményezéseknek. 

• A természettudományos képzés erősítése a természettudományos oktatás 

módszertanának és eszközrendszerének megújításával. 

• A tanulók tudatos felkészítése a városi, területi, regionális és országos versenyekre. 

 

Az intézmény általános megítéléséhez és működéséhez kapcsolódva: 

 A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelő-

oktató munkába, kiemelten a szülőkkel való kapcsolattartás. Folyamatos 

információcsere, a fogadóórák látogatottságának növelése. Az érdekelt 

felek igényeinek és megelégedettségének felmérése során olyan 

kérdések megfogalmazása, amelyek az új oktatásszervezési eljárások, 

munkaformák alkalmazásával kapcsolatos véleményeket mérik. 
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 A kommunikáció javítása intézményen belül és kívül is. Célunk a pozitív, 

egységes megjelenés. Az iskola eredményeit, sikereit ismertető korrekt 

tájékoztatás. Az iskolai honlap naprakész szerkesztése. Az 

iskolamenedzsment kialakítása és hatékony működtetése. 

 Hírnevünkre alapozva jól tanuló, tehetséges diákok beiskolázása a 

következő tanév évfolyamaira. 

  Külső partnereinkkel a kapcsolatok, a fenntartása, fejlesztése. 

 Az EKE KAP programjának és a MTA SZTE Oktatáselméleti 

Kutatócsoportjának és Képességfejlődés Kutatócsoportjának e-Dia 

mérésének további alkalmazása 

 Közösségépítés az iskolai élet minden területén. 

 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Európai Uniós Safer Internet Program 

felvilágosító és tudatosító programjának további együttműködése 

az ÖKOISKOLÁHOZ kapcsolódva: 

 A tanulók környezettudatos magatartásának fejlesztése érdekében 

célok, feladatok, konkrét cselekvési tervek meghatározása. 

 A tanulási környezet megóvása, javítása, szépítése, a tudatos károkozás 

visszaszorítása. 

 Osztályközösségi szinten feladatok vállalása és teljesítése, az 

osztálytermek kulturált hátra-hagyásának elérése. 

 A szelektív hulladék gyűjtés mindennapi gyakorlatának folytatása. 

 Tisztasági őrjárat önértékelési rendszerré alakítása a COVID járvány miatt, 

  az ehhez kapcsolódó tisztasági verseny meghirdetése. 

 Lehetőség szerint minél több foglalkozás tartása a szabadban 

 Legfontosabb feladatunk a folyamatos szemléletformálás 

érdekében az ÖKO iskolai szemléltetés - gyakorlat egységben 

történő tudatos fejlesztése. 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzési és a pedagógusminősítési tervbe bekerült pedagógusok  

1 pedagógusunk minősül 2021. őszén a 2021-as minősítési eljárás keretében. 

1 pedagógusunk minősül a 2022-es minősítési eljárás keretében. 
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Az Oktatási Hivatal pedagógiai szakmai ellenőrzési tervbe került tanfelügyeleti 

ellenőrzés keretében  : 2 pedagógus, az intézmény és a vezető. Az ellenőrzések 2021. 

őszén várhatóak. 

14. Szakmai munkaközösségek 

A munkaközösségek a tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. 

14.1 Pedagógiai folyamatok munkaközösség  

Munkaterv 

 2021/2022 

 
Nagyvenyim, 2021.08.27.                         Készítette: Pötör Emese 

                                                                                     munkaközösség vezető 

Tartalomjegyzék 

I.  A munkaközösség tagjai 

II. 2021/2022 tanév céljai és feladatai 

III. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

IV. Programtervezet 

I. A munkaközösség tagjai 

Az iskola nevelőtestülete és  Pötör Emese munkaközösség vezető 

 

II. 2021/2022. tanév céljai és feladatai 

 

Pedagógiai folyamatok munkaközösség alapkérdése a „HOGYAN tanítunk?”  
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A Pedagógiai folyamatok munkaközösség szakmai feladatai 

 

1. Belső továbbképzések tervezése, szervezése, lebonyolítása a differenciált 

tanulási formák rutinszerű alkalmazásának elősegítésére 

A pedagógusnak aktív tanulási formákat kell alkalmaznia, mely során a diák maga is 

gondolkodik, problémákat old meg önálló tanulását szabályozva a differenciált egyéni munka 

keretei között.  A társas tanulás támogatására, előnyeinek kihasználására a páros, csoportos 

tevékenykedtető és felfedeztető tanulási formák használata javasolt. A projekt szemléletű 

oktatás, a kooperatív technikák, a drámapedagógiai alkalmazások a Gardner – féle 

intelligenciaterület fejlesztésére mind a nevelőtestület előtt álló lehetőségek az eredményes és 

örömteli tanulási folyamat modellezésére. Ennek megvalósulása érdekében szoros az 

együttműködés az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és tagjaival. 

 

2.A pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, az 

iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, ezen belül: 

- Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása 

Alsó és felső tagozaton is vannak már kialakult hagyományok, melyeket folytatni kívánunk. A 

tankerületi mesemondó verseny, illetve történelem verseny megszervezése továbbra is fontos 

feladatunk. 

 Ez bővíthető további házi versenyek szervezésével. pl.: meseolvasó verseny, szavaló verseny, 

szép füzet verseny, idegen nyelvi verseny, digitális kultúra verseny, tánc világnapi verseny, 

Kossuth-napi tortakészítő verseny, Vakáció- felirat verseny. 

- Belső, külső továbbképzések szervezése, lebonyolítása  

Az FMPSZ által kínált lehetőségek igen sokszínű palettáját kínálja egyéni és csoportos 

továbbképzések megtartására is. Erről folyamatosan tájékoztatást kapnak iskolánk 

pedagógusai. 

Egyre több online elvégezhető képzés segíti a tanárok munkáját.  

Tervezzük helyben, az iskolába meghívni előadókat, tartsanak előadást az éppen aktuális 

témákról. (fejlesztő pedagógusok, digitális oktatás) 

- Témahetek, projektek kidolgozása 
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A nevelőtestület és a diákok bevonásával témaválasztással és más iskolák jó gyakorlatainak 

megismerésével a Pedagógiai folyamatok munkaközösség vezetésével képes az intézmény 

pedagógusait és tanulóit is egy nagyszabású két héten át tartó témafolyam feldolgozására. 

 

A témahetek témaköreinek választása a nevelőtestület döntése, hogy a Digitális témahét; 

Fenntarthatósági Témahét, Pénz7 témahét közül, melyiket választja. Cél a tanulók aktív tanulás 

során szerzett, tapasztalatokra épülő ismereteinek elmélyítését segítő projektek, projektnapok 

és témahetek tudományokon átívelő témáinak kidolgozása az alsó és felső tagozaton egyaránt, 

valamint ezen anyagok megőrzése, és évenkénti továbbfejlesztése az intézményen belül. 

További témahetek, melyek megkönnyítik, színesítik és elmélyítik az iskolai tanulást: 

1. Bevezető hét az iskolai életbe, melynek célja, a nyár, az élmények bemutatása, az 

elolvasott könyvek, megnézett filmek megosztása, kulturális és zenei ráhangolódás 

elősegítése a tanévre. 

2. Levezető hét, melynek célja projekt keretben az iskolai gála műsor helyettesítése, a 

diákok bemutatója kedvenc történelmi, irodalmi, nyelvi stb. témájukról társaik, szüleik 

részére, „Ez történt velünk ebben a tanévben” tematikával játékosan szintetizálja 

fejlődésüket. 

3. További témahetek lehetnek : Tudomány hete, a Föld hete, a Parlament és demokrácia 

hete, Etika hete, Művészettörténeti téma hetek, Kortörténeti hetek, Mentálhigiéné, 

Angol nemzeti hét, Testvértelepülések iskoláinak hete. 

4. Az idei tanévben a Digitális témahét, Európai Hulladékcsökkentési Témahét a 

Fenntarthatósági témahét lesz az iskolánkban. 

 

- kulcskompetenciák összefésülése a tantárgyakkal az alsó és a felső tagozaton, 

ezzel a tantárgyi koncentrációt is elősegítve 

- egységesség és differenciálás elvének felmutatása és kidolgozása 

A differenciálás sürgető és megkerülhetetlen feladat. Társadalmi elvárás, hogy minden tanuló 

megszerezze az alapműveltséget és minden tanuló erre építve juthasson el saját képességeinek 

legteljesebb kibontakoztatásához. Az egységesség és differenciálás közötti párhuzam szerint a 

tudástartalomnak egységesen kell megvalósulnia minden gyermek előtt, mint lehetőség, de az 

út melyen eljut hozzá differenciált, hogy minél jobban segítse őt, alkalmazkodjon a 

képességeihez. Differenciált módszerekkel, egyéni bánásmóddal kell eljutnia az őt is megillető 

és általa is elérendő tudásig. A differenciálásnak tehát kettős pedagógiai funkciója van: az egyik 
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az eltérő személyiségvonású, fejlettségű tanulók eljuttatása egy bizonyos műveltségi 

alapszinthez, a másik funkciója, hogy a lehetőségek felső határáig fejlessze a személyiséget. 

 

A Pedagógiai folyamatok munkaközösség általános feladatai:  

Kiemelt feladatunk a tanév során az iskolánk munkatervében meghatározott célok teljesítése. 

- olyan alapozó munka elvégzése, amelyre biztonsággal lehet építeni a felsőbb 

évfolyamokon, 

- minden tanulót a maga szintjén kell fejleszteni megfelelő tevékenységi formák 

megválasztásával,  

- minden tantárgyból elengedhetetlen tanév elején a hiányok felmérése, pótlása az 

ismétléssel,  

- a problémás tanulóknál minden tantárgyból a minimumszint elérésére kell törekedni,  

- fontos minden tantárgyból a tanulás tanítása, 

- tanulmányi versenyekre, országos mérésekre való eredményes felkészítés kiemelten 

kezelendő, 

- a tehetségek felismerése, a fejlesztés biztosítása, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

sikerélményhez juttatása, a tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatása 

- az életkori sajátosságok figyelembevételével az ismeretek tapasztalati úton történő tanítása 

korszerű szemléltetéssel, játékossággal, tevékenykedtetéssel  

- a tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése,  

- a tanulás-tanítás módszertan új irányelveivel való megismerkedés,  

- módszertani eszköztár bővítése,  

- a neveltségi szint fejlesztése, az iskola fegyelmi helyzetének javítása, az egységesség 

elvének betartásával 

- szakmai, módszertani segítségnyújtás nevelőtestületen belül 

- a párhuzamos osztályban tanítók munkájának összehangolása  

- kapcsolattartás az óvodával (kölcsönös látogatások, tájékoztatás tartása az óvodákban 

iskolánkról, nyílt tanítási órák tartása leendő elsős tanítványaink szüleinek 1. és 4. 

évfolyamon, iskolahívogató program leendő elsőseinknek)  

- tehetséggondozás (differenciált óravezetés, differenciált feladatok és számonkérések, 

kooperatív technikák a tanítási órákon, tanulmányi versenyek  

- felzárkóztatás (korrepetálások, egyéni fejlesztő foglalkozások) 

- együttműködés a munkaközösségekkel 
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Partneri kapcsolatok: Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde 

 

- az intézmények közötti együttműködés folyamatos erősítése, a zökkenőmentes átmenet 

biztosítása, az átmenet tartalmilag előkészített folyamatként való megvalósítása, a 

követelményrendszer összhangjának megteremtése, alkalmazott eszközök, módszerek 

közelítése, a szokások továbbvitele, folyamatos kommunikáció  

   Diákönkormányzat 

- a témahetek, projektek kiválasztásában fontos szerepe van, így véleményüket 

meghallgatjuk és figyelembe vesszük a döntésben 

 

III. A. Tehetséggondozás 

Tanórán történő tehetségfejlesztés 

- kiemelt képességű tanulóinknak a tanórákon is lehetőséget biztosítsunk arra, hogy 

differenciált feladatokkal, személyre szabott értékeléssel szabad teret adjunk tehetségük 

kibontakozásához bármely tantárgyból 

- fontosnak tarjuk a tankönyveken kívül a gyerekek korának megfelelő ismeretközlő 

könyvek ajánlását. Javasoljuk, hogy tanulóink könyvtárba járjanak és gyűjtsenek anyagot, 

alkalmazunk szituációs- és dráma-játékokat a tananyag feldolgozásakor. 

A szakmai, módszertani segítségnyújtás jól működik iskolánkban. A párhuzamos osztályban 

tanítók összehangolják munkájukat, valamint a fiatal kollégák, gyakornokon mentorálása is 

folyamatos.  A tavalyi évben internetes linkgyűjteményt hoztunk létre, melynek bővítése az idei 

évben is folytatódik. Rendszeresen óralátogatásokon igyekszünk a tapasztalatcserére, egymás 

segítésére, új módszerek adaptálására, élményalapú oktatás megteremtésére.( KAP módszer) 

 

Tanórán kívüli tehetséggondozás 

- tanórákon kívüli foglalkozások segítik tanulóinkat, hogy átlagon felüli képességeik teret 

nyerjenek, hogy elismerést szerezzenek, ezáltal sikerélményhez jussanak a tantárgyhoz 

kapcsolódó szakkörök és versenyek, iskolai sportkörök, diákolimpiák, különféle 

pályázatok, iskolai előadások, iskolán kívüli rendezvények által 

- ezeken felül iskolai kiállítások rendezése a gyerekek munkáiból,  

- felvételire való felkészítés és a pályaorientációs tanácsadás. 

 

III.  B. Felzárkóztatás 

http://nefelejcs.nagyvenyim.hu/
http://nefelejcs.nagyvenyim.hu/
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Az osztályfőnök, a szaktanár és a fejlesztő pedagógus javaslatára kiválasztásra került 

gyermekek( lemaradók, bukásra állók, BTMN,SNI)  számára, egyéni fejlesztési tervet 

készít a pedagógus. Egy évig fejleszti és kíséri mentoráltját a tanév során. 

IV. Programtervezet 

Időpont Program Felelős 

Augusztus 

2022.08.23. Alakuló értekezlet, a 

munkaközösség megalakítása, 

munkaközösség-vezető 

megválasztása 

Fazekas Zsoltné 

24.-27. A munkaközösség megalakulása, 

programtervezet és munkaterv 

elkészítése, Témahét kiválasztása, 

tanulmányi versenyek 

megbeszélése, időpontok 

egyeztetése. 

Fazekas Zsoltné 

tantestület 

Pötör Emese 

Szeptember 

1. hét 

09.01-

03. 

Bevezető témahét: a nyár, az 

élmények bemutatása, az elolvasott 

könyvek, megnézett filmek 

megosztása, kulturális és zenei 

ráhangolódás elősegítése a tanévre. 

Első három nap kidolgozása. 

Vetélkedők, állomások. 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

13.  Tanmenetek feltöltési határideje 

(IKT) 

internetes linkgyűjtemény 

Fazekas Zsoltné -felső 

Pötör Emese-alsó 

 

 

3.hét Munkaközösségi megbeszélés:  

1. Beszámoló az év eleji ismétlések 

után – gyengék, lemaradók, 

tehetségesek; szükséges-e 

korrepetálás, felzárkóztató 

foglalkozás, egyéni fejlesztés; 

megoldások keresése, gyerekekről 

dosszié (negyed-, és háromnegyed 

éves értékelés: bukásra, gyengén 

áll, fejlődés) 

2.Kompetenciafejlesztés: 

kulcskompetenciák összefésülése a 

Pötör Emese 

Osztályfőnökök 

szaktanárok 
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tantárgyakkal az alsó és a felső 

tagozaton 

 

 

Tanulmányi verseny: Háziverseny- 

Magyar nyelv , alsó, felső 

évfolyamok 

Hartyányi Edit 

 

09.24. Magyar Diákspot Napja-zöldpóló Kürti Viktor, Benke 

Zoltán, Jakab János 

09.30. Népmese napja Pötör Emese 

első két hét Bemeneti mérések szövegértésből 

és 

matematikából,  tájékozódás a 

tudásszintről. 

szaktanárok 

Jankovics Ildikó 

Október 

 A felvételi eljárással kapcsolatos 

teendők megkezdése: Középfokú 

iskolák nyilvánosságra hozzák a 

felvételi tájékoztatójukat, az 

általános iskolák pedig október 31-

ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a 

felvételi eljárásról 

 nyolcadikos 

osztályfőnökök 

9-24 Kódolás hete Kovácsné Nagy Anikó 

 Tanulmányi verseny: Háziverseny –

történelem 

Barátury Adrienn 

 Nyílt nap az alsó, felső 

tagozatoknak 

 

 Munkaközösségi megbeszélés:  

1. Aktualitások 

2. Belső továbbképzés : A XXI. 

század taneszköze. Szorobán 

elsajátítása. 

 

Pötör Emese 

Markóth Luca, 

Laknerné Radó 

Veronika,  Kaposi Judit,  

Majerné Péterfi 

Melinda, Kissné Ságodi 

Gyöngyi 

 

10.04. Alsós rajzverseny 

Állatok világnapja –1-

2.o.rajzverseny, 3-4.o. környezet 

vetélkedő  

Adománygyűjtés állatok részére 

Császár Mónika 

Kaposi Judit 

10. 11. Író-olvasó találkozó  

Bosnyák Viktória: Sirály a király 

Együttműködés a Nagyvenyimi 

könyvtárral 

Fazekas Zsoltné 
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10.25. Bemutatkoznak elsőseink: 

Kiállítás az elsősök munkáiból 

Majerné Péterfi Melinda 

November 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

1. Aktualitások 

témahetek megbeszélése, projektek 

kidolgozása 

2. Relaxációs technikák az 

alsó tagozaton 

 

 

 

 

 

Pötör Emese 

   

11.11. Márton nap-Lámpáskészítő verseny 

 

 

Pötör Emese 

Kaposi Judit 

Laknerné Radó 

Veronika 

 Mesemondó verseny- iskolai Kissné Ságodi Gyöngyi, 

alsós tanítók 

 Tankerületi mesemondó verseny alsós tanítók, felsős 

magyar 

 Tankerületi történelem verseny Barátury Adrienn, 

Hartyányi Edit, 

Csőgérné 

VargaTíma,felsős 

tanárok 

11.26. Pályaorientációs nap osztályfőnökök 

 E-Hód nemzetközi informatikai 

verseny online 

Kovácsné Nagy Anikó 

December 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

1. Aktualitások 

2. Beszámoló a félév 

tapasztalatairól – gyengék, 

lemaradók, tehetségesek; 

szükséges-e korrepetálás, 

felzárkóztató foglalkozás, 

egyéni fejlesztés; megoldások 

keresése 

3. Boldogságóra program 

megismertetése a 

pedagógusokkal 

Pötör Emese 

 

 

 

 

 

 

 

Pötör Emese 

Huszár Nikolett 
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6. Jelentkezés a központi felvételi 

vizsgára  

nyolcadikos 

osztályfőnökök 

12. Karácsonyi műsor Jankovics Ildikó, Pötör 

Emese 

 

 

 

 

Január 

 

 

 

 

Munkaközösségi megbeszélés: 

1. Aktualitások 

2. Eredményesség 

 

Pötör Emese 

 

 

 

 

     22. 

 

Magyar kultúra napja  

 

Hartyányi Edit, Kissné 

Ságodi Gyöngyi, 

Majerné Péterfi Melinda 

18. Központi írásbeli felvételi Nyolcadikos  

osztályfőnökök 

23.  Osztályozó értekezlet Fazekas Zsoltné 

27.  Félévi értekezlet: beszámoló a 

munkaközösség munkájáról 

Pötör Emese 

 

Február 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

1. Aktualitások 

2. A tanulás-tanítás módszertan új 

irányelveivel való 

megismerkedés,  

     módszertani eszköztár bővítése.  

Tudástár bővítése. 

Pötör Emese 

Hartyányi Edit 

 

19. Jelentkezés középfokú intézménybe nyolcadikos 

osztályfőnökök 

02.21. Anyanyelv nemzetközi napja- 

osztályszinten 

osztályfőnökök 

Március 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

1. Aktualitások 
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2. Tehetséggondozás 

tapasztalatainak megbeszélése 

 

 Szakmai nap Fazekas Zsoltné 

03.22.  Víz világnapja Benke Zoltán, Jakab 

János 

 Angol verseny Badóné Bálint Katalin 

03.30. Föld órája  Kürti Viktor 

Április 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

online 

1. Aktualitások 

2. Gyengén teljesítők 

megbeszélése: mit tehetünk a 

bukások elkerülésének 

érdekében? 

 

 

19-23. Fenntarthatósági Témahét online osztályfőnökök 

11. Tanulmányi verseny: Versmondó 

verseny 

Jankovics Ildikó 

30. Felvételi jegyzék nyolcadikos 

osztályfőnökök 

 Tanulmányi verseny: Házi verseny-

Szép füzet  

Pötör Emese 

04. 07.  Egészség világnap – testi-lelki- 

szellemi  

Huszár Nikolett 

04.29. Tánc világnapja 

 

 

Huszár Nikolett, Pötör 

Emese 

 

Május 

 Munkaközösségi megbeszélés:  

aktualitások 

levezető témahét megbeszélése 

tehetséggondozó program 

tapasztalatai 

 

18. Internet világnapja Kovácsné Nagy Anikó 
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 Tanulmányi verseny: Háziverseny- 

Digitális kultúra 

 

Kovácsné Nagy Anikó 

 

 A 4. évfolyam számára 

kompetencia feladatok 

összeállítása, hangos olvasás, 

szövegértés, írás, matematika 

 

 

 

Jankovics Ildikó 

Pötör Emese 

 

 

 

 

 

 

Jutalmazásban részesülők 

kiválasztása, alsó és felső 

tagozaton. Kiemelkedő tanulmányi 

munkájukért, szorgalmukért vagy 

közösségi munkájukért. 

 Könyvjutalom, oklevél. 

Osztályfőnökök 

Pötör Emese 

05.10. Madarak és fák napja  Hodgyai Mária 

 

 

 

Június 

 Levezető témahét: a diákok 

bemutatója kedvenc történelmi, 

irodalmi, nyelvi stb. témájukról 

társaik, szüleik részére, „Ez történt 

velünk ebben a tanévben” 

Szakkörök munkájának 

bemutatója. 

kiállítások a gyerekek 

munkáiból 

 Vakáció-verseny Pötör Emese 

 Akikre büszkék vagyunk kiállítás Pötör Emese 

 DÖK-Gyereknap Huszár Nikolett 

 Osztályozó értekezlet Fazekas Zsoltné 

 Ballagás Laknerné Radó 

Veronika, Benke Zoltán 

 

 

 

 

Munkaközösségek év végi 

beszámolója 

 

 

Tanévzáró műsor 

 

Bizonyítványosztás 

Hartyányi Edit 

Jankovics Ildikó 

Pötör Emese 

 

Hartyányi Edit 
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A Pedagógiai Folyamatok Munkaközösség munkatervét a nevelőtestület 2021. 08. 26-án 

megismerte és egyhangúan elfogadta. 

14.2. 

Mérés-értékelés munkaközösség munkaterve 

a 2021/2022- es tanévre 

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 

Nagyvenyim, 2021.09. 01.                                    Készítette: Jankovics Ildikó 

                                                                                      munkaközösség vezető 

„ Valamikor élt egy olyan szemlélet, 

hogy a pedagógia művészet, intuíció, mindenfajta tudományos elemzés, 

mérés nélkül is lehet jól csinálni. 

Mára olyan nehézzé és bonyolulttá vált a helyzet, hogy intuitív pedagógia már nem elégséges. 

…” A pedagógus rengeteg tapasztalat birtokában van, amelynek alapja a tanítás, a fejlesztés 

számos elemét jól el tudja végezni. A tudatos és a mainál még hatékonyabb fejlesztéshez 

azonban azt is tudnunk kellene, hogy a pedagógiai hatások nyomán mi történik a gyerekkel, 

hogyan működik benne mindaz, amit csinálunk. A mérés kiegészítője a pedagógus 

tapasztalatra épülő gyakorlatának. A tapasztalatra alapozó tevékenység a mérés útján kapott 

visszacsatoló információkkal szabályozható.”   - Nagy József - 

Tartalom: 

I. A munkaközösség tagjai 

II. 2021/2022-es tanév céljai és feladatai 

III.  Mérés – értékelés munkaközösség feladatai 

IV. Az értékelés folyamata 

V. Intézményi mérések, értékelések sajátosságai 

VI. A sajátos nevelési igényű tanulók értékelése 

VII. A tanuló tanulmányi munkájának értékelése a tantermen kívüli digitális munkarend esetén 
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VIII. A szülői kapcsolattartás formái 

IX. Mérések: 

A: Országos mérések 

B: Intézményi mérések 

X. Programtervezet 

XI: Záradék 

 

I. A munkaközösség tagjai 

Jankovics Ildikó mkv. és az iskola nevelőtestülete 

II. 2021/2022-es tanév céljai és feladatai 

- A törvényesség biztosítása, a pedagógiai és szakmai munka eredményessége érdekében. 

- Visszajelzés biztosítása a tanár, a tanuló és a szülő számára. 

- Következtetés a tanítás és tanulás hatékonysága érdekében. 

- Egyéni eredmények viszonyítása a korábbi teljesítményhez. 

- A tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítmény értékelése érdemjeggyel,  

  szöveges értékeléssel. 

 

III.  Mérés – értékelés munkaközösség új feladatai 

A Mérés –értékelés-munkaközösség alapkérdése a „MIT tanítunk?” Erre a kérdésre a 

munkaközösség részletezett feladataiban találunk választ. 

A felmérők értékeléseinél a visszajelzések a tanulási cél megfogalmazását segítsék, minden 

tanuló értse, hogy a tudása az elvárt tudáshoz képest hol tart, és mit kell még tennie annak 

érdekében, hogy eredményes legyen.  

Az értékelésben vegyenek részt a tanulók és csoportjaik is, kerüljön előtérbe a reflektív 

gondolkodás és a tudásépítés felelőssége a diák részéről is. 
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A mérés - értékelés pedagógiai folyamatát kibővítjük a visszajelzés szakasszal, ezzel is 

tudatosítva a felekben a tanuló elért és elérendő eredményeinek lépcsőfokait és teret engedve 

az egyéni bánásmód és a konstruktív pedagógia elemeinek. E visszajelzések további 

kompetenciák fejlődését is elősegítik, így hatásuk megsokszorozódik. 

A tanulási eredmények meghatározása a kerettantervből, a diák és szülő részére, hogy a tanulási 

cél számukra egyszerű és konkrét legyen, így növelve a hatékonyságot.  A tudástartalom 

konkrét meghatározása iránytűként segít a tananyagban elmélyedni, a tantárgyi koncentrációkat 

kihasználni, a tudást a diáknak önmagában létrehozni, elhelyezni, előhívni. A tudás 

megvalósulása így az egyéni sajátosságokhoz mérten történő előrelépésként és fejlődésként 

ragadható meg. 

Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek gyors és hatékony növelése érdekében az 5. 

évfolyam végén előmérések szervezése, értékelése, fejlesztési csoportok és területek 

meghatározása, hogy a 6. és 8. évfolyam végi – Országos Kompetenciamérésre való felkészülés 

produktív lehessen. 

A 2021 tavaszán megvalósult 6. és 8. évfolyamos OKM eredményeinek áttekintése, a diákok 

szintekbe rendezése, a szinteknek megfelelő tanuló csoportok kialakítása és az eddigi OKM 

feladatainak hozzárendelése. Ezen évfolyamokon a Kompetencia előkészítő foglalkozások 

megszervezése, órarendbe illesztése. 

A 7. évfolyamon a NAT 2012. óraterve és az óraszámok, valamint a csoportbontások -  magyar 

nyelv és irodalom és matematika, angol nyelv tanórákon - lehetővé teszik a tanórai keretbe 

illesztett felkészülést, ezért ezen az évfolyamon csak a tanórai felkészülés technikai 

megszervezése a feladat. 

A munkaközösség további feladata  a mintafelmérők összeállítása, az iskola honlapján történő 

megjelenítése, a tanulói felkészülések és a szülői segítségnyújtás eredményessége érdekében. 

Fontosnak tartom az év eleji, félévi, év végi felmérések kidolgozását matematika, magyar nyelv 

és irodalom, angol tantárgyakból. 

A mérés-értékelés munkaközösség további, de kiemelt feladata az esélynövelő, 

hátránykompenzáló programok felkutatása, adaptálása, kidolgozása elindítása, koordinálása és 

értékelése az intézmény azon tanulói számára, akik az iskolai élet bármely területén 

megsegítésre szorulnak. Ennek a pedagógiai munkának a hatékony és eredményes 

megvalósítása érdekében évfolyamonként team – munkacsoportok alakítása és ezek tantárgy  
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szerinti bontása szükséges. 

IV. Az értékelés folyamata 

 Az értékelésnek egy jól megtervezett, jól átgondolt folyamatnak kell lennie, ami azt jelenti, 

hogy az értékelés minden lépését előre alaposan át kell gondolni, és véghez vinni. Az értékelés 

tervezésekor el kell dönteni, hogy szummatív, formatív vagy diagnosztikus értékelést 

szeretnénk kivitelezni, hiszen ez határozza meg az értékelés célját. A mérésnek három 

követelménynek kell megfelelnie: objektivitás, érvényesség és megbízhatóság.  

Az értékelés folyamatánál figyelembe kell venni az értékelés lépéseit: 

1.Az értékelési probléma megértése, az értékelés megtervezése 

2.Információ-, adatgyűjtés 

3.Az adatok elemzése, értelmezése 

4.Minősítések, döntések meghozatala, visszajelentés 

A tanulók teljesítményének rendszeres mérése, értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó 

területe, végigkíséri az oktatási-nevelési folyamatot, s az egyes képzési szakaszokat. Motiválja 

a tanulót, visszacsatol a szaktanár számára, jelzést küld a szülő felé, s folyamatosan segíti az 

iskola ellenőrzési rendszerét. A munkaközösségekre és a nevelőtestület egészére nézve 

egységes értékelési rendszer kialakítására és következetes alkalmazására törekszünk, mely 

szem előtt tartja a következőket: 

 „ A pedagógiai értékelés során nem pusztán a tanulási folyamat eredményeinek ismerete 

fontos. A tudatos fejlesztés érdekében visszajelzések kellenek arra vonatkozóan is, hogy a 

pedagógiai célok kitűzése és az eredmények megszületése között lejátszódó tanulási folyamat 

mennyire eredményes.”( Tyler R.W.) 

Ezzel összhangban a hagyományos minősítő (szummatív) értékelés mellett egyre nagyobb 

hangsúlyt kell, hogy kapjanak a fejlesztő (formatív) és helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelés 

szempontjai is, melyek lehetőséget adnak mind a pedagógusnak, mind a diáknak, hogy a 

tanítási-tanulási folyamat rendszeres elemzésével, értékelésével annak hatékonyságát, 

eredményességét növeljék. 

V. Intézményi mérések, értékelések sajátosságai: 

- Az egységesített formai követelmények, a témazáró dolgozatokon: 

Tantárgy, osztály, témakör, sorszám, dátum, elért/elérhető pontszám, aláírás. 

- Témazáró dolgozatokat a szaktanárok gyűjtik, év végén összeszedésre kerülnek. 
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- A dolgozatokat a tanulók vigyék haza, írassák alá, majd hozzák vissza.  

Témazáró esetében, ha egyszer nem hozza vissza, akkor a tanévben többször nem viheti 

haza- erről a szülő írásos tájékoztatást kap. Ilyen esetben ezek a dolgozatok a fogadó órán 

tekinthetők meg.  

- Javító témazáró illetve írásbeli beszámoló, dolgozat, indokolt esetben lehetséges. 

- ( tartós hiányzás, szakmai indok,nagy számú eredménytelenség) 

- Bevezetésre került, hogy negyed és háromnegyed évkor,a mindenkori fogadóóra előtti 

héten csütörtökön a szülők írásbeli értesítést kapnak, ha gyermekük tanulmányi 

előmeneteléről.  

Az értesítők beírása után fogadó órát tartunk, a szülőkkel való szorosabb együttműködés 

érdekében. 

Félévi illetve év végi érdemjegyek meghatározása:     

valamely egész 7 tized fölött a szaktanár kötelezően a jobb érdemjegyet adja. 

- Magatartás/szorgalom jegyek értékelése. 

Írásban havonta, egyeztetve az osztályban tanító szaktanárokkal. Az osztályfőnök feladata, 

hogy minden hónap első napján javaslatot tegyen az osztályában tanító tanároknak a 

szorgalom és a magatartás értékelésére. 

- Iskolánkban – 1. évfolyam, valamint a 2. évfolyam I. félévének kivételével - a tanár a 

tanuló tantárgyi munkáját havonta legalább egy alkalommal, érdemjeggyel minősíti, 

melyet az elektronikus osztálynaplóba ír be.  

- Egy félév során egy vagy két óraszámban tanított tantárgyból legalább egy témazáró, három 

vagy több óraszámban tanított tantárgyból legalább két témazáró dolgozat formájában 

értékeljük a diákok munkáját. Egy napon csak két előző órán bejelentett témazáró dolgozat 

íratható. A dolgozatot 8 munkanapon belül ki kell javítani.  

- A tanuló osztályzatait az évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján, vagy az 

osztályozóvizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján 

állapítjuk meg. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó 

értekezleten áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha 

az év végi osztályzata a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott 

érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felkéri az érdekelt tanárt, hogy adjon tájékoztatást 

ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. A szaktanár által hozott döntést 

csak az osztályozóértekezlet döntése bírálhatja felül a köznevelési törvényben 

megfogalmazottak szerint. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület 

ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló 

javára módosítja.        
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- A félévi, illetőleg az év végi osztályzatok a tanulók tantárgyankénti összteljesítményét 

tükrözik. Az év végi osztályzatok megállapításánál az egész tanévi teljesítményt vesszük 

figyelembe. Az osztályzatokat nem gépies számolási műveletek útján hanem gondos 

pedagógiai mérlegeléssel kell megállapítani. A tanév végén a tanulók továbbhaladásáról a 

nevelőtestület határoz, a tantárgyakból adott osztályzatok figyelembevételével. Felsőbb 

osztályba az a tanuló bocsátható, aki valamennyi tantárgyból legalább elégséges 

osztályzatot kapott. A tantárgyi osztályzatokat félévkor számjeggyel, a magatartás és 

szorgalom minősítését betűvel az ellenőrző könyvbe, év végén csak betűvel az anyakönyvbe 

vagy az elektronikus naplóba  és a bizonyítványba kell beírni.  

- Az első félév végi és az év végi minősítés osztályzattal történik, melyet a szaktanár  az 

érdemjegyek átlagából kiindulva – a tantárgyi követelmények teljesítésének mérlegelésével 

állapít meg. Az egyes tantárgyakból nyújtott kiemelkedő tanulmányi teljesítményeket a 

szaktanár tantárgyi dicsérettel is elismerheti, melyet a bizonyítvány és az anyakönyv 

megfelelő rovataiban kell feltüntetni. A tanuló félévi és év végi értékelésének feltétele, hogy 

heti egy órás tantárgyaknál félévente három, heti két órás tantárgyaknál havi egy, heti 3 

vagy több órás tantárgyaknál havi 1-2 érdemjeggyel minősítünk.  

- Ha a három érdemjegyet a tanuló hiányzása miatt nem szerezte meg, akkor a szaktanár 

beszámoltatásra kötelezheti a tanulót egy, a szaktanár általa meghatározott időpontban. Az 

osztályozás feltétele: a tanulmányi kötelezettségek folyamatos teljesítése. Az 

osztályozhatóság megítélésénél a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletet, az iskolai SZMSZ-t és az iskolai házirendet kell 

figyelembe venni.  

- A magasabb osztályba lépés feltétele valamennyi tárgy esetében az éves tananyag legalább 

elégséges szintű teljesítése.  

-  A szaktanári értékelés a pedagógiai program által meghatározott keretek között, a szakmai 

munkaközösség által elfogadott értékelési elvek alapján történik, melyben a szaktanár az 

iskola által megfogalmazottak mellett, az osztályban követendő nevelési célokat is 

érvényesíti. Az értékelésben a tanuló szóbeli és írásbeli megnyilvánulásainak arányát a 

tantárgy sajátossága határozza meg. Ennek kívánatos értékét és a határokat a szaktanár a 

tanév, illetve a félév elején hozza a tanulók tudomására. 

- Készségtárgyak értékelése során a tantárgyi követelmények a meghatározóak, de fontos 

figyelembe venni a gyermek adottságait, készségeit és képességeit. Ha egy tanuló bármely 

órára felszerelést nem hoz, és neki felróható hanyagsága miatt feladatait nem teljesíti, akkor 

a szaktanár által elmarasztalható, a fokozatosság elvét figyelembe véve. A tantárgyi 

értékelés alól felmentett tanulók előmenetelét és teljesítményét a szaktanár folyamatosan 

figyelemmel kíséri, és erről a szülőt rendszeresen írásban, negyedévente  tájékoztatja.  
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VI. A sajátos nevelési igényű tanulók értékelése 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló nem eltérő tanterv alapján halad, az ellenőrzési, értékelési, 

ill. minősítési eljárás megegyezik az előzőekben leírtakkal, de ezek elve, szempontrendszere 

mindenkor a sajátos nevelési igényű tanuló önmagához mért fejlődését veszi kiindulási alapnak. 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó törvények, rendeletek és a Nemzeti Alaptanterv 

egyértelműen kimondja, hogy a tanulóknak joga, a pedagógusnak pedig kötelessége a tanulók 

képességéhez igazítani a tanulási tartalmakat a követelmények, a tudás számonkérése és az 

értékelés szintjén. 

Amennyiben a szakértői vélemény az alábbi megállapításokat teszi:  

a.) Szóbeli számonkérés előtérbe helyezése: ez esetben a szaktanár az írásbeli  

beszámoltatás helyett a szóbeli számonkérést alkalmazza valamennyi írásban történő  

(írásbeli felelet, témazáró dolgozat) számonkérés helyett;  

b.) Tantárgyrészek értékelése alóli mentesítés: az adott tantárgyon belül az érintett  

tantárgyrész nem kerül minősítésre;  

c.) Tantárgy minősítése alóli mentesítés: a tanulót évközben érdemjeggyel értékeli a  

nevelő, de sem félévkor, sem év végén nem minősíti osztályzattal.  

d.) Egyéni haladási tempó biztosítása: ez esetben a tanulónak egy vagy több tantárgyból  

többletidőt kell biztosítani az egyes anyagrészek pótlására, egyéni felzárkózásra a  

félév, vagy tanév végéig.  

e.) Eszközhasználat engedélyezése: a tanulónak engedélyezni kell, hogy a tanórán eszközt  

(pl. számológépet) használjon.  

f.) Többletidő biztosítása: A tanulónak egy vagy több tantárgyból hosszabb időt kell  

biztosítani a feladatok elvégzésére, vagy ugyanannyi idő alatt differenciáltan kevesebb  

feladatot kell adni  

A tantárgyi minősítés alól mentesített tanuló esetében szöveges értékelés tartalmazza, hogy a  

szakvéleményben javasolt fejlesztés hogyan valósult meg.  

VII. A tanuló tanulmányi munkájának értékelése a tantermen kívüli digitális 

munkarend esetén 

Az értékelésnél figyelembe veendő szempontok: 

- az értékelés mind a tanuló, mind a szülő számára objektív visszajelzés legyen a tanuló 

fejlődéséről, 
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- az azonos mérési elvű értékelés mellett lehetőség szerint továbbra is figyelembe kell venni 

a tanulók eltérő fejlődési ütemét vagy tanulási nehézségét és indokolt edetben differenciált 

értékelésben részesíteni,  

- az értékelés álljon összhangban a tantárgyi követelményekkel, 

- a tanuló előre kapjon pontos tájékoztatást arról, hogy a számonkérés mikor, milyen 

formában kerül értékelésre, és milyen súlyozással szerepel az értékelésben, 

- A Pedagógiai programban és a helyi tantervben meghatározott értékelési szabályok szerint 

történjen az értékelés, 

- a számonkérés tantárgyanként változatos formában történjen, szem előtt tartva a tanulói 

motiváció fenntartását, 

- a tanulói felmérések, értékelések a Kollaborációs rendszeren keresztül történnek, 

- a tanulói füzetek ellenőrzése szúrópróba szerűen, illetve legalább kéthetente történjen meg. 

VIII. A szülői kapcsolattartás formái 

Cél: A gyermek méréseinek és tanulmányi eredményeinek tájékoztatása, a szülőkkel való jó 

kapcsolat kiépítése, erősítése.  

1.Családlátogatások tervezésének lehetősége                                                  

a. Új osztály megismerésekor. 

b. Tanulmányi- vagy magatartási problémák esetén 

2. A Kréta elektronikus naplón keresztül (érdemjegyek, napi szintű óra- és házi feladat rögzítése) 

3. Írásbeli tájékoztatás az elektronikus naplóban: 

a. félévkor és év végén félév- és év végi jegy  

b. őszi- és tavaszi szünet után szóbeli értékelés 

4. Fogadóórák. 

5. Nyílt napok. 

6. Szülői értekezletek személyesen vagy online. 

7. Messengeren szülői csoportok 

8. Családi napok, kirándulások szervezése 

IX. Mérések 

A. Országos mérések 

1. Országos kompetenciamérés 

    Az Országos kompetenciamérést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. 

§ (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi 

kompetenciáit vizsgáló mérés a 6. 8. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében 
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figyelembevételével rendeli el. Az Országos kompetenciamérés  időpontja 6. évfolyamon 2022. 

május 18-31, 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között rendeli el.   

Országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai 

eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A 

mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel 

teljesítenek. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon. 

Az előző évek kompetenciaméréseiből kiderült, hogy kiemelt feladatnak kell tekinteni az 

olvasás, szövegértés, szókincs és kifejezőképesség fejlesztését, mely minden tanóra kiemelt 

feladata. Tanulóink gyengébb teljesítményének forrásaként az alábbi problémákat látjuk: 

- sok gyermek hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkezik 

- gyakran hiányzik a rendszeres otthoni tanulás támogatása, a szülői odafigyelés és megsegítés 

- kellő tanulási motivácó hiánya 

- ezek következménye az alap kultúrtechnikák hiányos elsajátítása 

Az eredmények javítása érdekében iskolánkban intézkedési terv készült. 

2. Országos Idegen nyelvi mérés 

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A 

tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a 

vizsgálatot az iskola pedagógusai végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott 

mérőeszközök alkalmazásával. 

 

3. Netfit mérés  vizsgálata 

A mérés törvényi alapja, a 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján országos 

mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát szervezik 

meg. A vizsgálatot az iskolai testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi.  A fizikai fittségi 

méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és a mérések lebonyolítását 2022. január 11. 

és 2022. április 24-e között kell elvégezni. A mérés eredményeit az érintett nevelési-

oktatási intézmények töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai 

rendszerbe 2023. június 15-ig.  

4. DIFER mérés 

A Difer adatszolgáltatással és vizsgálattal kapcsolatos teendők határidejét a 2021/2022. tanév 

rendjéről szóló 20/2021. (VI.08.) EMMI rendelet 11. § (9) bekezdése határozza meg. 2021. 

október 15-ig kell felmérni azon első évfolyamos tanulókat, akiknél az óvodai jelzések vagy a 
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tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban 

kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja azt az elősegítő 

pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását. 2021.november 5-ig kell az érintett tanulók létszámát a Hivatalnak elküldeni. A 

vizsgálatokat a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezni.  

 5. eDia 

Elektronikus Diagnosztikus mérési rendszer 

„Diagnosztikus mérések fejlesztése” című projekt, mely lehetőséget biztosít a tanulók és az 

iskolák számára, hogy gyakorolják a számítógép alapú tesztelést. A projekt fő célja, hogy évente 

több alkalommal 3 fő területen ( matematika, természettudomány, magyar) értékelje a tanulók 

fejlődését. 

6.Pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálata 

A nyolcadik évfolyamos tanulók számára 2021. szeptember 20. és október 11. között 

megszervezik a Nkt. 80. § (1) alapján a pályaválasztási megalapozó kompetenciák vizsgálatát  

a Hivatal által elkészített digitális mérőeszközökkel. 

Feladataink: 

 - a tanulók felkészítése  

- adatszolgáltatás  

- a mérés megszervezése  

- a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során.  

B. Intézményi mérések 

1. Helyzetfeltáró, bemeneti mérés: 

 A tanév eleji diagnosztikus vizsgálat egyrészt jelzést ad a tanulóknak, hogy hol és milyen 

típusú elmaradásai vannak a követelményekhez képest. Másrészt segítséget nyújt a 

pedagógusnak a tanulók számára a legmegfelelőbb oktatási program kiválasztásában és 

megtervezésében. Harmadrészt segít megállapítani, hogy a tervezett program reális 

követelményeket támaszt-e a tanulókkal szemben, azaz megvannak-e a megfelelő előismereteik 

az oktatási programhoz. 

Alkalmazásai 

 Minden fő tantárgyból, a készségtárgyakat kivéve. A bemeneti mérés feladatai tartalmazzák az 

adott tantárgyhoz szükséges minimum követelményeket. Új, bevezető tantárgy esetében (pl. 
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fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz), a tantárgyhoz tanításához és elsajátításához 

szükséges alapvető tudástartalmakat, kompetenciákat. Az első évfolyamon a tanuláshoz 

szükséges kompetenciákat, melynek területei: beszédprodukció, beszédértés, vizuális- és 

auditív memória, téri tájékozódás, grafomotorika, családrajz, szegélydísz-próba, a DIFER és 

PREFER teszt.  Határideje, szeptember első két hete. Testnevelésből a szaktanárok által 

kidolgozott mérések kerülnek felmérésre. Ezek formája, értékelése évfolyamonként egységes, 

és dossziéba lefűzve, összesítve gyűjteni kell. A bemeneti mérések nem kerülnek osztályozásra. 

Az eredményekről a szülőket a Kréta elektronikus naplón keresztül százalékos formában 

tájékoztatni kell. 

2. Év eleji diagnosztizáló felmérés 

  A tanév 3. 4. hetében a tanév eleji ismétléseket követően, magyar és matematika tantárgyból 

az alsó tagozaton, a fő tantárgyakból a felső tagozaton. Értékelésük horizontálisan és 

vertikálisan százalékos- és érdemjegy formájában egyénre szabottan és osztályszintre 

vonatkoztatva történik.  

3. Fejlesztő- formáló (formatív) értékelés 

Ezt az értékelési forma a tanulási folyamat részét képezi. Alapvetően a tanulás-tanítás 

folyamatában az éppen aktuális tudásszint megállapítására használhatjuk. A tanárnak és a 

diáknak is egyaránt információt szolgáltat arról, hogy hol tart az adott oktatási folyamatban, 

miben kell még fejlődni.  A diákok visszajelzést kapnak eddigi haladásukról, sikereikről és 

hiányosságaikról, így segítve őket változtatni az eddigi tanulási stratégiájukon, vagy éppen 

megerősíteni azt. Ezáltal segíti, formálja.  Lehetőséget biztosít arra, hogy aktív részese legyen 

saját tanulási folyamatának, tisztába legyen elért eredményeivel, hiányosságaival. Fejleszti 

önértékelését A tanárnak ezen értékelési mód elsősorban a tanítási módszereink 

eredményességéről ad tájékoztatást. Lehetővé teszi a tanulók egyéni fejlődésének 

figyelembevételét.  Információt ad arról, hogy a követelmények teljesíthetők-e, a tananyag 

tanulható-e, és hogy a módszerek használhatók-e. 

Alkalmazásai: 

Tájékozódó felmérők, szóbeli feleletek röpdolgozatok, csoportmunka értékelése, portfóliók. 

4. Lezáró-minősítő (szummatív) értékelés 

Az évközi teljesítmény mérését a közoktatási törvény szabályozza: Az osztályozás, szöveges 

értékelés annak a pedagógusnak a feladata, aki az adott tantárgyat tanítja. Az egyes 
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pedagógusok osztályozási, értékelési gyakorlatát az iskola pedagógiai programja határozza 

meg.  Ez az értékelés elsősorban egy-egy tematikus egység végén vagy a jellegzetes 

csomópontoknál (félév, tanév vége) alkalmazható. Ezen értékelési mód relatív képet fest a 

tanulók ismereteiről, képességeiről és készségeiről, ill. tájékoztatást nyújt a pedagógiai 

folyamaton kívül állók (pl.: szülők) számára. A tanár számára egy képet ad arról, hogy a 

tananyag témaköreit milyen mértékben sikerült elsajátítania a tanulóknak, milyen módszerek 

voltak megfelelőek és min kell változtatnia.  Ez az értékelés mindig egy adott, előre 

meghatározott kritériumszinthez igazodik. Visszajelzés az új tantervekről, tankönyvekről és 

módszerekről is.  

Alkalmazásai: 

Témazáró dolgozatok:  

teljesítmény utáni érdemjegyek: elégtelen 0-35% 

     elégséges 36-50% 

    közepes 51-75% 

    jó   76-89% 

                                       jeles           90-100%       

 X. Programtervezet 

Mérés típusa Mérés időpontja Megjegyzés Felelős 

Bemeneti mérés 2-8. 

évfolyam 

2021. szeptember 1. 

hete 

szükség esetén 

intézkedési terv 

szaktanárok, tanítók, 

mk. vezetők, 

gyógypedagógusok 

Bemeneti mérés 1. 

évfolyam  

2021. 1-2. hete első évfolyamon 

intézkedési terv 

elsős osztályfőnökök, 

Jankovics Ildikó, 

gyógypedagógusok 

Év eleji diagnosztizáló 

mérés 

2021. 3-4. hete  szaktanárok, tanítók 

Tanulók fizikai 

állapotának mérése 

2021. január 11.-

április 24. 

szükség esetén 

intézkedési terv 

testnevelő 

pedagógusok 

Idegen nyelvi mérés 2022.május szükség esetén 

intézkedési terv 

kijelölt pedagógusok 

Kompetencia mérés 6. évfolyam: 2022. Szükség esetén kijelölt pedagógusok 
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május 18-31. 

8. évfolyam: 2022. 

május 4-17. 

intézkedési terv 

eDia mérés 1-6. 

évfolyam 

Évente több 

alkalommal 

szükség esetén 

intézkedési terv 

Szaktanárok, tanítók, 

informatika tanár 

Félévi mérések 2022. január 2. hete szükség esetén 

intézkedési terv 

szaktanárok, tanítók, 

mk. vezetők 

Év végi mérések 2022. május utolsó 

hete 

szükség esetén 

intézkedési terv 

szaktanárok, tanítók 

  -------------------  

 

Feladataink: 

- a tanulók felkészítése 

- adatszolgáltatás 

- a mérés megszervezése 

- a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során. 

XI. Záradék 

A Mérés – Értékelés Munkaközösség munkatervét a nevelőtestület megismerte és egyhangúan 

elfogadta 2021. 08. 27.-én. 

 

 

14.3. 

Osztályfőnöki Munkaközösség Munkaterve 
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/2021/2022-es tanév/ 

Készítette: Hartyányi Edit 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai:  

Hartyányi Edit - munkaközösség vezető 

Osztályfőnökök:          

  1. osztály  Majerné Péterfi Melinda 

  2. a osztály   Kaposi Judit 

  2.b osztály  Markóth Luca 

  3. osztály  Kissné Ságodi Gyöngyi 

  4. osztály  Pötör Emese 

  5. osztály  Hartyányi Edit 

  6. osztály  Huszár Nikolett 

  7.osztály        Benke Zoltán 

  8. a osztály    Csőgérné Varga Tímea 

  8. b osztály    Kürti Viktor 

… és a nevelőtestület tagjai a feladatok végrehajtásának eredményessége érdekében. 

 

.Bevezetés 

A munkaterv az érvényben lévő Pedagógiai program és az előző 2 tanév beszámolói 

alapján készült.  

A munkaterv célja: A fenti dokumentumokban kitűzött célok és feladatok tervezése 

A munkaterv az alábbi jogszabályok és rendeletek felhasználásával készült. 

● 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

● 20/2021. (VI: 8.) EMMI rendelet a tanév rendjéről 
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Az osztályfőnöki munkaközösség ebben a tanévben az alakuló értekezleten 

megfogalmazott célok, feladatok alapján kezdi el a munkát. Az osztályfőnöki tevékenység 

legfontosabb területe, hogy minél sokoldalúbban, minél teljesebben megismerni minden egyes 

tanulót, ugyanakkor segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanulócsoportok mielőbb jó közösséggé 

szerveződjenek. Tanulóink tudjanak különbséget tenni értékes és értéktelen kapcsolatok 

között.  

A pedagógiai folyamatok során igyekszünk hozzásegíteni diákjainkat ahhoz, hogy 

felismerjék saját és mások értékeit. Fogadják el azokat és a másságot. Találják meg saját 

képességüknek és egyéniségüknek megfelelő szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb 

közösségekben.  

Az osztályainkban fontos feladat a tanulók fegyelmének javítása, az egymással 

szemben tanúsított helyes magatartásformák, beszédstílus kialakítása, valamint a tanuláshoz 

való pozitív hozzáállás elérése.  

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai közé tartozik a középiskolára való 

felkészítés. Hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink a sikeres iskolaválasztás érdekében 

pályaválasztást segítő rendezvényen vehetnek részt,  különféle szakmákkal, iskolákkal 

ismerkedhetnek meg. Lehetőséget biztosítunk diákjainknak a középiskolák által szervezett 

nyílt tanítási napokon való részvételre. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás formái a szülői értekezletek, nyílt tanítási napok, 

fogadóórák. Az iskola-szülő kapcsolat főleg a jól tanuló diákok esetében megfelelő. A szülői 

értekezleteken elvárható lenne a szülők 100%-os részvétele, hiszen az osztályközösséget 

érintő dolgokról ezeken a megbeszéléseken tájékozódhatnának a szülők.  

Diákjaink egészségügyi ellátását az iskolaorvos, a fogorvos és a védőnő biztosítja. A 

védőnő a tavalyi tanévben is rendszeresen látogatta az osztályokat. Több alkalommal tartott 

tisztasági vizsgálatot.  

Oktató-nevelő munkánk alapelvei és céljai a pedagógiai program szerint:  

● Intézményünk nyitottsága minden polgár számára  

● Felkészítés továbbtanulásra, pályairányítás  

● Demokráciára törekvés  

● Esélyegyenlőség elve 
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 ● Közösség formálása (osztályok, tanulócsoportok, nevelőtestület)  

● Értékmegőrzés, értékközvetítés  

● Egészséges életmódra nevelés  

Az iskolai nevelő-oktató munka egyik fő célja és feladata a tanulók tanulás iránti 

nyitottságának, a tanulás belső motivációjának a felkeltése, erősítése, ezzel egyidejűleg a 

tanulói sikeresség és eredményesség növelése. Ennek elérése érdekében a tanulási 

folyamatban kiemelkedő szerepe van a tanulói aktivitásnak, az aktív tanulásnak, a 

tanulásifolyamat-központúságnak, a tanulóközpontúságnak. A tanulók aktív tanulása döntő 

befolyást gyakorol a feladatok megfelelő értelmezésére, a célszerű megoldások keresésére és 

a problémák megoldásának eredményességére 

Feladataink, módszereink a tanulás tanítása kapcsán:  

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. 

A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének , a tanuló testi és 

szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének átértékelése. 

A tanulás tanítása legalább 4 dolgot jelent:  

-  A tanuláshoz való viszony formálását  

-  A tanuláshoz szükséges alapképességek intenzív fejlesztését (beszéd, olvasás, 

figyelem, memória, gondolkodás, logika, önművelés)  

-  Helyes tanulási szokások kialakítását  

- Konkrét tanulási módszerek és technikák elsajátítását 

Tanulási szokások kialakítása  

-  Szokások megformálása: törekvések, elhatározások  

-  Rossz szokások fokozatos átalakítása, jó szokások elsajátítása  

-  Igényesség kialakítása, belső igény, késztetés  

-  Iskolai és otthoni tanulási szokások összhangja  

-  Kötelezettségek önmagunkkal szemben, iskolával szemben, szüleinkkel szemben  

- Rendszeresség  
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- Kitartás 

Céljaink, feladataink részterületenkén 

Közösségépítés 

Tudatos osztályfőnöki tervezőmunka megvalósítása. Helyzetelemzés, amely feltárja a 

problémákat és kijelöli a továbbhaladási lehetőségeket. 

Harmonikus emberi kapcsolatok alakítása tanár-diák viszonylatban. 

Egyéni képességek kibontakoztatása a közösségért végzett munka során. 

Önismeret, együttműködési készség fejlesztése. 

Konfliktuskezelés célszerű helyzetekben, életvezetési technikák bemutatása. 

Aktív részvétel DÖK és az iskolai szakmai munkaközösségek által szervezett szabadidős 

programokon. 

Az osztályközösségek összekovácsolása osztályszintű programokkal. 

A digitális oktatás során létrejött közösségi felületek megtartása, használata. 

Gondolkodás, tanulás fejlesztése, a tanulók tanulás iránti motiváltságának fokozása. 

Igényességre való törekvés a tanulásban, önmagunkkal, környezetünkkel szemben. 

Tanulási technikák megismertetése, az önálló tanulási szokások megalapozása. 

A jó tanulás elismerése, kiemelése osztály és iskolai szinten. 

Hátrányos helyzetű tanulóink segítése, az esélyegyenlőség biztosítása. A digitális oktatás 

hónapjai rávilágítottak, hogy a digitális szegénység felszámolása kötelesség, hiszen az 

oktatásból kiesett diákok esélytelenek. 

A tanulók kommunikációs készségének fejlesztése, javítása, az anyanyelv helyes használata. 

A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, beszédstílust fejlesztő gyakorlatok alkalmazása. 

A szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás, bevonásuk az iskolai programokba. 

Az osztály életével kapcsolatos feladatok 

A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, a személyes kapcsolatokon kívül a digitális 

kommunikáció folyamán is. 

Az iskolai házirend szigorúbb betartatása. 

Egységes pedagógiai ráhatás a tanulók dicsérete, figyelmeztetése terén. 

A fegyelmi helyzet további javítása. Egységes követelmények, elvárások, eljárásrend. 

Egészséges életre nevelés 

A járványügyi helyzet napi szintű figyelése. Kiemelten figyelni a higiénés szabályok 

betartatására. 
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Helyes napirend megismertetése. 

Helyes táplálkozási szokások, egészséges étrend, új törekvések megismertetése. 

Környezettudatos magatartásra ösztönzés. 

A serdülőkor biológiai változásainak ismertetése, higiéniai szabályok betartása a védőnő és a 

szaktanárok bevonásával. bevonásával. 

Az élvezeti szerek káros hatásai a fejlődő szervezetre. 

A szabadidő helyes eltöltése 

A szűkebb illetve tágabb lakókörnyezet értékeinek megismertetése. 

Nemzeti, - népi kultúránk megismertetése, hagyományápolás. 

A kulturált szórakozás lehetőségeinek megismertetése. A játék, a sport és a művelődés 

arányának 

helyes megválasztása. 

Médiatudatosságra nevelés. A digitális tartalmak kontrollálásának tudatosítása. 

Felvilágosító munka a fiatalkori bűnözés terjedéséről, következményeiről. 

Pályaorientáció 

A tanulók érdeklődési körének feltérképezése. 

Az önismeret növelése, önértékelési képesség fejlesztése. 

Kapcsolattartás a Fejér Megyei POK munkatársaival, akik pályaválasztási tanácsadással 

segítik tanulóinkat. 

A munka világának megismertetése, belső motiváció kialakítására való törekvés. 

Kapcsolattartás a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tanácsadójával. 

 Főbb feladataink a 2021-2022-es tanévben 

 A járványügyi helyzet napi szintű figyelése. 

 Kiemelten figyelni a higiénés szabályok betartatására. 

 A KRÉTA rendszer pontos vezetése 

 A tanulók tanulás iránti motiváltságának fokozása, a Komplex Alapprogram képzésén 

elsajátított munkaformák és módszerek napi szintű alkalmazásának bevezetése 

 Hátrányos helyzetű tanulóink segítése, hogy teljesíteni tudják tankötelezettségeiket. 

Biztosítsuk az esélyegyenlőséget, akadályozzuk meg lemorzsolódásukat. 

 Harmonikus emberi kapcsolatok kialakítása tanár-diák, tanár-szülő viszonylatban. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás aktuális gyakorlatának felülvizsgálata, új lehetőségek 

kipróbálása. 
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 A tanulói viselkedéskultúra fejlesztése. Az általános emberi értékek, normák közvetítése, 

elsajátíttatása és alkalmazásának gyakorlása. 

 Igényességre való törekvés a tanulásban, önmagukkal, környezetükkel szemben. 

 Tanulóink felkészítése a pályaválasztásra, a továbbtanulásra. 

 Környezettudatos magatartásra ösztönzés. 

 

Munkamódszerek 

 Szövegfeldolgozási módszerek : 

Könnyű és nehéz szövegek, aláhúzás, kulcsszavak kiemelése, szövegkiemelés. 

vázlatkészítés, kulcsszó vázlat, jegyzetelés írott szövegből, elhangzó szöveg 

jegyzetelése,  emlékeztető, gondolati térkép készítése,  címmeditáció, előre 

gondolkodás, kérdések megfogalmazása, problémafelvetés, anyaggyűjtés, böngészés. 

háromszori elolvasás, tájékozódó olvasás (skimming), áttekintés (holisztikus látásmód, 

rész és egész), elemző olvasás, ismétlő olvasás (futó olvasás), kritikus olvasás, kereső 

olvasás (skipping), félhangos olvasás, utánaolvasás (többkönyvűség), ábraértelmezés, 

táblázatolvasás, képelemzés,  fogalom meghatározás, definícióalkotás, leírás, 

körüljárás, magyar-magyar szótár készítése, szótárazás, forráselemzés, csoportosítás, 

osztályozás. 

 Felkészülés szóbeli szereplésre : 

Felelet, feleletterv, tantárgyi beszámoló, átfogó témavázlat, témaismertetés, értekezés, 

kiselőadás, vita, érvelés, hivatkozás, cáfolat.  

 Felkészülés írásbeli munka készítésére : 

Fogalmazás, dolgozatkészítés, esszé, tanulmány, gondolati vázlat készítése, egyéni 

kutatómunka, íráskép, íráskészség, ismeretrögzítés.  

 Emlékezés, felejtés edzésére: 

Memorizálás, szövegtanulás, verstanulás, adatok és évszámok megjegyzése, imagináció, belső 

képkészítés.  

 Önellenőrzés  

Megtanulás, biztos tudás, jó alapok, visszamondás (elolvasás-elmondás), átfogalmazás, 

magyarázat, tanítva tanulás, összegzés. (Oroszlány Péter nyomán) 
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A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok helyi feladatai:  

- A pedagógusok alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése-oktatása. Iskolánk 

pedagógusai gondoskodnak a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakozásáról, figyelembe véve a tanulók egyéni képességeit, adottságait, a 

fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. Iskolánk minden dolgozója felismeri és 

reagál a sokrétűségre, alkalmazkodik a gyermekek különböző tanulási stílusához és 

üteméhez és biztosítja a nevelési lehetőségek egyenlőségét a megfelelő tantervek révén. 

Előmozdítjuk a gyermekek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés szabályainak 

betartását. Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre neveljük a gyermekeket. A nevelők és a tanulók személyes 

kapcsolatainak egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák 

feltárása, megelőzése. Az iskola minden dolgozója közreműködik ezen feladatok 

ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. 

 

Az osztályfőnök feladatai: 

- Az osztályfőnököt az iskola pedagógus munkaviszonyban álló – lehetőleg az adott 

osztályt több órában is tanító – pedagógusai közül az igazgató bízza meg. Az 

osztályfőnöki megbízás - ha szervezési okok nem akadályozzák - az alsó illetve felső 

tagozat teljes tartama alatt felmenő rendszerben történik. Legfontosabb feladata, hogy 

alaposan megismerje az osztályba tartozó tanulók személyiségét. Koordinálja és segítse 

az osztályban tanító pedagógusok oktató – nevelő munkáját, az észrevételeket, 

tapasztalatokat megbeszéljék egymással. Félévenként minden osztályban szülői 

értekezletet tartunk, amelyen az osztályközösség éves munkatervét határozzuk meg. A 

tanulók egyéni haladásának megbeszélése az előre meghirdetett fogadóórán történik, de 

igény esetén nyitottak vagyunk egy előre egyeztetett időpontban történő megbeszélésre. 

Az osztályfőnök indokolt esetben családlátogatást végez, az osztályban tanító nevelők 

tájékoztatási kötelezettségének teljesítését a munkatervben meghatározott 

időpontokban ellenőrzi. Értesíti a szülőket a tanulók magatartásáról és tanulmányi 



63 
 

munkájáról. Támogatja a tanórán kívüli nevelési programok szervezését, tanulóinak 

részvételét. Az osztály tanulóinak magatartása és szorgalma minősítéséről az osztályban 

nevelő – oktató munkát végző pedagógusok javaslata alapján dönt az osztályfőnök. Az 

osztályfőnök tanulóinak törzslapjait, bizonyítványait, az osztálynaplót rendben tartja és 

pontosan vezeti. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.  

 

 

Az osztályfőnökök, pedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai:  

- Közreműködnek a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

Biztosítják a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását. 

A pedagógusnak észre kell vennie, ha a tanuló tanulmányi eredménye látszólag 

indokolatlanul leromlik. Fel kell figyelnie a családban jelentkező gondokra. Jeleznie 

kell a gyermekvédelmi felelős felé, amennyiben saját hatáskörében nem tud a 

problémán segíteni. Fontos feladat a szülőkkel folytatott párbeszéd a problémákról, 

azok közös megoldása.  

Figyelemmel kíséri, számon tartja és jelzi a diák 250 órát közelítő hiányzásait. 

Az igazolatlan hiányzásokat minden esetben jelzi. 

Nevelési cél: A helyes erkölcsi értékrend megismertetése és elfogadtatása  

Oktatási cél: Tehetséggondozás műveltségi hátrányok leküzdése, differenciált oktatás, tanulás 

technikájának tanítása  

Képzési cél: Kompetencia alapján fejlesztés, ha szükséges, egyéni fejlesztés  

Tervezett tevékenységformák:  

● tanulói képességfejlesztés  

● tanulószoba  

● digitális - vizuális kultúra oktatása, az informatika megalapozása 1. osztálytól  

● idegennyelv-oktatás 1. osztálytól  

● természetjárás, túrázás, táborok  

● sport és szabadidős programok, közösségi programok,  
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● kirándulások (osztályok - önköltséges)  

● szakkörök   

● házi versenyek rendezése 

Elképzelésünk az aktív tanulás megvalósulását támogató környezet kapcsán:  

– A hagyományos tanulási környezettel szemben a komplex és korszerű tanulási környezet a 

készségek, kompetenciák, jártasságok kialakítására helyezi a hangsúlyt. 

 – Komplex, inspiráló tanulási környezetben a tanuló önállóan építi fel a tudását, a különböző 

forrásokból szerzett tudáselemek integrálásával.  

– A tanulás érdekes, izgalmas vállalkozás. Megjelenik a projektalapú tanulás, a szabad 

időfelhasználású keret, a tanórán és tantermen kívüli, tantárgyakon átívelő tanulói 

tevékenység. 

 – Az aktív tanulás a csoportmunkát helyezi előtérbe, nem mellőzve a heterogén tanulási 

folyamatos sem. 

–A tanulói tevékenységre a kreativitás, a kritikus gondolkodás, a szintetizálás, az alkotás és az 

innováció jellemző.  

– A pedagógus az ismeretszerzés folyamatának szervezője, támogatója, segítője, a tanulási 

folyamatot serkentő szerepben tevékenykedik. 

 

Amit a pedagógus tehet a tanulási folyamatra irányuló pedagógiai célok megvalósulásáért : 

– A tanulási-tanítási folyamat tervezése során a tanulási eredményre vonatkozó célokat a 

csoporthoz, a tanuló szükségleteihez szükséges igazítani.  

– Az eltérő tanulási utak és az önálló tanulási lehetőségek közötti választás lehetőségének 

beépítése a tanulásra irányuló tervekbe és tervezésbe.  

– Az elkészült terveknek a tanulók és a helyzet aktuális szükségletei szerinti rugalmas 

módosítása.  

– Az egyéni különbségekre építő problémamegoldási folyamat hangsúlyozása a kizárólagos 

eredmény-központúsággal szemben. 
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 – A gondolkodási műveletek fejlesztésének előtérbe kerülése az egyszerű emlékezetbe 

véséssel szemben. 

 – A tanulási céloknak megfelelő, rendszeres, egyértelmű, objektív és reflektív értékelési 

folyamatok alkalmazása. 

 – Fejlődést hangsúlyozó és támogató értékelés alkalmazása. 

 – A pedagógus tanulási folyamatot ösztönző (facilitátor) szerepének megfelelő attitűd 

kialakítása, a szerephez illeszkedő kommunikáció, folyamatszervezés megvalósítása 

Összefoglalva 

Összehasonlítási 

szempontok 

Tanítási folyamatra 

irányuló megközelítés 

Tanulási folyamatra 

irányuló megközelítés 

Alapkérdés
, orientáció 

Mit kell megtanítani? Milyen tudásra van 

szüksége a tanulónak? 

Hogyan valósítható meg a 

kötelező tananyag 

megtanítása? 

Hogyan érhetőek el a 
tanulási eredmények? 

A pedagógus 
szerepe 

Az oktatás feltételeinek 

biztosítása 

A tanulás feltételeinek 

megteremtése 

A tananyag átadása Az aktív tudáskialakítás 

biztosítása minden tanuló 

számára 

A tanulók csoportosítása az 
oktatási stratégiákhoz történő 

illeszkedés érdekében 

Az egyéni különbségekre 

tekintettel a kiinduló 

kompetenciaszinthez 

viszonyított fejlesztés 

feltételeinek megteremtése a 

tanulók számára 

Sikerkritérium Tanári teljesítmény Tanulói teljesítmény 

Alkalmazott input és 

források 

Tanulói sikerkritérium elérése 

A tanítással 
kapcsolatos 
előfeltevés 

Bármelyik szakértő tud 
tanítani 

A tanítás egy komplex 

folyamat, és alapos 

felkészülés, képzés 

szükséges hozzá 

1. sz. táblázat. A tanítási folyamatra irányuló és a tanulási folyamatra irányuló megközelítések 
összehasonlítása Blumberg (2004) nyomán) 
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Programtervezet 

 

Időpont Program Felelős 

Augusztus 

2021.08.23. Alakuló értekezlet, a 

munkaközösség megalakítása, 

munkaközösség-vezető 

megválasztása 

Fazekas Zsoltné 

24.-27. A munkaközösség megalakulása, 

programtervezet és munkaterv 

elkészítése, Témahét kiválasztása, 

tanulmányi versenyek 

megbeszélése, időpontok 

egyeztetése. 

Fazekas Zsoltné 

tantestület 

Hartyányi Edit 

Szeptember 

2. hét 

09.01-03. 

Bevezető témahét: a nyár, az 

élmények bemutatása, az elolvasott 

könyvek, megnézett filmek 

megosztása, kulturális és zenei 

ráhangolódás elősegítése a tanévre. 

Első három nap kidolgozása. 

Vetélkedők, állomások. 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

13.  Tanmenetek feltöltési határideje 

(IKT) 

internetes linkgyűjtemény 

Fazekas Zsoltné  

szaktanárok 

 

 

3.hét Munkaközösségi megbeszélés:  

1. Beszámoló az év eleji ismétlések 

után – gyengék, lemaradók, 

tehetségesek; szükséges-e 

korrepetálás, felzárkóztató 

foglalkozás, egyéni fejlesztés; 

megoldások keresése, gyerekekről 

dosszié (negyed-, és háromnegyed 

éves értékelés: bukásra, gyengén 

áll, fejlődés) 

2.Osztályfőnöki feladatok 

összefésülése 

 

 

Hartyányi Edit 

Osztályfőnökök 

szaktanárok 
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Tanulmányi verseny: Háziverseny- 

Magyar nyelv, alsó, felső 

évfolyamok 

Hartyányi Edit 

 

09.24. Magyar Diáksport Napja-zöld 

póló! 

Kürti Viktor, Benke 

Zoltán, Jakab János 

09.30. Népmese napja Pötör Emese 

első két hét Bemeneti mérések szövegértésből 

és 

matematikából, tájékozódás a 

tudásszintről. 

szaktanárok 

Jankovics Ildikó 

Október 

 A felvételi eljárással kapcsolatos 

teendők megkezdése: Középfokú 

iskolák nyilvánosságra hozzák a 

felvételi tájékoztatójukat, az 

általános iskolák pedig október 31-

ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a 

felvételi eljárásról 

 nyolcadikos 

osztályfőnökök 

9-24 Kódolás hete Kovácsné Nagy 

Anikó 

 Tanulmányi verseny: Háziverseny –

történelem 

Barátury Adrienn 

 Nyílt nap az alsó, felső 

tagozatoknak 

 

 Munkaközösségi megbeszélés:  

3. Aktualitások 

4. Osztályfőnöki problémák 

felvetése, annak megbeszélése. 

 

Hartyányi Edit 

Osztályfőnökök 

 

10.04. Alsós rajzverseny 

Állatok világnapja –1-

2.o.rajzverseny, 3-4.o. környezet 

vetélkedő  

Adománygyűjtés állatok részére 

Császár Mónika 

Kaposi Judit 

10.25. Bemutatkoznak elsőseink: 

Kiállítás az elsősök munkáiból 

Majerné Péterfi 

Melinda 

November 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

3. Aktualitások 

4. Osztályfőnöki problémák 

felvetése, annak 

megbeszélése 

 

 

 

 

Hartyányi Edit 
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11.11. Márton nap-Lámpáskészítő verseny 

 

 

Pötör Emese 

Kaposi Judit 

Laknerné Radó 

Veronika 

 Mesemondó verseny- iskolai Kissné Ságodi 

Gyöngyi, alsós 

tanítók 

 Tankerületi mesemondó verseny alsós tanítók, felsős 

magyar 

 Tankerületi történelem verseny Barátury Adrienn, 

Hartyányi Edit, 

Csőgérné 

VargaTíma,felsős 

tanárok 

11.26. Pályaorientációs nap osztályfőnökök 

 E-Hód nemzetközi informatikai 

verseny online 

Kovácsné Nagy 

Anikó 

December 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

4. Aktualitások 

5. Osztályfőnöki problémák 

felvetése, azok megbeszélése 

6. Boldogságóra program 

megismertetése a 

pedagógusokkal 

Hartyányi Edit 

 

 

 

 

 

 

 

Pötör Emese 

Huszár Nikolett 

6. Jelentkezés a központi felvételi 

vizsgára  

nyolcadikos 

osztályfőnökök 

         12. Karácsonyi műsor Jankovics Ildikó, 

Pötör Emese 

 

 

 

 

Január 

 

 

 

 

Munkaközösségi megbeszélés: 

3. Aktualitások 

4. Eredményesség 

 

Hartyányi Edit 
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         22. 

 

Magyar kultúra napja  

 

Hartyányi Edit, 

Kissné Ságodi 

Gyöngyi, Majerné 

Péterfi Melinda 

18. Központi írásbeli felvételi Nyolcadikos  

osztályfőnökök 

23.  Osztályozó értekezlet Fazekas Zsoltné 

27.  Félévi értekezlet: beszámoló a 

munkaközösség munkájáról 

Hartyányi Edit 

 

Február 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

3. Aktualitások 

4. A tanulás-tanítás módszertan új 

irányelveivel való 

megismerkedés,  

     módszertani eszköztár bővítése.  

Tudástár bővítése. 

 

 

Hartyányi Edit 

 

19. Jelentkezés középfokú intézménybe nyolcadikos 

osztályfőnökök 

      02.21. Anyanyelv nemzetközi napja- 

osztályszinten 

osztályfőnökök 

Március 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

3. Aktualitások 

4. Osztályfőnöki problémák 

felvetése, azok megbeszélése 

 

 

 

 Szakmai nap Fazekas Zsoltné 

      03.22.  Víz világnapja Benke Zoltán, Jakab 

János 

 Angol verseny Badóné Bálint 

Katalin 

     03.30. Föld órája  Kürti Viktor 

Április 

 Munkaközösségi megbeszélés: 

online 

3. Aktualitások 
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4. Gyengén teljesítők 

megbeszélése: mit tehetünk a 

bukások elkerülésének 

érdekében? 

5. Osztályfőnöki problémák 

felvetése, azok megbeszélése 

 

Hartyányi Edit 

19-23. Fenntarthatósági Témahét online osztályfőnökök 

11. Tanulmányi verseny: Versmondó 

verseny 

Jankovics Ildikó 

30. Felvételi jegyzék nyolcadikos 

osztályfőnökök 

 Tanulmányi verseny: Házi verseny-

Szép füzet  

Pötör Emese 

     04. 07.  Egészség világnap – testi-lelki- 

szellemi  

Huszár Nikolett 

      04.29. Tánc világnapja 

 

 

Huszár Nikolett, 

Pötör Emese 

 

Május 

 Munkaközösségi megbeszélés:  

1. aktualitások 

2. Osztályfőnöki problémák 

felvetése, azok megbeszélése 

 

18. Internet világnapja Kovácsné Nagy 

Anikó 

 

 Tanulmányi verseny: Háziverseny- 

Digitális kultúra 

 

Kovácsné Nagy 

Anikó 

 

 A 4. évfolyam számára 

kompetencia feladatok 

összeállítása, hangos olvasás, 

szövegértés, írás, matematika 

 

Jankovics Ildikó 

Pötör Emese 

 

 

 

 

 

 

Jutalmazásban részesülők 

kiválasztása, alsó és felső 

tagozaton. Kiemelkedő tanulmányi 

munkájukért, szorgalmukért vagy 

közösségi munkájukért. 

 Könyvjutalom, oklevél. 

Osztályfőnökök 

Pötör Emese 

05.10. Madarak és fák napja  Hodgyai Mária 
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Június 

 Levezető témahét: a diákok 

bemutatója kedvenc történelmi, 

irodalmi, nyelvi stb. témájukról 

társaik, szüleik részére, „Ez történt 

velünk ebben a tanévben” 

Szakkörök 

munkájának 

bemutatója. 

kiállítások a 

gyerekek munkáiból 

 Vakáció-verseny Pötör Emese 

 Akikre büszkék vagyunk kiállítás Pötör Emese 

 DÖK-Gyereknap Huszár Nikolett 

 Osztályozó értekezlet Fazekas Zsoltné 

 Ballagás Laknerné Radó 

Veronika, Benke 

Zoltán 

 

 

 

 

Munkaközösség év végi 

beszámolója 

Tanévzáró műsor, 

Bizonyítványosztás 

Hartyányi Edit 

 

Hartyányi Edit 

 

 

15. A nevelőtestületben működő munkacsoportok 

15.1. Napközis és tanulószobás munkacsoport 
Tagjai: Az alsó tagozatos tanítók, napközis nevelők, tanulószobát vezető pedagógus 

A munkacsoport tevékenységének célja elsődlegesen a házi feladatok megtanulása-megírása és 

a szabadidős tevékenységek biztonságos, értelmes-fejlesztő tevékenységekkel kitöltése. 

A tanórán kívüli nevelés célja: 

 a családi nevelés kiegészítése 

 szocializáció elősegítése 

 hatékony és helyes tanulási szokások, technikák kialakítása, gyakorlása 

 az önálló tanulásra képessé tenni a gyerekeket 

 önálló ismeretszerzés fejlesztése 

 a gyerekek sokoldalú fejlesztése 
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 változatos szabadidős programok szervezése 

 részvétel az iskolai tanulmányi versenyben – felzárkóztatás, tehetséggondozás 

 személyiségfejlesztés 

Szorosan együttműködünk a tanítókkal a kulcskompetenciák és a 

műveltségterületek fejlesztésében. 

A napköziben dolgozó pedagógusok feladatai: 

 regenerálódást biztosító szabadidős programok szervezése 

 optimális feltételek kialakítása a tanuláshoz (szellőztetés, világítás, rendrakás) 

 társas tevékenységek szorgalmazása, szabályok gyakorlása 

 felkészítés a társadalmi életre 

 adminisztrációs fegyelem betartása 

A tanórán kívüli nevelés kiemelt céljai: 

 önálló tanulásra és ismeretszerzésre nevelés 

 a szabadidő kulturált és változatos eltöltésére nevelés 

 önművelés 

Tanulás irányítása során a nevelő feladatai: 

 megfelelő környezet kialakítása (tér, eszközök, ülésrend) 

 a tevékenységek irányítása 

 koordinálása 

 tájékozódás a tanult anyagokról, problémákról 

 a problémák tisztázása 

 időtervezés 

 differenciált segítségnyújtás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) 

 ellenőrzés, értékelés 

 fontos a korosztálynak megfelelő tanulási technikák elsajátíttatása 

Szabadidő kulturált eltöltésére nevelés 

A szabadidős tevékenység a személyiségfejlődést segíti, regenerálódást, pihenést, 

szórakozást, játékot, művelődést biztosít. Szabad tevékenység. melynek játékait a 

pedagógus felkínálja, együtt játszva a diákokkal, de nem teszi kötelezővé ezeket. 
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Nagyon fontos hagyományaink ápolása, ezért tervezzük az alábbi programokat: 

ÖKO iskola vagyunk, környezetvédelmi tevékenység- szemétszedés és virágültetés közös 

tevékenysége során formáljuk kompetenciáikat. 

15.2. Az alsó tagozatos nevelők munkacsoportja 
Feladataink a 2020-2021. tanévre 

- Az adminisztrációs fegyelem erősítése, a KRÉTA naprakész vezetése 

- Módszertani technikák bővítése 

- A jó kapcsolat további erősítése a felső tagozattal 

- Tehetséggondozás Iskolai háziverseny /olvasás, prózamondás/-online 

- Felzárkóztatás, hátránykompenzálás 

- Helyes tanulási technikák kialakítása, tanítása 

- A felmérések alapján további feladatok meghatározása, tanulók 

munkájának pontos javítása és javíttatása 

- Az ÖKO iskola programjaiban való aktív részvétel 

- Óralátogatás és Hospitálás 

- Szoros együttműködés a napközis munkaközösséggel 

- A KOMPETENCIAALAPÚ OKTATÁS ELŐTÉRBE HELYEZÉSE 

- A 4. évfolyamon heti 1 kompetencia fejlesztő tanóra magyar nyelv és irodalom és 

matematika tantárgyakból. 

- bemutató órák –nyílt órák szülőknek  

- Rendszeres havi alsós megbeszélések 

15.3. A fejlesztő munkacsoport munkaterve 
Tagjai:  

Markóthné Herdics Krisztina – gyógypedagógus 

Tórizsné Lakos Lilla- fejlesztő - és gyógypedagógus  

és a nevelőtestület tagjai, hiszen minden osztályunkban fejlesztendő tanuló 

Célok: 

-A legfontosabb cél a tanulási problémával küzdő gyerekek felismerése, kiszűrése, 

a megfelelő intézmény felé történő irányítása. 

-A szakértői véleménnyel rendelkező gyerekek ellátása, fejlesztése, fejlődésük 
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elősegítése. Kapcsolattartás a szülőkkel, konzultációk biztosítása 

- Ezen gyerekek bátorítása, megfelelő tanulási motiváció kialakítása, 

elfogadásuk elősegítése, folyamatos sikerélményhez juttatásuk. 

Munkaterv: 

A tanév folyamán folyamatosan végzett tevékenységek: 

- Az SNI-s  BTMN-s gyerekek ellátása az iskolában. 

- Az utazó gyógypedagógus és a fejlesztő pedagógus, a pedagógusok és az SNI-s és BTMN-

s gyerekek- munkájának összehangolása, az ellátás gördülékennyé tétele. 

-A tanítók, szaktanárok és az utazó gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus 

kapcsolatának elősegítése, a kapcsolattartás idejének biztosítása 

- A kontrollvizsgálatok figyelemmel kísérése, az új vizsgálatok kérése. 

- Folyamatos kapcsolattartás az EGYMI- vel és Szakértői Bizottságokkal. 

- A tanítókkal, szaktanárokkal folyamatos kapcsolattartás, esetmegbeszélés, szükség 

esetén segítségnyújtás. 

- Szükség esetén szülői konzultáció biztosítása. 

-Dokumentáció vezetése 

15. 4. Tanulási eredményeket megsegítő / ESL munkacsoport 
Tovább fokozható az esélyteremtő gondozói munka az egységes nyomon követés rendszerének 

kidolgozásával, mely során minden hátrányt szenvedő tanulót kiemelt figyelem kísérünk, a 

teammunkában rögzítésre kerül tanulmányi eredménye, magatartása, szorgalma és a szülői 

megsegítés mértéke minden egyes SNI-s és BTMN-es tanulónak és a hátrányos helyzetű 

tanulóknak. E munkacsoport munkája is összetett és rendkívül munkaigényes  de a befektetett 

munka jelentősen megtérült tanulóink eredményeinek javulásában. 

Az órarendi órákon kívül az iskola nemcsak feladatának, hanem kötelességének is tartja, hogy 

tanulóinak lehetőségeket nyújtson minden olyan aktív szabadidős tevékenységre, amely 

tehetségük, érdeklődésük és szórakozásuk minél teljesebb kielégítését biztosítja, további 

tanulmányi munkájukat elmélyítik, hitüket a tanulásban megerősítik. 
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16. A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola ÖKO munkaterve 
Iskolánk 2017 óta Ökoiskola. 

Iskolánk célja a felnövekvő nemzedék fenntarthatósági iránti elköteleződésének megalapozása 

és a fenntarthatósági kompetenciájának kialakítása 

 

2022. 

január. 

Tanulmányi versenyek házi 

fordulóinak szervezése 

Badóné Bálint 

Katalin 

megvalósulás 

versenyenként 15 

induló 

január 22.  Magyar Kultúra napi ünnepség 

– 5.b. 

Hartyányi Edit ünnepség 

megvalósulása 

február 

első hete 

Farsangi dekoráció 

ünnepkör alatt folyamatos – 

fenntartható-újrahasznosított – 

elrakható- újrafelhasználható 

dekoráció készítése a 

 tantermekbe, ablakokra 

folyósókra 

aulákba,  

szélfogókba-bejárathoz 

tornaterembe 

Heizlerné Gál 

Gabriella 

Császár Ilona Mónika 

Huszár Nikolett 

Farsangi ünnepély 

megvalósulása 

 

február 13. Farsang – alsó tagozat 

játékos-táncos délután a alsó 

tagozatosok részére 

vendéglátás- mosható poharak, 

tányérok, tálcák  

 játékok- újrahasznosítható 

eszközökkel 

 Pötör Emese  

Majerné Péterfi 

Melinda  

Farsangi ünnepély 

megvalósulása 

alsós diákok és 

szüleik, nagyszüleik 

részvétele 

 

február 14  Valentin – Bálint nap – 

játékos-táncos délután a felső 

tagozatosok részére 

vendéglátás- mosható poharak, 

játékok- újrahasznosítható 

eszközökkel 

Huszár Nikolett Ünnepély 

megvalósulása 

 

február 21. Az anyanyelv világnapja Csőgérné Varga 

Tímea 

Műsormegvalósulás

a 

 

március 1  Az újrapapír napja 

https://fna.hu/hir/ujrapapirnap 

Kürti Viktor Faliújság az aulában 

Március 6.  Energiatakarékossági világnap 

– faliújságra oktató anyag 

készítése és link gyűjtemény 

megjelölése, 

vetélkedő szervezése  

Jakab János Faliújság az aulában 

https://fna.hu/hir/ujrapapirnap
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az ÖKO diákcsoport 

eredményhirdetése – 

legvirágosabb kategóriában 

március 

22- 23. 

 

 

március 

23.-i hét 

A Víz világnapja 

Rajzverseny, és műsor a 

Magyar Hidrológiai 

Társasággal 

együttműködésben 

Házi versenyek : 

környezetismeret 

biológia 

kémia,  

földrajz 

Fazekas Zsoltné 

 

 

Császár Ilona Mónika 

Kovácsné-Nagy 

Anikó 

Hodgyai Mária 

Kiállítás és műsor 

megvalósulása 

Vendégek 

diákok megjelenése 

 

30-30 diák 

versenyenként 

március 30  A Föld órája megemlékezés a 

nagyszünetben  

Faliújság – tájékoztató és link 

gyűjtemény 

 Fábián Krisztina Program 

megvalósulása 

április 1.  Bolondok napja – a kultúrált 

tréfa napja 

Fazekas Zsoltné  

április 2-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

április 20. 

Húsvéti előkészületek – 

dekoráció 

Tojásfestés hagyománya, kis 

kosarak készítése 

ünnepkör alatt folyamatos – 

fenntartható-újrahasznosított – 

elrakható- újrafelhasználható 

dekoráció készítése a 

 tantermekbe, ablakokra 

folyósókra 

aulákba,  

szélfogókba-bejárathoz 

Matematika verseny 

Fazekas Zsoltné 

Kaposi Judit 

szaktanárok 

tanítók 

 

 

 

 

 

Laknerné Radó 

Veronika 

Jankovics Ildikó 

Dekoráció 

produktumok 

megvalósulása 

 

 

 

 

 

 

 

felső és also 

tagozaton is 30-30 

diák 

április 20- 

24 

Fenntarthatósági témahét 

 

https://www.fenntarthatosagi.tem

ahet.hu/ 

alsó és felső tagozaton 1-1 tanóra  

környezetismeret, rajz, technika,  

földrajz, biológia , kémis 

tantárgyakból a fenntarthatóság 

jegyében 

Kovácsné Nagy 

Anikó 

Fazekas Zsoltné 

Markóth Luca 

Kaposi Judit 

tanórák, 

produktumok, 

beadandók, 

projektmunkák 

megvalósulása 

április 22.  A Föld napja 

szemétszedés – az iskolában, 

udvarán és környékén 

Hartyányi Edit szemétszedés 

megvalósulása 

április 30.  Méhek napja – faliújságra 

oktató anyag készítése és link 

Kaposi Judit faliújság 

megvalósulása 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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gyűjtemény megjelölése, 

also tagozaton 

környezetismeret órán  

https://www.youtube.com/watch?

v=rnGCd3ygnT8       1. és 2. 

osztály 

https://www.youtube.com/watch?

v=u9yQgBwXJCY    3. és 4. 

osztály 

április  Tavaszi papírgyűjtés Jakab János  

május 10  Madarak és fák napja 

– faliújságra oktató anyag 

készítése és link gyűjtemény 

megjelölése 

https://www.mme.hu/ 

Fazekas Zsoltné 

Hodgyai Mária 

faliújság 

május 15. 

 

május 

utolsó 

tanítási 

napja 

Klímaváltozási akciónap 

– faliújságra oktató anyag 

készítése és link gyűjtemény 

Gyereknap a Műv. Házzal és 

az Óvodával 

együttműködésben 

Kovácsné Nagy 

Anikó 

 

Fazekas Zsoltné 

faliújság 

 

 

 

június 2.  Pedagógus nap 

a cserepes virág 

környezetbarát szerepének 

felmutatása 

“Ha szeretsz bennünket, 

cserepes virágoggal 

ajándékozol meg.” 

Fazekas Zsoltné műsor  

 DÖK értékelés kihírdetése, 

jutalomosztás 

Huszár Nikolett 

FazekasZsoltné 

díjak, díjkiosztó 

iskolai szinten 

 ÖKO tábor szervezése Kürti Viktor 

Hartyányi Edit 

 

    

Minden program megvalósulása után az iskola honlapján és a facebook oldalán beszámolunk az 

eseményekről. 

 

17.  ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 

(Alsó tagozat) 

2021-2022. TANÉV 

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 

2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Tel.: 25/506-221 

https://www.youtube.com/watch?v=rnGCd3ygnT8
https://www.youtube.com/watch?v=rnGCd3ygnT8
https://www.youtube.com/watch?v=u9yQgBwXJCY
https://www.youtube.com/watch?v=u9yQgBwXJCY
https://www.mme.hu/
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Iskolaigazgató helyettes: Fazekas Zsoltné 

Iskolaorvos: dr. Reiter Gábor 

Iskolavédőnő (alsó tagozat): Török Zsuzsanna 

I. FÉLÉV: 

Szeptember: 

 Tisztasági vizsgálat 

 Iskolai törzsadatok adminisztrációja 

 Iskola-egészségügyi munkaterv összeállítása 

 Szülői nyilatkozatok, kérdőívek kiosztása az első évfolyamban 

Október: 

 2. osztályosok orvosi vizsgálata és szűrése 

 4. osztályosok orvosi vizsgálata és szűrése 

 Leletek készítése a védőnői és orvosi vizsgálatokról a szülők számára 

 Szülői nyilatkozatok, kérdőívek, oltási könyvek bekérése az első évfolyamtól 

November: 

 Fokozott gondozást igénylők összesítése 

December: 

 Tisztasági vizsgálat 

Január: 

 Egészségnevelési órák az 1. osztályokban 

Téma: Fogápolás 

II. FÉLÉV 

Február: 

 Egészségnevelési órák az 2. osztályokban 

Téma: Személyi és környezeti higiéné 
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 Egészségnevelési óra a 3. osztályban 

Téma: Egészséges táplálkozás 

 Egészségnevelési óra a 4. osztályban 

Téma: Balesetek, baleset-megelőzés 

Március: 

 Tisztasági vizsgálat 

Április: 

 Iskola-egészségügyi füzet folyamatos vezetése 

Május: 

 Testnevelési csoport besorolás összeállítása 

Június: 

 A hiányzók orvosi vizsgálata és szűrése 

 Veszélyeztetettek, szakrendelésen gondozottak ellenőrzése 

 A beutalások leleteinek bekérése 

Július: 

 Iskola-egészségügyi jelentés készítése 

Nagyvenyim, 2021. szeptember 9. 

 

…………………………..                                                              …………………………… 

  Fazekas Zsoltné                                                                                    dr. Reiter Gábor 

      iskolaigazgató                                                                                       iskolaorvos 

….…………………………….. 

Török Zsuzsanna iskolavédőnő 

 

Egyeztetett iskola-egészségügyi munkaterv 2021-22. 

 

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola Felső Tagozat 

2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Tel.: 25/506-221 

Igazgató: Fazekas Zsoltné 

Iskolaorvos: Dr. Reiter Gábor 

Iskolavédőnő: Horváth Istvánné 
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I. félév 

 

Szeptember: 

Tisztasági vizsgálat 

Iskolai törzsadatok adminisztrációja 

dTap+MMR II. kampányoltás szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja 

HPV elleni oltás tájékoztatója szülői értekezleten, nyilatkozatok bekérése, oltóanyag 

megrendelése  

Iskola-egészségügyi munkaterv összeállítása 

 

Október: 

HPV elleni kampányoltás szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja, jelentése 

Hepatitis B. elleni kampányoltás szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja 

Egészségnevelési órák igény szerint 

 

November: 

Szülői értekezleten való részvétel 

8. osztályosok orvosi vizsgálata és szűrése 

Iskola-egészségügyi füzet vezetése 

Egészségnevelési órák igény szerint 

 

December: 

Tisztasági vizsgálat 

Csecsemőgondozási foglalkozások indítása igény szerint 

 

Január: 

Egészségnevelési órák az 5. osztályban, téma az egészséges táplálkozás, serdülőkor, 

dohányzásmegelőzés 

Tisztasági vizsgálat 

Egészségnevelési órák a 6. osztályban. Témák: Serdülőkori problémák  

 

II. félév 

 

 

Február: 

6. osztályosok orvosi és szűrővizsgálata 

Egészségnevelési óra a 7. osztályban, téma a párkapcsolat és szexuális nevelés 

 

Március: 

Egészségnevelési órák a 8. osztályban. Témák: Szex, fogamzásgátlás ill. nemi úton terjedő 

fertőző betegségek 

  

Április: 

HPV elleni védőoltás szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja, jelentése 

Tisztasági vizsgálat 

Hepatitis B. elleni kampányoltás szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja 

 

Május: 

Testnevelési csoport besorolás összeállítása 
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Iskola-egészségügyi füzet folyamatos vezetése 

A hiányzók orvosi vizsgálata és szűrése 

 

Június: 

Veszélyeztetettek, szakrendelésen gondozottak ellenőrzése 

A beutalások leleteinek bekérése 

Táborozás előtti orvosi vizsgálatok 

 

Július: 

Iskola-egészségügyi jelentés készítése 

Nagyvenyim, 2021. szeptember 10. 

 

…………………………..                                                              …………………………… 

   Fazekas Zsoltné                                                                                  Dr. Reiter Gábor 

      igazgató                                                                                              iskolaorvos 

 

                                                    ………………………….. 

                                                        Horváth Istvánné 

                                                           iskolavédőnő 

 

18. Záradék 
A munkatervet a nevelőtestület a 2021. 08. 31. nevelőtestületi értekezleten megismerte, 

egyhangúan elfogadta. 

 

Nagyvenyim, 2021.09. 15.                                                              Fazekas Zsoltné 

                                                                                                       intézményvezető 


