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A munkaterv elfogadása, a legitimáció, a munkaközösségek és egyéb szakmai szervezetek
munkatervei a melléklet részét képezik.
„A gyerek nevelését kínaiul úgy hívják: "ki meng". Azt jelenti, hogy felfedni azt, ami
el van rejtve benne.”
A Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és AMI nevelőtestülete a szülői szervezet és a
diákönkormányzat véleménye alapján meghatározta a 2020/2021–es tanév fő feladatait.

Bevezetés
Munkatervünket a pedagógiai programban meghatározottak valamint a kialakult
gyakorlat szerint az előző tanév mérési eredményeinek és tapasztalatainak
figyelembevételével, a fenntartó és a „partnerek” elvárásai és a jelenleg érvényben lévő
jogszabályokra alapozva állítottuk össze.
Az elmúlt tanévben legfőbb célként határoztuk meg az alapvető készségek, képességek
fejlesztését, a hatékony tanulási és tanítási módszerek elsajátítását, alkalmazását. Kiemelt
figyelmet fordítottunk a tehetséggondozás és a felzárkóztatás hatékonyabbá tételére, a
kulcskompetenciák kialakítására, a hagyományainkra, az egészség- és környezettudatos
magatartás, az egészséges életmód valamint a neveltségi szint fejlesztésére is.
Büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire:
-

kitűnő és jeles tanulóinkra,

-

a kimagasló tanulmányi és sport teljesítményekre, a versenyeken elért kiemelkedő
megyei és országos sikerekre,

-

a tehetségek felismerésére, gondozására és a tehetségfejlesztés területén elért
eredményeinkre,

-

tartósan magas színvonalú rendezvényeinkre,

-

az OKM eredményeire,

-

a művészeti tagozatos tanulóink munkáira, vizsgáira, elért sikereire,

-

a községi ünnepségeken való színvonalas szereplésekre,

-

a pályázatok sikereire,

-

március 16-tól bevezetett sikeres tantermen kívüli digitális oktatásra.

Sokat köszönhettünk tavaly is a szülők segítőkészségének, szeretetének.
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Digitális oktatás
Az elmúlt tanév tapasztalatai alapján- amennyiben szükséges- könnyebben és hatékonyabban
be tudjuk vezetni a tantermen kívüli digitális oktatást. Ebből adódóan a tanévkezdés
nélkülözhetetlen, egyik fő feladata:
-

a tanulók rendelkezésére álló informatika eszközök pontos felmérése,

-

informatikai rendszerek biztosítása, azok használatának áttekintése, tovább fejlesztése,
nemcsak pedagógus, hanem tanulói és szülői szinten is.

Ennek érdekében intézményünk rendszergazdája a szeptemberi szülői értekezleteken
gyakorlati információkkal, tanácsokkal látja el a szülőket a rendszer megfelelő használatával
kapcsolatosan, illetve együtt keresik a megoldásokat a felmerülő kérdésekre.
Az első pár hétben minden szaktanár belépteti a tanulókat az intézmény által egységesen
használt Microsoft Office 365 rendszer Teams felületére, s a felmerülő problémákat
orvosolják, átbeszélik, begyakoroltatják a rendszer helyes használatát.
Fontos, hogy a mindennapi tanítási gyakorlatban folyamatosan legyen jelen a digitális oktatás,
e rendszer használata (órai feladatok, házi feladatok, projekt munka stb.).
Az intézmény célja:
A munkaterv összeállításakor a legfontosabb célunk az volt, hogy a nevelési és oktatási
szempontból eredményesen működő intézmény szolgáltatásai megfeleljenek az
iskolahasználók számára.
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül a 2020/2021-es tanévben
meghatározónak tartjuk:


Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása. (Különös tekintettel a
fenntartó által előírt mérésekre.)



A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatás, a hatékony
csoportmunka és kooperatív tanítási/tanulási módszerek (DFHT- KIP) elsajátíttatása
és az önművelés igényének kialakítása.



A szövegértés fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása.



Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás
fejlesztése.
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A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával.
Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.



A művészi képességek kibontakoztatása, a művészi tehetségek fejlesztése.



A részképesség hiánnyal küzdő tanulók kiszűrése, az iskolai tanulmányokban
lemaradók felzárkóztatásának megszervezése. A különleges gondozást igénylő
tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása.



Az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása, a mindennapos
testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése.



A köszönés és az alapvető viselkedési normák fontosságának tudatosítása.

A munkaterv készítési kötelezettségre konkrét előírást a:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a 70. § (2)
bekezdés c) pontja,
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
- az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) rendelete
-

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről

-

A Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógiai Programja.

-

A Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SZMSZ-e.

-

A Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyi
tanterve.

A munkaterv figyelembe veszi a törvényi változásokat, az előző év tapasztalatait, az iskola
hagyományait, a települési és a társadalmi elvárásokat.
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I. Helyzetelemzés
I/1. Személyi feltételek
Általános iskola:
Lehetőségeink:
A 2011. évi CXC törvény 4. és 6. sz. melléklete alapján, (mely az osztály és
csoportlétszámokat, a tanulók finanszírozott heti foglalkozási időkeretét tartalmazza) 18
álláshelyre kapott engedélyt iskolánk a Ceglédi Tankerületi Központtól.
Pedagógus álláshelyek száma: 18
NOMKS álláshelyek száma:

2,75

Technikai álláshelyek száma.

3.75

Összesen:

24 ,5

Személyi változások:
A nyár folyamán két kolléga távozott a tantestületünkből:
-

Kaldaneckerné Fajka Dominika GYED-en van.

-

Horváth- Gergely Enikő szeptember 1-től félállásban oktatja az ének zene és a
szolfézs tantárgyakat illetve vezeti az énekkart.

Tyihák Jánosné visszatért iskolánkba, az 1.b osztály osztályfőnöke és ellátja a fejlesztő órák
egy részét.
Az üres álláshelyek feltöltésére pályázatokat írtunk ki, melyekre nem voltak megfelelő
jelentkezők.
-

Nagy problémát okoz a matematika- kémia szakos álláshely betöltése, melyek szakos
ellátottságának biztosítása komoly átszervezést igényelt.
A kémiát továbbra is Kemenczei Gábor gyakornok óraadó látja el.
Malikné Zsom Margit nyugdíjas volt kolléganő – a kialakult járvány helyzet miattnem vállalta a nyugdíj melletti munkát. A matematika órák tanítását minden
évfolyamon Tar Ottó kolléga veszi át. Helyette fizika órákat Tóth István – nyugdíjas
volt kolléga-oktatja a történelemmel együtt. Az informatika tantárgyak többségét (4
óra) Huszár Gábor óraadó tanítja.

-

A meghirdetett napközis- tanító illetve napközi-technika álláshelyeket szintén
nyugdíjas kollégákkal tudjuk ellátni.
A II. napközis csoportot Fekete Sándorné vezeti.
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Erdős Irén rajzot, életvitel, ének, háztartástan tantárgyakat tanít az alsó tagozatban,
valamint besegít a II. napközis csoport munkájába.
A felsős napközis csoportot Stift Károly vezeti, aki 2 osztályban még technika és
tervezés tantárgyat is tanít.
Megbízási szerződéssel összesen 8 fő pedagógust foglalkoztatunk. Ebből 4 fő nyugdíjas.
A státuszban lévő pedagógusok óraszáma a tantárgyfelosztásban a törvényben foglaltaknak
megfelelő, figyelembe véve a törvény nyújtotta órakedvezményeket. Túlórát nem kellett
elrendelnem.
A májusi napközis ellátás igényeinek felmérésekor 73 tanuló igényelte a napközi otthonos
ellátást, így ebben a tanévben is a 3 csoport indítását terveztem. A tanév kezdéskor azonban
109 szülő kérte gyermeke napközi otthonos felügyeletét. Így a meglévő 3 napközis csoport
nagyon magas létszámmal működik. Ezt írásban jeleztem a Ceglédi Tankerületi Központ
szakmai igazgató helyettesének. A tankerület - telefonon történő egyeztetés alapján biztosítja a 4. csoport vezetőjének álláshelyét. Sajnos az álláshely betöltésére még nem
találtunk alkalmas kollégát.
Művészeti oktatás:
Évek óta komoly problémát okozott a művészeti iskola zongoratanári álláshelyének a
betöltése. Az idei tanévben sikerült beindítani a zongora tanszak munkáját.
Intézményünk ettől a tanévtől engedélyt kapott a modern táncszak bevezetésére is.
E két tanszak munkáját 2 fő óraadó pedagógus látja el:
-

zongora tanszakon: Gyüre Bálint

-

modern tánc tanszakon: Szoboszlay Csilla Katalin

A következő tanszakok vezetését az általános iskola állományában lévő kollégák végzik:
Szolfézs: Horváth-Gergely Enikő
Rajz festészet, mintázás: Kolek Sarolta
Színjátszás: Germányi Sándor
Szakos ellátottságunk a 2020-2021-es tanévben:
-

az alsó tagozaton teljes (100%-os) a szakos ellátottságunk,

-

a felső tagozaton- a fizika tantárgy kivételével, melyet mérnök tanár tanít - valamennyi
tantárgyat szakos kollégák oktatnak.

Nem pedagógus alkalmazottak:
-

Az intézmény ügyviteli tevékenységét (tanügy-igazgatási, munkaügyi és gazdasági
adminisztrációs feladatok) a teljes állású iskolatitkár végzi.
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-

A múlt tanévtől teljes állású pedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját, aki,
önerőből megszerezte a gyógypedagógiai asszisztensi képesítést, melynek nagyon nagy
hasznát vesszük minden osztályban.

-

1 fő rendszergazda (heti 10 órában).

-

1 fő iskolapszichológus (0.5 álláshelyen)

-

A technikai dolgozók takarítói és karbantartói feladatot látnak el (1 fő teljes állású
karbantartó, 2 fő teljes munkaidős és 1 fő részfoglalkoztatású (6 órás) takarító.
Ezt a feladatot augusztus 1-től Szeidenléder Pálné látja el.

Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók:
Pedagógus

Beosztás

Egyéb feladatok,
funkciók

neve
Gál Mária

intézményvezető

Kolek Sarolta

intézményvezető-helyettes

Drágóczi Katalin

tanító, gyógypedagógus

osztályfőnök, alsós
munkaközösség vezető,
gyógypedagógus, BECS vezetője

Forczek Beáta

tanító idegen nyelv

osztályfőnök

szakképesítéssel

alsó tagozatos versenyfelelős

Frech’ Tibor

tanító, angol nyelv szakos tanár

osztályfőnök, DÖK munkáját

Germányi Sándor

tanító

segítő vezető
AMI tanszak vezetője

Horváth-Gergely Enikő

ének-zene szakos tanár

OKM mérésvezető

Hrubi Dénesné

testnevelés, biológia szakos tanár osztályfőnök

Markó-Ocsenás Nikolett

tanító

BECS csoport
vezetője
napközis
nevelő

Murárikné Csonka Judit

tanító, nyelv és beszédfejlesztő

osztályfőnök, fejlesztő

pedagógus,
Petróné Kemenczei Anita magyar nyelv és irodalom,
történelem szakos tanár

pedagógus
osztályfőnök, munkaközösség
vezető

Szabó Katalin

testnevelés, földrajz szakos tanár osztályfőnök, sportfelelős

Szántó Tiborné

tanító ember és társadalom
műveltségi területen
8

gyermekvédelmi felelős

Tar Ottó

matematika, fizika, informatika

verseny- és tankönyv felelős

Tyihák Jánosné

szakos tanár
tanító, gyógypedagógus,

osztályfőnök, gyógypedagógus,
a SNI és BTMN-es tanulók
felülvizsgálatainak követése

Szakmai munkaközösségeink:
Alsó tagozatos munkaközösség- vezetője: Drágóczi Katalin
Felső tagozatos munkaközösség- vezetője: Petróné Kemenczei Anita
I/2. Létszámadatok, induló osztályok, csoportok
Az általános iskola tanulói létszáma a 2020-2021-es tanévben 149 fő.
Tanulócsoportjaink száma: 12.
Osztályainkat, csoportjainkat a következő létszámokkal indítjuk:
Osztály

Létszám

Osztályfőnökök

Számított SNI

BTM

HH

HHH

létszám
1.a.

15

Murárikné Csonka

16

1

5

2

0

Judit
1.b.

14

Tyihák Jánosné

15

1

4

0

0

2.o.

15

Drágóczi Katalin

16

1

0

1

1

3. o.

18

Szántó Tiborné

18

0

2

3

0

4. o.

13

Forczek Beáta

15

2

6

1

0

5. o.

16

Frech Tibor

20

4

1

2

1

6. o.

24

Hrubi Dénesné

26

2

3

1

0

7. o.

16

Petróné Kemenczei

19

3

2

1

0

20

2

0

3

0

165

16

23

13

2

Anita
8. o.

18

Szabó Katalin

Összesen 149

I. napközis csoport
Markó-Ocsenás Nikolett: 33 fő
II. napközis csoport
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Fekete Sándorné, Erdős Irén: 32 fő
III. napközis csoport
Stift Károly: 44 fő
Tanulói létszámunk az új tanévre 10 fővel nőtt.
Átlagos csoportlétszámunk: 21,5 fő
Veszélyeztetett tanulók száma: 18 fő
Speciális fejlesztésben részesül: 39 fő
Intézményünkben 2 tanítónő rendelkezik gyógypedagógus egy tanítónő pedig fejlesztő
pedagógus képesítéssel, akik 15 órában végzik a tanulók fejlesztését. A beszédfogyatékos,
mozgás- és hallássérült tanulóink ellátását a Ceglédi Tankerület utazó gyógypedagógiai
szolgálat működtetésével biztosítja. Sajnos ebben a tanévben nem minden tanulónak tudják
biztosítani a bizottság által előírt fejlesztő órákat.
Az induló fejlesztő csoportok a következők:
Tanulásban akadályozott

1 fő

1 csoport

Beszédfogyatékos

3 fő

1 csoport

Diszlexia, diszgráfia

7 fő

2 csoport

Diszkalkúlia

5 fő

1 csoport

SNI

16 fő

BTM- es fejlesztés

23 fő

2 csoport

Nagyothalló

1 fő

1 csoport

1. osztályos fejlesztés

9 fő

2 csoport

SNI tanulók felülvizsgálatának követését, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását,
ügyintézését ebben a tanévben Tyihák Jánosné végzi.
Szabadon választható foglalkozásokat, a 2019/2020-as tanévben felmért igények figyelembe
vételével, a következő területen tudunk biztosítani:
-

labdarúgás /alsó tagozat/

1 óra

-

labdarúgás /felső tagozat/

1 óra

-

atlétika

2óra

-

tollaslabda

2óra

-

angol /alsó tagozat/

1óra

-

angol /felső tagozat/

2óra
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-

informatika / 4. osztály/

1 óra

-

énekkar

2óra

-

sakk

1óra

Összesen:

13 óra

Az év végi felmérések eredményeit és tapasztalatait figyelembe véve, szaktárgyi
korrepetálásokkal, szakkörökkel és előkészítőkkel kívánjuk a tehetséggondozás és
felzárkóztatás feladatait megoldani.
Szakkörökre és korrepetálásokra a következő óraszámokkal tervezünk:
- alsó tagozat: 10 óra (korrepetálás)
- felső tagozat: 7 óra (korrepetálás)
- szakkörökre: 11 tantárgyi és 6 iskolai sportköri
- differenciált képességfejlesztés /csoportbontás/: 7 óra
A Pedagógiai Programunkban leírtaknak megfelelően, az angol nyelv oktatása már a hatodik
évfolyamon csoportbontás keretén belül történik.
Intézményünkben a 2-6. osztályokban ebben a tanévben kerül bevezetésre a Komplex
Alapprogram (KAP), melynek keretében tanulóink heti egy órában a következő, szabadon
választható délutáni alprogrami foglalkozásokon vesznek részt:


robotika



számítógépes játékok



digitális játékok



sakk



gyermekdalok



fotózás és filmkészítés



természetjárás



környezetvédelem

Alapfokú művészeti oktatás keretében
Zeneiskolai tagozaton induló tanszakok:
-

Szolfézs: 5 fő / Horváth-Gergely Enikő

-

Zongora: 6 fő / Gyüre Bálint

Csoportos művészeti oktatás
-

Színjátszás 1 csoport:

7 fő /Germányi Sándor/
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-

Rajz- festészet-mintázás 1 csoport: 13 fő /Kolek Sarolta/

-

Modern tánc 1 csoport

12 fő / Szoboszlay Csilla Katalin/

II. A tanítási év indításának feltételei
II/1. Környezeti, tárgyi feltételek
Munkálatok, felújítások, fejlesztések a nyár folyamán:
-

Informatika szaktanterem kialakítása a központi épület 3 sz. termében.

-

A nyár folyamán leszakadt a napközi előterének mennyezete. A javítás megtörtént: új
álmennyezetet és korszerűbb világítást kapott a helyiség. A karbantartó pedig
elvégezte a festési munkálatokat (fal, radiátorcsövek, ajtók festése).

-

Ebben a tanévben 2 első osztály indul, ezért a 4. osztályosok részére új osztálytermet
kellett kialakítani. A karbantartó a tantermet kifestette, a szükséges eszközöket,
felszereléseket (függönytartók, sötétítőfüggönyök, számítógépasztal, oktatáshoz
szükséges eszközök, felszerelések biztosítása) beszereztük, biztosítottuk. Szépen
berendezett és dekorált tanterem fogadja a tanulókat.

-

A központi épület valamennyi tantermében felszerelésre kerültek a projektorok, a
számítógépek beüzemeltetése folyamatban vannak.

-

A volt informatika tantermet tornaszobává alakítjuk, amely lehetővé teszi, hogy főleg
az alsó tagozatos osztályok itt helyben is meg tudják tartani a testnevelés óráik egy
részét. Ezzel is megspórolhatják a csarnokba történő átjárás idejét. Ezzel biztosított a
pontos órakezdés is. A mellékhelyiségek és öltözők festése megtörtént, de sajnos a
nyári heves esőzéskor újabb beázás történt, melynek javítását szintén a karbantartó
végezte.
A tornaszobában lesznek megtartva, a szeptemberben induló modern táncszak órái is.
Az ehhez szükséges eszközök egy része felszerelésre került, a többi beszerzése
folyamatban van.

-

Mosdók és mellékhelyiségek tisztasági meszelését a karbantartó elvégezte. Ebben
nyújtott segítséget volt tanítványunk, aki a központi épület mosdóhelyiségeinek
festését végezte el társadalmi munkában.

-

A nyár folyamán megtörtént- az előírásoknak megfelelően- az intézmény valamennyi
épületének tisztasági és fertőtlenítő nagytakarítása, az iskola udvarán lévő növényzet
illetve az iskola közvetlen környezetének szépítése.

-

A karbantartási munkákat folyamatosan végzik a technikai dolgozók.
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Táboroztatások:


A Napközis Tábor "Erzsébet program”- pályázat keretében Murárikné Csonka
Judit vezetésével Markó Ocsenás Nikolett állandó és kollégák besegítésével
tanulóink egy hetes táborozáson vettek részt, kedvezményes költséggel.(Segítők )



Hrubi Dénesné vezetésével kerékpáros vándortábor keretében ismerhették meg
tanulóink a Cserhát és Nógrád megye csodás táját, nevezetességeit.(Segítségére
volt Tar Ottóné iskolatitkár is.)

Köszönöm a kollégák lelkiismeretes munkáját, s kérem, hogy röviden számoljanak be
ezekről a nyári programokról, tevékenységeikről!
Továbbra is fennáll a következő javítások elvégzése:
A tantermek berendezése rendkívül kopott, a székek, szekrények folyamatos

-

cseréjére lenne szükség.
-

A padlóburkolatok sürgős javításra, felújításra szorulnak.

-

Az öltözői mosdók felújítása, a régi berendezések folyamatos cseréje.

-

Technika szaktanterem korszerűtlen berendezésének cseréje.

-

A Szabó iskola tetőszerkezetének és csatornahálózatának felújítása.

Folyamatban lévő munkálatok:
-

Az újonnan kialakított 4. osztályos tanterem villamos hálózatának felújítása, projektor
felszerelése.

-

A Magyar Falu Program pályázat keretében a Ceglédi Tankerületi Központ-többszöri
egyeztetés után- pályázatot nyújt be intézményünk fűtésrendszerének korszerűsítésére.

-

A napközis konyha felújítása, javítása a Községi Önkormányzat feladata, a
munkálatok folyamatban vannak.

Az intézményi nevelő-oktató tevékenység 5 különálló, egy udvarban lévő, egymáshoz közel
fekvő épületekben folyik.
Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el:
-

Iskolánkban 17 tanterem található, ebből 2, évekkel ezelőtt, szükségteremként lett
kialakítva. Nem szabványos tantermek, kicsi az alapterületük, keskenyek, a nyílászárók
elhelyezkedése sem ideális. Nem rendelkeznek mosdóhelyiséggel sem. Itt kapnak helyet
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a 4. osztály tanterme, a fejlesztő-és logopédiai foglalkozások, (egyre több eszközzel és
lehetőséggel). Ebben a tanévben itt kívánjuk kialakítani az életvitel tantárgy gyakorlati
oktatásához szükséges, alap felszerelésekkel ellátott szaktantermet is.
-

A központi épületben működnek a felső tagozatos osztályok és a művészeti csoportok
közül a rajz-festészet- mintázás csoport. Itt került kialakításra a modern, interaktív
táblával, projektorral, internet hozzáféréssel felszerelt természettudományos, valamint a
rajz szaktanterem is. A központi épület tantermei megfelelő méretűek, bár a padlózatuk
régi, megkopott, 6 tanterem bútorzata (szekrények, székek, padok) elavultak, cserére
szorulnak.

-

Minden tanteremben rendelkezésre áll az internet csatlakozás. A tavalyi tanév során a
Diákháló program keretében kiépült wifi hálózat segíti az intézmény területén lévő
épületek jobb internet ellátását.

-

Az informatikai eszközök bővítésével lehetővé vált, hogy minden tanteremben fixen
telepített számítógéppel és projektorral lehessen a digitális tananyagok által nyújtott
előnyöket kihasználni, a tanítási órák színvonalát emelni. Sajnos a jelenlegi számítógép
parkunk több gépe régi, elavult, jelenleg nem alkalmas a csatlakoztatásra. Új gépek és
laptopok beszerzésére lenne szükség. A tankerület felé ez igény már benyújtásra került,
várjuk az új eszközöket.

-

Különálló épületekben kapnak elhelyezést az alsós osztályok - melyek közül az 1.b
osztály tanterme digitális táblával ellátott-, a technika és háztartástan órák (melyek
szakszerűtlen berendezése, eszközellátottsága messze elmarad a követelményektől),
valamint a régi tornaszobából kialakított számítástechnika szaktanterem, a megmaradt
öltözőkkel. A számítógépes szaktanterem megfelelő számú tanulói munkahellyel
rendelkezik, új számítógéppel és tartozékaival növekedett a gépparkja.

-

Évtizedek óta problémát jelent, hogy az iskola nem rendelkezik önálló tornateremmel. A
testnevelés óráknak, a délutáni sportfoglalkozásoknak a községi önkormányzat
tulajdonában lévő, a néhány száz méterre található községi sportcsarnok ad otthont,
melyet többségében két osztály használ egyszerre. Sajnos, az átjárás igénybe veszi a
tanórai közötti szünetek idejét, kellemetlenül érinti mind a tanulókat, mind a
pedagógusokat.

-

A színjátszás, a modern tánc és egyéb iskolai ünnepélyek, események helyszíne, a
művelődési házban található színpaddal is rendelkező mozi terem.

14

-

Az iskolai könyvtár feladata a tanulók egyéni tanulásának, önképzésének a segítése.
Sajnos, könyvtár szűkös könyvállománya nem képes kielégíteni a tanulói igényeket. A
községi könyvtárral együtt működve tudjuk megfelelően ellátni ezt a feladatot.

-

A kulturált étkezéshez külön ebédlő áll a tanulók rendelkezésére. Az iskola ugyan
rendelkezik konyhával, de a berendezései elavultak, működtetése gazdaságtalan. Így a
szomszédos település vállalkozója biztosítja a tanulók napi háromszori, megfelelő
minőségű, változatos, kulturált étkezését.

-

Iskolánk rendelkezik egészségügyi szobával, melynek szerény felszereltsége fokozatos
bővítésre szorul. Az ÁNTSZ ellenőrzés alakalmával kiderült, hogy szükséges mosdóval
történő felszerelése, mely haladéktalanul jelzésre került a tankerület felé. Sajnos ez idáig
nem valósult meg.

-

Az iskola főépülete mögött található az aszfaltos kézilabda és salakos futópálya,
öltözőkkel. Az öltözők felújítása évek óta időszerű feladat.

-

Az iskola környezete gyönyörűen parkosított, rendszeresen karbantartott. Így tanulóink
kellemes zöld környezetben, játékokkal jól felszerelt udvaron tölthetik a szüneteiket,
szabadidejüket.

Intézményünk a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet által meghatározott, a nevelő-oktató
munkához elengedhetetlenül szükséges, kötelező eszközök és felszerelésekkel rendelkezik.
Nem rendelkezik:
-

tornateremmel

-

a művészeti oktatáshoz színpaddal

-

nyelvi laborral

Bővítésre, felújításra szorulnak:
-

sporteszközök és felszerelések (kapu, háló, ugrószekrény, zsámoly)

-

korszerű berendezési tárgyak: iskolapadok, tanulói székék, szekrények

-

technika szaktanterem elavult eszközeinek, felszereléseinek korszerűsítése, cseréje

-

mikroportokhoz központi egység

-

fényképezőgép, kamera

-

számítógépek, laptopok, tabletek
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Lehetőségeink a tanítási év során:
-

Ebben a tanévben is ki kell használni a pályázat nyújtotta lehetőségeket. Ennek érdekében
tovább folytatja munkáját a pályázatfigyelő csoport, amelynek feladata a megjelenő
pályázatok naprakész követése, pályázatok írása.

-

Továbbra is számítunk az Iskoláért Alapítvány, a szülői szervezetek, partnereink és a
fenntartó támogató együttműködésére.

-

Petróné Kemenczei Anita vezetésével iskolánk pályázatot nyújt be az Útravaló
Ösztöndíjprogram esélyteremtő, Út a középiskolába alprogramjában való részvételre,
melynek célja egyfelől a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése,
másrészt a tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.

II/2. A pedagógusok munkafeltételei
A pedagógusok munkafeltételei kielégítőek. Nevelőtestületünk az új iránt fogékony,
igényes, a minőségi munkavégzésre képes, gyermekszerető közösségként dolgozik.
A tantestület nagy része együtt teszi kötelességét, nyugodt, alkotó légkörben, megfontolt,
tapasztalt szakmai közösség. Jelentős a tanári kezdeményezés, a munkaközösségekben folyó
műhelymunka.

II/3. Továbbképzések, a pedagógusok továbbképzése
Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. Az
intézmény a továbbképzési feladatainak alapját továbbképzési program adja.
Erre alapozva került megszavazásra a 2020-as év beiskolázási terve.
Támogatunk minden olyan képzést, a nevelőtestület egyetértésével, amely egybeesik az iskola
érdekeivel- matematika szak vagy matematika műveltségterület - és a pedagógusok
érdeklődési körével, elősegíti szakmai fejlődésüket és segíti a 120 órás képzési kötelezettség
teljesítését.
Kollégáink tanulmányainál előnyben részesítjük az OH, a Pedagógiai Intézet, a Ceglédi
Tankerületi Központ és más akkreditált továbbképző központ által szervezett, valamint
pályázati támogatásból megvalósítható ingyenes képzéseket, melyek a módszertani,
szaktárgyi és pedagógus kompetenciák fejlesztését szolgálják.
A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a
képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése.
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Pénzügyi feltételek
2017. január 1-től intézményünk fenntartója és működtetője a Ceglédi Tankerületi
Központ. Intézményi egységkódunk: PF2401.
Az ingyenes továbbképzések útiköltség térítését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
finanszírozza.

III. Nevelő-oktató munkánk céljai és feladatai, a tanév kiemelt feladata
Intézményünkben ebben a tanévben került bevezetésre a Komplex Alapprogram (KAP),
melynek teljeskörű megvalósítása- a tantestület tagjainak véleménye alapján- a jelenlegi
járványügyi helyzet alakulása miatt nem kivitelezhető. Ezt jeleztem az Eszerházy Károly
Egyetem Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és –továbbképző Központnak.
Megvalósulnak:
-

Ráhangolódások: a 2-6. évfolyamokon reggel 730-tól heti 2 alkalommal, összesen 45
percben, az osztályfőnökök vezetésével.

-

Alprogrami foglalkozások: tanulóink szabadon választott alprogramokon vesznek részt
heti egy órában, melyet délutáni foglalkozások keretében tartunk.

-

„Te órád”: heti 1 órában, a diák által szabadon választható, a tanuló érdeklődéséhez,
igényéhez és az iskola lehetőségéhez igazított tanórán kívüli foglalkozás, ahol az
osztálykeret nem feltétlenül érvényesül. . A szakkörök/„Te órád” jellegüket tekintve
lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen
közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. Ez lehet beszélgető óra, játék-és sport, egyéni
differenciálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás is

Nem tudjuk megvalósítani teljes mértékben (a kialakult járványügyi helyzet miatt):
-

A csoportmunkában történő foglalkoztatást.
A DFHT-KIP módszertanból egyenlőre csak az egyéni differenciálást tudjuk
alkalmazni.

Oktatási céljaink a 2020/2021. tanévre:
1. Az alapkompetenciák fejlesztése típusfeladatok gyakoroltatása által
az országos mérések eredményeinek tükrében
2. A KAP program bevezetése és alkalmazása a kijelölt évfolyamokon.
3. A DFHT módszer alkalmazása a méltányosság elvének megvalósulásával
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4. A digitális kompetencia folyamatos fejlesztése, a digitális oktatás során alkalmazott
eszközök, módszerek bővítése, tapasztalatcsere
5. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia fejlesztése a pénzügyi
tudatosság kialakításával
Nevelési céljaink a 2020/2021. tanévre:
1. A tanulók neveltségi szintjének javítása, tudatos internethasználat és a helyes
viselkedéskultúra kialakítása a digitális oktatásban.
2. Szociális kompetenciák fejlesztése a KAP program alkalmazásával és a digitális
tanrend során.
3. A tanulók táplálkozás- és mozgáskultúrájának fejlesztése, nevelése.
4. Az önismeret fejlesztésével a tudatos pályaválasztás kialakítása.
5. Helyes magatartásforma megismertetése és gyakoroltatása az aktuális járványügyi
helyzetnek megfelelően.
6. Környezettudatos nevelés, kapcsolódva a KAP program alprogramjaihoz.
III/1. Alapvető feladataink és céljaink a tanévben:
Pedagógiai programból fakadó feladatok
Feladatunk a nevelő-oktató munka 1-8. évfolyamára, hogy:
•

a pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon,

•

megalapozzuk a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd),

•

a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlesszük a kisgyermekben a
felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsuk érzelemvilágának gazdagodását,

•

megalapozzuk a tanulási szokásokat és módszereket,

•

támogassuk az egyéni képességek kibontakozását,

•

az oktatási folyamatban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit,

•

a tanulásszervezés fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás legyen a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben,

•

pedagógusaink törődjenek azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a
gyermekek
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szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak,
•

tudatosítsuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket,

•

megerősítsük a konstruktív magatartásformákat, szokásokat,

•

a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiségének érését.

•

fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti,
társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek,

•

az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlesszük a
tanulók
önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését,
empátiáját, toleranciáját,

•

elősegítsük a szocializáció folyamatainak kialakulását tanítványainkban,

III/2. Szervezési-vezetési területen:
-

Tanmenetek elkészítése, átdolgozása a KAP és a NAT követelményeinek megfelelően.

-

A nevelőtestülettel történő egyeztetés alapján -a járványügyi helyzetnek megfelelően- a
Komplex Alapprogram intézményi bevezetéséhez szakmai támogatás, személyes
tanácsadás igénybevétele.

-

Az egy osztályban tanító szaktanárok, tanítók napi együttműködésének megtartása,
erősítése

-

Zökkenőmentes átmenet biztosítása az óvoda, az alsó- és felső tagozat között.

-

Házirend és annak aktuális mellékleteinek érvényesítése

-

Szülői értekezletek, fogadóórák szervezése

-

Pályaválasztás előkészítése: pályaorientációs nap és pályaválasztási szülői értekezlet
szervezése, jelentkezések lebonyolítása.

-

Tanulmányi versenyek szervezése, azokon való eredményes részvétel.

-

Pedagógus önértékelések megszervezése, lebonyolítása.

-

Várható intézményi tanfelügyelet előkészítése.

-

A nevelőtestülettel történő egyeztetés alapján, az intézményünkben aktuális, a POK által
nyújtott, szakmai szolgáltatások igénybevétele.

-

A továbbképzéseken szerzett tapasztalatok átadása, módszerek bemutatása.

-

Szakmai műhelymunka folytatása (hospitálás, bemutató órák – azok elemzése stb.)

-

E- napló hatékony működtetése.

-

Az adminisztráció folyamatos ellenőrzése, az adminisztratív fegyelem javítása,
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-

Folyamatos belső ellenőrzés.

-

Rendszeres vezetői óralátogatások.

-

A gyermek- és ifjúságvédelmi rendszeren keresztül a gyermekvédelmi ellátásba
részesülőkre kiemelt figyelem fordítása.

-

Folyamatos kapcsolattartás az iskolai szülői szervezettel.

-

Pályázatfigyelés, pályázatírás iránti igény növelése.

III/3. Kiemelt nevelési célkitűzéseink:


A tanulók magatartási és neveltségi szintjének javítása, hatékony nevelési eszközök és
pozitív pedagógiai eljárások alkalmazása.

-

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása,
a tanulók felelősség- és kötelességtudatának elmélyítése.

-

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése, elmélyítése.

-

A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása.

-

Az együttműködési készség, empátia, kölcsönös elfogadás képessége kialakulásának
segítése.

-

A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátíttatása.

-

Felnőttekkel és társakkal való udvariasságra késztetés, nevelés.

-

A szabályszegőkkel szemben a házirendben rögzített intézkedések foganatosítása az
osztályfőnök irányításával.

-

Eredménymérés: kérdőívek kitöltése

-

A diákok bevonása az intézmény életébe az együttműködés képességének fejlesztése.

-

Igény kialakítása a közösségi tevékenységre, iskolai és csoportszinten

-

A közösségi összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és
tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása

-

Az iskolaközösség hagyományainak ápolása

-

Egészséges életmódra és környezettudatos magatartásra nevelés keretében ebben a
tanévben is megszervezzük hatodik osztályos tanulóink részére az erdei iskolát. Az itt
szerzett ismeretek, gyakorlati tapasztalatok, észlelések, nagymértékben hozzájárulnak
tanulóink környezettudatos magatartásának kialakításához és erősítéséhez.

-

Felkészítés a helyes táplálkozásra, mozgásra, a stressz kezelés módszereinek
alkalmazására, a betegségek megelőzésére, testi higiéné iránti igényességre.

-

Motiválás a káros szenvedélyekhez vezető szokások megelőzésére.
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-

Fizikai, szociális egészség védelme, felkészülés-felkészítés a serdüléssel járó
változásokra.

-

Önismeret, kritikai érzék fejlesztése.

-

Nemzeti, népi kultúránk helyi értékeink tanulókkal történő megismertetése,
hagyományápolás:



Tanulóink az ország különböző részein vesznek részt tanulmányi- és
osztálykirándulásokon.



Ebben a tanévben is részt vesznek osztályaink Horváth Ferencné által vezetett helyi
helytörténeti kiállítóhely foglalkozásain és az ehhez kapcsolódó könyvtári órákon,
vetélkedőn.



„Határtalanul” pályázat benyújtása.



Hrubi Dénesné vezetésével ebben a tanévben magasabb tanulói részvétellel folytatódik
a kerékpáros vándortábor, melynek keretében tanulóink megismerhetik országunk
csodálatos tájait, nevezetességeit.

-

Az érdeklődésnek, képességeknek megfelelő pályaválasztás segítése.

-

A tavalyi tanévben kialakult rendkívüli járványügyi helyzet miatt magatartásra
vonatkozó elmaradt kérdőívek pótlása, elemzése. (Vezetői önértékelés)

-

Iskolánk Frech Tibor angol szakos kolléga vezetésével, ebben a tanévben is lehetőséget
biztosít más kultúrák iránt érdeklődő tanulók számára (önköltségen) angliai tanulmányi
kiránduláson való részvételre. Ezzel hozzájárulva tudásuk és ismereteik kiszélesítéséhez,
a nyelvgyakorlás lehetőségéhez.

III/4. Kiemelt oktatási céljaink:
Alapfokú művészeti oktatás:
-

Összevont csoportok miatti differenciált munkáltatás, többszintű óraszervezés

-

Eredményes, színvonalas félév végi vizsgák, bemutatók

-

A növendékek motiváltságának fenntartása, választott tanszaka iránti elkötelezettségének
erősítése

-

A tagozaton működő csoportok létszámának megtartása, növelése a jövő tanévekben

-

Tanulói távolmaradások szigorú igazolása

-

Aktív részvétel az iskola és a település rendezvényein.
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III/5. További feladataink
-

A felzárkóztató és tehetséggondozó órák megszervezése. Biztos alapkészségek
kialakítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai keretek között és azon túl.

-

SNI és BTM tanulók határozatainak ellenőrzése, fejlesztésük megszervezése.

-

Esélyegyenlőség megteremtése.

-

Hiányzások fokozott figyelemmel kisérése. Az igazolatlan mulasztásokra és azok
következményeire való odafigyelés a törvényi előírásoknak megfelelően.

-

Ebben a tanévben is rendszeres kapcsolat tartása a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi
Járási Hivatal Járási Gyámhivatallal, a községünkben működő alapítványokkal.

-

Folyamatos kapcsolattartás a szülői szervezettel.

III/6. Nevelő-testületre vonatkozó feladatok
-

Pontos órakezdés és befejezés.

-

Adminisztratív fegyelem terén: Az e-napló naprakészségére való törekvés.

-

A tanórák közti szünetek ügyeletének megerősítése.

-

Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése.

-

Tanulók kísérése

-

A házirend következetes betartása és betartattatása.

-

Személyes példamutatás.

-

A tanórai feladatok maradéktalan teljesítése,

-

A tanórán kívüli iskolai programokban való részvétel,

-

Az önértékelés – portfólió készítés elvégzésének rendszeressége, szakmaisága

-

Felkészülés az átfogó vezetői- és intézményi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre
az önértékelési csoport vezetésével.

-

Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken.

-

Részvétel a fenntartó által elrendelt továbbképzéseken.

-

A tantárgyi osztályzatok megállapítása, a tanulók magatartásának és szorgalmának
elbírálása, javítóvizsgára, osztályozóvizsgára vagy évismétlésre utalás.

-

Évente két alkalommal a nevelési értekezlet keretén belül a fent említett témakörökben a
kiemelt teendők és módszertani újítások megvitatása

-

Az első és a második félév lezárását követően – jogszabályban rögzítettek szerint – a
pedagógiai munka elemzésének, értékelésének, hatékonyságának vizsgálatának elvégzése

-

A munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása.
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III/7. Diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok
-

Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlés tartása

-

A diákönkormányzat vezetőjének heti kapcsolattartása a diákönkormányzat vezetőségével

-

A diákönkormányzat vezetőjének havi kapcsolattartása az iskola vezetőségével.

-

A tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); szervezése.

-

Sportélet szervezése.

-

Kulturális, szabadidős programok szervezése.

-

A tanulók tájékoztatása (iskolai honlap).

-

Diák önkormányzati nap szervezése

-

Javaslat és véleményezés, az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé
a jogszabályokban meghatározott ügyekben.

III/8. Intézményfejlesztés
1. A folyamatos fejlesztés biztosítása
Feladatok, felelősök:
A törvényi változások beépítése az intézmény életébe-iskolavezetés
1. A szülői elégedettség mérése, értékelése az intézményi önértékelés alapján készített
Intézkedési terv szerint- iskolavezetés
2. A pedagógiai munka fejlesztését célzó Intézkedési terv feladatainak végrehajtásaintézményvezető, munkaközösség-vezetők
3. Intézményi önértékelési csoport: pedagógus önértékelések, intézményvezető, Drágóczi
Katalin
4. Felkészülés a pedagógus minősítésre, az átfogó intézményi országos pedagógiaiszakmai ellenőrzésre- intézményvezető, BECS csoport
5. A pedagógiai programban meghatározott mérések értékelése, elemzése –
intézményvezető helyettes, munkaközösség vezetők
2. Pályázatok, támogatások
-

Határtalanul! program (pályázatíró: 6. osztály osztályfőnöke)

-

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által kiírt pályázaton iskolánk elnyerte az Örökös
Boldog Iskola címet

-

„Út a középiskolába” ösztöndíjprogram, melynek célja a részt vevő tanulók
felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.
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-

A Magyar Falu Program pályázat keretében a Ceglédi Tankerületi Központ–többszöri
egyeztetés után- pályázatot nyújtott be intézményünk fűtésrendszerének
korszerűsítésére.

-

Erzsébet program pályázatai: Napközis Erzsébet- Tábor. Zánkai Erzsébet-tábor

3. Komplex programok, újszerű módszerek, tanulásszervezési formák
A tanulási-magatartási, beilleszkedési zavarok megelőzésének érdekében az átmenetek
megkönnyítését segítő komplex programok:


Óvoda-iskola átmenet segítése: Iskolanyitogató program



Alsó-felső tagozat átmenetének segítése



Pályaorientációs program

„Pénteki forgatag” elnevezésű jó gyakorlat további alkalmazása a napközi otthonban havonta
egy délután.
A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport „Diagnosztikus mérések
fejlesztése” című projektje ebben a tanévben is lehetőséget biztosít a tanulók és az iskolák
számára, hogy kipróbálják, gyakorolják a számítógép alapú tesztelést. A programok feltöltése
folyamatos, iskolaszintű regisztrációt követően ingyenesen alkalmazható. Elérhetőség:
http://edia.hu/elea/
Iskolánk első és negyedik osztályos tanulói szeptembertől ismét részt vesznek az e- DIA
mérésekben.
Az értő olvasás fejlesztésére a digitális oktatás során több alkalmazás interaktív feladatait
használtuk, mint például Sutori, Genially, LearningApps, Wordwall, BOOKR Suli, youtube,
Okos doboz stb.
Ezeket továbbra is használjuk az oktatás során.
Témanapok, témahetek:
1. Magyar Diáksport Napja 2020. szeptember 25.
2. Ady napok: 2020. november 23 - 25.
3. Pénz7 témahét 2021. március 1-5.
4. A Víz világnapja, egészségnap 2021. március 22.
5. Király Pál Mezei Futóverseny és sportnap 2021. április 16.
6. Föld napja 2021. április 22.
7. Madarak és Fák Napja 2021. május 10.
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Határtalanul! Nemzeti Összetartozás- községi szintű rendezvény
Karácsonyi ünnepkör:
-

Adventi gyertyagyújtások: minden advent vasárnap utáni hétfőn

-

Községi adventi gyertyagyújtás

-

Iskolai karácsonyi megemlékezés: utolsó tanítási nap

IV. A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek
Tevékenység

Felelős

Határidő

Komplex Alapprogram

intézményvez 2020.

bevezetése

ető,

Ellenőrzi

Indikátor

intézményvezető

dokumentumok

szeptember 1. ,

ellenőrzése,

intézményvez folyamatos

intézményvezető

beszámoltatás,

ető-helyettes,

-helyettes,

óralátogatások

pedagógusok

munkaközösség
vezetők

Új NAT bevezetése az 1.

intézményvez 2020.

és 5. évfolyamokon

ető,

intézményvezető

szeptember 1. ,

dokumentumok
ellenőrzése,

intézményvez folyamatos

intézményvezető

beszámoltatás,

ető-helyettes,

-helyettes,

óralátogatások

pedagógusok

munkaközösség
vezetők

Munkatervek elkészítése

munkaközöss

szeptember

az alakuló értekezleten

ég vezetők,

01.

elfogadott főbb

felelősök

intézményvezető

dokumentumok
ellenőrzése,
beszámoltatás

célkitűzések, feladatok
alapján.
A hátrányos helyzetű

minden

tanulók

érintett

dokumentumok

felzárkóztatásának

kolléga

ellenőrzése

folyamatos

segítése. Az integrált
oktatás lehetőségeinek
kihasználása.
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intézményvezető

óralátogatások,

A pedagógus és vezetői

BECS

önértékelés:

vezető, tagok

folyamatos

a megalakult csoportok

intézményvezető

hatékony

intézményvezető

információ

- helyettes

áramlás,

feladatainak szervezése,

beszámoltatás,

folyamatos feladatvégzés

dokumentumok
ellenőrzése

Rendszeres

osztályfőnök

intézményvezető

hatékony

információcsere

ök, tanítók

intézményvezető

információáram

biztosítása az osztályban

szaktanárok

- helyettes

lás

tanító nevelőkkel, a

fejlesztő

mk. vezetők

közös

fejlesztő pedagógussal,

pedagógusok

problémamegol

logopédussal és a

logopédus

dás

folyamatos

szülőkkel.
A tanulók

osztályfőnök,

aláírásra

mk. vezetők,

tanulók

személyiségének

tanítók,

szept. 21.

intézményvezető

mérhető,

sokoldalú

szaktanárok

,

tapasztalható

megismerésével a

intézményvezető

fejlődése

foglalkozási tervek

- helyettes

dokumentumok

elkészítése, a fejlesztés

ellenőrzése

irányainak és feladatinak
meghatározása.
A szülőkkel való

nevelőtestület folyamatos

mk. vezetők

folyamatos

közvetlen

információáram

kapcsolattartás.

lás
dokumentumok
ellenőrzése

A kellemes közérzet

nevelőtestület szeptember

biztosítása. Tantermek,

01.-től

folyosók, iskola

folyamatos

környezetének
virágosítása,
dekorációja, tisztasága.
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intézményvezető
iskolavezetés

bejárás

HHH tanulók

osztályfőnök

szeptember

intézményvezető

dokumentumok

nyilvántartása, az

ök,

30.

intézményvezető

ellenőrzése,

integrációs tevékenység

GYIV felelős

folyamatos

-helyettes

beszámoltatás

A veszélyeztetett és HH

osztályfőnök

szeptember

intézményvezető

dokumentumok

tanulók

ök,

30.

intézményvezető

ellenőrzése,

életkörülményeinek

GYIV

- helyettes

beszámoltatás

felülvizsgálata, a

felelős

figyelemmel kísérése.

nyilvántartások
pontosítása, határozatok
ellenőrzése.
Az első osztályosok

alsós mk.

2020.10. 9.-ig

intézményvezető elkészült

DIFER mérése,

vezető

folyamatos

- helyettes

logopédiai szűrése.

elsős tanító

elemzése

logopédus

beszámoltatás

A SNI tanulók

fejlesztő és

fejlesztése szakértői

gyógypedagó

vélemény alapján.

gus

folyamatos

vizsgálati anyag

intézményvezető

ellenőrző

-helyettes

óralátogatás
kimutatható
fejlődés

Az 5. osztály

a volt 4.-es az októberi mk.

intézményvezető

beszámoltatás

beilleszkedését segítő

új 5.-es

intézményvezető

osztályfőnök,

-helyettes

tanítók,

értekezlet

tanulmányi- és közösségi osztályfőnök
feladatok harmonizálása.

szaktanárok

szaktanárok
összehangolt
munkája,
dokumentumok
ellenőrzése

A tanulók ellenőrzése,

nevelőtestület Pp.-ben és a

értékelése. /szóbeli,

mk. tervben

írásbeli, osztályzatok

foglaltak

mögötti tudás stb./

szerint
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intézményvezető

dokumentumok

-helyettes

ellenőrzése

Kompetencia alapú

szaktanárok

a Pp.-ban és a intézményvezető

feladatlapok

feladatlapok

mk. tervben

intézményvezető

érdemjegyek

alkalmazása,

foglaltak

-helyettes

ellenőrzése

érdemjegyekkel történő

szerint

értékelése
Folyamatos készség és

mk. vezetők

munkaterv-

intézményvezető

Javulnak a

képesség fejlesztés,

tanítók

ben

intézményvezető

szaktárgyi

kiemelve a szövegértés

szaktanárok

foglaltak

-helyettes

érdemjegyek

és matematikai

csökken a

szerint

eszköztudás

bukások száma

kompetenciákat
Egyéni képességek

tanítók

kibontakoztatása

szaktanárok

folyamatos

tehetséggondozás

intézményvezető

szakkörök-

intézményvezető

előkészítők-

-helyettes

korrepetálások

felzárkóztatás

látogatottsága,
tantárgyi
érdemjegyek,
versenyeredmén
yek

Aktív, cselekvő,

tanítók,

mk. vezetők

órai aktivitás,

tevékenykedtető

szaktanárok

intézményvezető

együttműködés

munkavégzés,

intézményvezető

tanulók

csoportmunkák,

-helyettes

eredményeinek,

folyamatos

kooperatív technikák

javulása

alkalmazásával
A tanulók értékelése,

tanítók

érdemjegyeinek e-

szaktanárok

naplóban történő

osztályfőnök

ellenőrzése-

vezetése és a szülő

ök

naplóval való

folyamatos

mk. vezető

tájékoztató

osztályfőnökök

füzetek

tájékoztatása folyamatos

egyezése

legyen.
Kiemelkedő szakmai

mk. vezetők

folyamatos

tevékenység,

intézményvezető

egységes
követelmény-
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műhelymunka folytatása: tanítók,
hospitálások,

szaktanárok

december

intézményvezető

rendszer szerint

-helyettes

hasznos

bemutató órák

információk,

szervezése

tapasztalatcsere,
azok
órákon történő
alkalmazása

KAP-os óralátogatások,

intézményvez 2020.

intézményvezető

A KAP

szakmai támogató

ető,

, Eszterházy

bevezetésével

rendszer igénybevétele

intézményvez 1-től

Károly Egyetem

kapcsolatosan

ető-helyettes

folyamatos a

Komplex

fellépő

járványügyi

Alapprogram

problémák,

helyzetnek

Országos

nehézségek,

megfelelően

pedagógusképző

megoldások

Központ

megvitatása

szeptember

Tudáscsere
A kiemelkedő

nevelőtestület folyamatos

teljesítményt nyújtó

intézményvez

tanulók közösség

ető,

előtti méltó

intézményvez

elismerése.

ető helyettes

Az iskola tanulóinak

nevelőtestület iskolagyűlés,

megfelelő szintű

,

tájékoztatása,

intézményvez osztály-

intézményvezető

információcseréje az

ető,

-helyettes,

iskolai életről és a

intézményvez iskola újság,

kialakult járványügyi

ető-helyettes

helyzet eljárásrendjéről

sorakozók,
főnöki órák
faliújság, eKRÉTA
felület,
intézmény
honlapja, zárt
osztálycsopor
tok
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intézményvezető

tájékozódás

intézményvezető

tájékozódás,

,

beszámoltatás

osztályfőnökök

Iskolai- és

osztály-

osztályfaliújságok

közösségek,

frissítése, aktualizálása.

osztályfőnök,

folyamatos

intézményvezető

bejárás

-helyettes

mk. vezetők
Kulturális rendezvények

osztályfőnök,

látogatása /A

szaktanárok

folyamatos

intézményvezető

beszámoló

folyamatos

intézményvezető

dokumentumok

járványügyi helyzet
aktuális szabályai
szerint/ /Mesélő
dallamok, bábszínház,
színház, múzeumok,
tárlatok stb./
A közösség erősítését

osztályfőnök,

szolgáló kirándulások,

szaktanárok

ellenőrzése

túrák szervezése a
járványügyi helyzet
aktuális szabályai szerint
A hatékonyan működő

DÖK vezető,

szeptember

intézményvezető

beszámoltatás

hetesi munka

mk. vezetők,

01.

,

ellenőrzés

megszervezése

osztályfőnök

folyamatos

intézményvezető

ök
Az óvodával való

alsós mk.

kapcsolattartás

vezető

-helyettes
folyamatos

intézményvezető

beszámoltatás

folyamatos

intézményvezető

beszámoltatás

megszervezése.
A nyolcadikos diákok és

osztály-

szülők folyamatos

főnök,

tájékoztatása a

igazgató-

beiskolázással

helyettes

ellenőrzés

kapcsolatban.
A délutáni felügyeleti

igazgató-

szeptember

rendszer

helyettes,

01.

megszervezése, az

napközis

folyamatos

ebédeltetési rend
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intézményvezető

beszámoltatás
ellenőrzés

kialakítása.

csoportvezető
k

A tanulók fizikai

testnevelő

2021. január

intézményvezető

dokumentumok

állapotát felmérő

tanárok,

11. és 2021.

-helyettes

ellenőrzése

intézményvezető

tájékozódás

vizsgálat

április 23
között

Hasznos anyaggyűjtés

DÖK vezető,

megszervezése (ősszel

osztály-

elektronikai hulladék és

főnökök

ősz, tavasz

hasznoselem-gyűjtés,
tavasszal a járványügyi
helyzet előírásainak
megfelelően, ha
lehetséges, papírgyűjtés

V. A tanév helyi rendje
-

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szabályozza a 2020/2021. tanítási év rendjét,
lehetőséget biztosítva az intézmények vezetőinek bizonyos esetekben a helyi eltérések
megjelenítésére.

A 2020-2021-es tanév rendje

1. Az iskola szolgalmi ideje

Az iskola szolgalmi ideje
/az általános iskola és az alapfokú művészetoktatás esetében egységesen/
Tanévnyitó ünnepség

2020.szeptember 1. 830

Iskolaudvar

Első tanítási nap

2020. szeptember 1.

Tantermek
745 érkezés

Utolsó tanítási nap

2021. június 15.

Vidám ballagás

Tanítási napok száma

179 nap

Csak a tanítással töltött
napokat kell számozni
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Az első félévzáró napja

2021. január 22.

A félévi bizonyítvány

2021. január 29-ig

Osztályfőnökök

Ballagás

2021. június 19. 900

Iskolaudvar

Tanévzáró ünnepség

2021. június 23. 1700

Iskolaudvar

kiosztása

2. A tanév szünetei, tanítás nélküli napok
A 2020/2021-es tanév szünetei
Őszi szünet: 2020. október 26 - november 1.

Utolsó tanítási nap a szünet előtt: október 22.
/péntek/
Első tanítási nap a szünet után: november 2.
/hétfő/

Téli szünet: 2020. december 192021. január 3-ig

Utolsó tanítási nap a szünet előtt: december
18. /péntek/
Első tanítási nap a szünet után: január 4.
/hétfő/

Tavaszi szünet: 2021. április 1-április 6-ig

Utolsó tanítási nap a szünet előtt: március 31.
/szerda/
Első tanítási nap a szünet után: április
7./szerda/

Tanítás nélküli munkanapok
1.

Diáknap - Magyar Diáksport Napja

2020. szeptember 25.

2.

Pályaorientációs nap

2020. október 16.

3

Őszi nevelési értekezlet

2020. december 12.

4.

Király Pál Kupa

2020. április 16.

5..

Pedagógus kirándulás

2021. május – június a
járványügyi helyzetnek
megfelelően.

6.

Osztályok tanulmányi kirándulása

2020/2021-es tanév, a
szorgalmi időszak bármely
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napja a járványügyi
helyzetnek megfelelően.
A 7/2019. (VI.25) PM rendelet alapján a szombati munkanapok felhasználása:
- 2020. december 12.- Nevelési értekezlet. Tanítás nélküli munkanap, ezen a napon nincs
tanítás.
3. Ünnepségek, megemlékezésekHagyományőrző, közösségi, kulturális rendezvények
Ünnepek, megemlékezések
2020. 09. 01.

Tanévnyitó ünnepség

Gál Mária igazgató

iskola udvarán, óvodások

Kolek Sarolta int.vez. h.,

műsora
2020. szeptember 21.

Gyermekek világnapja

Frech Tibor DÖK

2020. szeptember 25.

Diáknap - Magyar Diáksport

Frech Tibor DÖK

Napja

osztályfőnökök

Megemlékezés a Pákozdi

2020. október 1.

csatáról, csibeavató,

Drágóczi Katalin

akadályverseny

tanítók

Zenei világnap

Horváth-Gergely Enikő,
Germányi Sándor, Frech
Tibor

2020. október 6.
2020. október 22.

2020. november 23-25.

Emlékműsor az aradi

Petróné Kemenczei Anita

vértanúk tiszteletére

osztályszintű megemlékezés

Iskolai szintű emlékműsor az Szabó Katalin /8. o./
1956-os forradalom és

Germányi Sándor

szabadságharc tiszteletére

Horváth-Gergely Enikő

Megemlékezés Ady-Endre

Gál Mária int. vez..

születésnapjáról, Ady napok

Kolek Sarolta int. vez, h

rendezvényei

Drágóczi Katalin mk. vez.
Petróné Kemenczei Anita
mk. vez.

33

Frech Tibor DÖK
2020. december 7.

Mikulásjárás: műsor,

Germányi Sándor, Frech

mikulás fogadása,

Tibor

osztályrendezvények
2020. december 17.

Művészeti karácsony

Kolek Sarolta int. vez. h.

Karácsonyi hangverseny

Germányi Sándor

Rajz-festészet kiállítás

tagozatvezető

Színjátszás
2020. december 18.

Pedagógusok évbúcsúztatója

Gál Mária intézményvezető
Kolek Sarolta int. vez. h.

2021. február 19.
2021. február 25.

Farsang: jelmezes

Osztályfőnökök

felvonulás, műsor

Frech Tibor DÖK

Kommunista és egyéb

osztályfőnökök, történelem

diktatúrák

szakos tanár

áldozatainak emléknapja
Iskolai szintű
megemlékezés, faliújság,
mécses gyújtás,
2021. március 12.

Március 15.

Germányi Sándor

községi szintű iskolai

/színjátszók/

ünnepség
2021. március 22.
2021. április 16.

Víz világnapja

Drágóczi Katalin

Egészségnap

Petróné Kemenczei Anita

Holokauszt áldozatainak

osztályfőnökök, történelem

emléknapja iskolai szintű

szakos tanár

megemlékezés
2021. április 22.

A Föld napja:

Forczek Beáta
Petróné Kemenczei Anita

2021. május 10.

Madarak és Fák napja

Kolek Sarolta int. vez. .h.
osztályfőnökök

2021. június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja

Tar Ottó
Frech Tibor
osztályfőnökök
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20201 június19. 900

Ballagás

Kolek Sarolta int. vez. h.
Germányi Sándor
Szabó Katalin
Horváth Gergely Enikő

2021. június 23.

Tanévzáró ünnepség: 5.

Gál Mária igazgató

osztályosok vakációváró

Kolek Sarolta int. vez. h.

műsorával

Frech Tibor

4. Mérések
Országos kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés
2021. május 19. /szerda/

angol nyelv

Gál Mária igazgató, Kolek

6-8. évfolyam

Sarolta int. vez. h., HorváthGergely Enikő mérésvezető
Frech Tibor nyelvtanár

2021. május 26./ szerda/

szövegértés, matematika

Gál Mária igazgató, Kolek

6-8. évfolyamok

Sarolta int. vez. h., HorváthGergely Enikő mérésvezető

Iskolai mérések
2020.10. 9.-ig

1. évfolyam

diagnosztikus

Kolek Sarolta int. vez. h.
Drágóczi Katalin m.k.v.
tanítók

2020. 09. 15-ig

minden

minden elméleti

Kolek Sarolta int. vez. h.

osztály

tárgyból

Drágóczi Katalin mk.v.
Petróné Kemenczei Anita
mk.v.

tanítók,

szaktanárok
2021. 01. 11-

felső tagozat

fizikai állapotának,

Kolek Sarolta igh. Drágóczi

2021. 04. 23-ig

osztályai

edzettségének

Katalin mk.v., Petróné

vizsgálata

Kemenczei Anita mk.v.
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Szabó Katalin, Hrubi
Dénesné testnevelő
2021. 05. 24-28.

2021.06. 01-02.

1-4.

Iskolai mérések

Kolek Sarolta int. vez. h.

évfolyam

hangos olvasás

osztályfőnökök

2,3,4,5,7.

Iskolai mérések

Kolek Sarolta int. vez. h.

évfolyamok

matematikából

Petróné Kemenczei Anita
m.k.v.
Drágóczi katalin m.k.v.
Tar Ottó

2021.06. 01-02.

5,7,8.

Iskolai mérések

Kolek Sarolta int. vez. h.

évfolyamok

angol nyelv (írásbeli)

Petróné Kemenczei Anikta
m.k.v.

2021.06. 01-02.

2021.06. 01-02.

2,3,4.

Iskolai mérések

Kolek Sarolta int. vez. h

évfolyamok

szövegértés

Drágóczi Katalin m.k.v.

4,5,7.

Iskolai mérések

Kolek Sarolta int. vez. h

évfolyamok

szövegértés,

Drágóczi Katalin m.k.v.

helyesírás

Petróné Kemenczei Anikta
m.k.v.

2021. 06. 02.

8. évfolyam

angol nyelvvizsga

Kolek Sarolta int. vez. h.

szóbeli

Forczek Beáta
Frech Tibor

Egyéb mérések: A Pedagógiai Programban meghatározott évközi és év végi tantárgyi
mérések.
Felelős: intézményvezető helyettes, szaktanár
Dokumentáció: mérések iktatóba helyezése, megőrzése 1 évig.
5. Vizsgák
Művészeti oktatás vizsgái 2020-2021.
Félévi vizsgák
2020. december 17.

színjáték

Germányi Sándor tagozatvezető

2020. december 17.

grafika és

Germányi Sándor tagozatvezető

festészet

Kolek Sarolta
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2021. január 18.

szolfézs

Germányi Sándor tagozatvezető
Horváth Gergely Enikő

2021. január 19.

zongora

Germányi Sándor tagozatvezető, Gyüre Bálint

2021. június 1.

színjáték

Germányi Sándor tagozatvezető

2021. június 1.

grafika és

Germányi Sándor tagozatvezető

festészet

Kolek Sarolta

2021. június 7.

szolfézs

Horváth Gergely Enikő

2021. június 8.

zongora

Germányi Sándor tagozatvezető, Gyüre Bálint

Év végi vizsgák

6. Középiskolai jelentkezés
A középiskolai jelentkezés iskolai /osztályfőnöki/ feladatai
2020. szeptember 3-11.

A 8. osztályban a tanulók adatainak
ellenőrzése

2020. december 11.

Az Arany János Programra történő pályázat
benyújtása

2020. december 04.

Írásbeli felvételire való jelentkezés
megküldése

2021. január 23.

Központi írásbeli felvételi a 9. évfolyamra

2021. február 19.

Jelentkezési lapok továbbítása a
középiskolákba és a felvételi központnak

2021.február 23 - március 12.

Szóbeli meghallgatások

2021. március 16.

A középiskolák nyilvánossá teszik az
ideiglenes felvételi jegyzéket

2021. március 22-23.

A tanulói adatlapok módosításának
lehetősége

2021. április 30.

A középiskolák megküldik a felvételről
vagy elutasításról szóló értesítést a
tanulónak és az iskolának

2021. május 10 - augusztus 31.

Rendkívüli felvételi eljárás

2021. június 22 - 24.

Beiratkozás a középiskolába
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7. Értekezletek, fogadóórák, szülői értekezletek, osztálykirándulások, beiskolázás
Tantestület
2020. augusztus 31. 900

Tanévnyitó értekezlet

2020. szeptember 7.

Alsós-felsős munkaközösségi értekezlet
Tájékoztató aktuális dolgokról

2020. szeptember 28. 1400

Iskolavezetői megbeszélés

2020. október 5.

Alsós, felsős munkaközösségi értekezlet
Tájékoztató aktuális dolgokról

2020. november 2.

Iskolavezetői megbeszélés

2020. november 9.

Alsós-felsős munkaközösségi értekezlet
Tájékoztató aktuális dolgainkról

2020. november 30.

Iskolavezetői megbeszélés

2020.december 7.

Alsós-felsős munkaközösségi értekezlet
Tájékoztató – aktuális dolgaink

2020. december 12.

Nevelési értekezlet

2021. január 4.

Iskolavezetői megbeszélés

2021. január 4.

Alsós-felsős munkaközösségi értekezlet
Tájékoztató – aktuális dolgaink

2021. január 25.

Osztályozó értekezlet

2021. február 1.

Iskolavezetői megbeszélés

2021. február 8.

Félévi nevelőtestületi értekezlet

20221. március 1.

Alsós-felsős munkaközösségi értekezlet
Tájékoztató – aktuális dolgaink

2021. március 22.

Iskolavezetői megbeszélés

2021. március 29.

Iskolavezetői megbeszélés

2021. április 12.

Tavaszi nevelési értekezlet

2021.április 26.

Iskolavezetői megbeszélés

2021. május 3.

Alsós-felsős munkaközösségi értekezlet
Tájékoztató – aktuális dolgaink

2021. május 31.

Iskolavezetői megbeszélés

2021. május 31.

Alsós-felsős munkaközösségi értekezlet
Tájékoztató – aktuális dolgaink
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2021. június 14.

Osztályozó értekezlet

2021. június 23.

Tanévzáró értekezlet

Fogadóórák
/megadott időpontban, előző héten be kell íratni/
2020. november 9.

Alsó, felső tagozat

2021. április 12.

Alsó, felső tagozat

Minden nevelőnek hetente rögzített fogadóórája van.
/kifüggesztésre kerül a főépület aulájában, megtalálható az iskola honlapján/
Szülői értekezlet
2020. szeptember 7-11.

Szülői értekezletek (alsó-felső tagozat)

2021. február 1 –5.

Szülői értekezletek (alsó-felső tagozat)

2020. szeptember 24. 17:00

I.Sz.Sz.

2020. február

I.Sz.Sz.

2020. november 05. 17:00

Pályaválasztási szülői értekezlet

Nyílt nap
2020. november 24. /1-3. óra/

Alsó tagozat, a járványügyi helyzetnek
megfelelően

2020. november 25. /1-3. óra/

Felső tagozat, a járványügyi helyzetnek
megfelelően

Osztálykirándulások
2021. a szorgalmi időszak bármelyik napja

Alsó tagozat, a járványügyi helyzetnek
megfelelően

2021. a szorgalmi időszak bármelyik napja

Felső tagozat, a járványügyi helyzetnek
megfelelően

Beiskolázás
2020. április

Igazgató helyettes, az alsós munkaközösségi
vezető és a leendő elsős tanító látogatása az
óvodai nyílt napon

2021. április 15-16.

A leendő első osztályosok beíratása

2021. március

Iskolanyitogató szülőknek
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2021. május 21.

A leendő első osztályosok óralátogatása az
iskolában

8. A nevelési értekezletek témái

A Komplex Alapprogram bevezetésének,

I. félévben (2020.12.12.)

pedagógiai módszereinek tapasztalatai

II. félévben (2021. 04.12.)

A tanulók magatartási és neveltségi szintje

9. Tanulmányi versenyek
Versenynaptár – alsó tagozat
2020/2021-es tanév
Események
október

Finanszírozás

útiköltség
nevezési díj

Bolyai Verseny
november

alsós munkaközösség

Ady Napok versenyeinek
kiírása
Kistérségi Benedek Elek
szövegértési verseny

Felelős

3. és 4.
osztályfőnökök
Szántó Tiborné
Forczek Beáta

Ady Napok
Versmondóverseny

10.000Ft

Sport délután
Helyi LÜK verseny 24.osztály
Móra Kiadó L.Ü.K:
(országos)

8000Ft

6000Ft

Murárikné Csonka
Judit
Germányi Sándor

Tyihák Jánosné
Forczek Beáta

nevezési díj

Szántó Tiborné
Drágóczi Katalin

február

Számolási verseny 1-4.
osztályok

8000Ft

osztályfőnökök

március

Kerékpárverseny

(önkormányzat által
finanszírozott)

osztályfőnökök
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április

Helyi komplex 4. osztály

3000Ft

Forczek Beáta

Komplex verseny

útiköltség

Forczek Beáta

L.Ü.K. kistérségi

útiköltség

Forczek Beáta
Szántó Tiborné

verseny
útiköltség

Tessedik Napok

Drágóczi Katalin
osztályfőnökök

május

L.Ü.K. térségi verseny

útiköltség

Forczek Beáta

L.Ü.K. országos verseny

útiköltség

Szántó Tiborné
Drágóczi Katalin
Forczek Beáta
Szántó Tiborné
Drágóczi Katalin

Versenynaptár (tanulmányi –és sportversenyek) – felső tagozat
2020/2021-es tanév
Költségigényes helyi, térségi, körzeti és országos versenyek

Megnevezés

Program
(időpontok)

Időtarta
m

Felelős

Költség
tervezés

Kit terhel a
költség?

nevezés:
2020.09.11.
megyei:
2020.09.18.
14.30

Tar Ottó

utazás Abonyba

Tankerület

Körzeti
futóverseny
GUKA Pilis

2020.
szeptember

Hrubi Dénesné

utazás: 5000 Ft

Tankerület

Tollasverseny
(Dánszentmikl
ós)

2020.
szeptember

Szabó Katalin

Alapműveleti
Matematikaver
seny
(országos)
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Tankerület

Ady Kupa
(helyi)

2020. november

Szabó Katalin

Érmek: 20000 Ft Tankerület

Angol verseny
(helyi)

2020. november

Frech’ Tibor

ajéndékok: 20
000 Ft

Tankerület

Ady-napok
szövegértési
verseny

2020. november

Kemenczei
Anita

ajéndékok: 15
000 Ft

Tankerület

Frech’ Tibor

ajéndékok: 20
000 Ft

Tankerület

Petróné K.
Anita

Tankerület
Továbbjutás
esetén útiköltség
(Biatorbágy):
5000 Ft

nev.: 1200 Ft/fő

Ady-napok fotó 2020. november
verseny
Simonyi Zs.
helyesírási
verseny
(országos,
POK)

nevezés: nov. 5
1. ford.:nov. 21.
2. ford.: márc.
30.

Bolyai
matematika
csapatverseny

nevezés: 2020.
szept. 18.
körzeti: 2020.
okt. 9.
döntő: 2020.
nov. 21.

Tar Ottó

Tankerület

Bolyai
anyanyelvi
csapatverseny

nevezés: 2019.
okt. 1.
körzeti: 2019.
nov. 6. (saját isk.)
döntő: 2020.
dec. 5.

Petróné K.
Anita

nev.: 1200 Ft/fő

Diákolimpia
labdarúgás
(körzeti)

2020. december

Szabó Katalin

utazás: 5000 Ft

Tankerület

Diákolimpia
tollaslabda
területi

2020. január

Szabó Katalin

útiköltség:
10000 Ft

Tankerület

Kazinczyról
elnevezett
„Szép Magyar
Beszéd”

2021. januárfebruár

Petróné K.
Anita

2. ford.
útiköltség
(Nagykőrös):
3000 Ft

Tankerület

döntő Bp.

(3 ford. ,
országos)
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Tankerület

Utazás:

Zrínyi Ilona
Matematikaver
seny
(országos)

nevezés: 2020.
okt. 13.

Tar Ottó

Nevezés:
Ft/fő

1500 Tankerület

útiköltség:
Cegléd

1. ford.:
2020.12.07.
2. ford.:
2021.03.05.
döntő:
2021.04.16-18.

Herman Ottó
Kárpátmedencei
Biológia
Verseny

2019.
megyei forduló:

Hevesy
György
Kárpátmedencei
kémia verseny
Diákolimpia
tollaslabda
megyei

megyei ford:

2021. február

Diákolimpia
tollaslabda
országos

2021. március

Koncz
Istvánné

Nevezési
2500 Ft/fő

díj: Tankerület

utazás:10 000 Ft

Kemenczei
Gábor

utazás: Bp-re

Tankerület

hétvége
(1 nap)

Szabó Katalin

útiköltség:
10000 Ft

Tankerület

Péntek
8.00vasárnap
20.00

Szabó Katalin

90000 Ft

Tankerület

döntő:. Eger

szállás, étkezés,
útiköltség

2021. március
Diákolimpia
Mezeifutóverseny körzeti

Szabó Katalin

Kerékpárverse
ny

Hrubi Dénesné

Hrubi Dénesné

2021. március
15.

útiköltség:
10000 Ft

Tankerület

Tankerület

Szabó Katalin

(helyi)
Az év madara
(rajz)
Pest megyei
értéktár

2020. tavasz

Kolek Sarolta

Postakölrség:
1000 Ft

Tankerület

Kolek Sarolta

útikőltség
(Cegléd):

Tankerület

útikőltség:
(Budapest)
Hungarikum

2021. tavasz

Kolek Sarolta
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utiköltség:
Lakitelek

Tankerület

Árpádházi
Szentek és
Boldogok

2021. tavasz

Kolek Sarolta

utiköltség:
Lakitelek

Tankerület

Diákolimpia
labdarúgás

2021. március

Szabó Katalin

útiköltség:7000
Ft

Tankerület

Hrubi Dénesné

(körzeti)
Tessedik napok 2021. április

Frech’ Tibor

Albertirsakörzeti

Horváth-G.
Enikő

Szavalóverseny 2021. április
(felsős)

Kemenczei
Anita

12 000 Ft

Tankerület

Tar Ottó

Nev.díj:
1500Ft/fő
(önerő)

Tankerület

Alapműveleti
Matematikaver
seny
(országos)

nevezés:.
megyei:
országos:.

útiköltség: 3000 Tankerület
Ft/fő

útiköltség:
megyei 10000
Ft, (Abony)
döntő: 20000
Ft+szállás, étk.

Egészség és
Sportnap

2021.

Mindenki

10000 Ft

Tankerület

Tiszán innen,
Dunán túl
országos
népdaléneklési
minősítő
verseny

2021. március 7.

Horváth-G.
Enikő

útiköltség:
(Cegléd)
kocsi

Tankerület

Király Pál
futóverseny,
körzeti

2021. április 16.

Hrubi Dénesné

30000 Ft éremre, Tankerület
ajándékokra

Tessedik
futóverseny

2021. április

Tápiómenti
népdaléneklési
verseny

2021. április

Horváth-G.
Enikő

útiköltség: 3000 Tankerület
Ft

Kisiskolák
diákolimpiája
(megyei)

atlétika és foci

Hrubi Dénesné

2021. május

Szabó Katalin

útiköltség:
000 Ft

Szabó Katalin
Hrubi Dénesné
Szabó Katalin
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útiköltség: 3000 Tankerület
Ft

10 Tankerület

Kisiskolák
diákolimpiája
(országos)

atlétika és foci

Hrubi Dénesné

2021. június

Szabó Katalin

Úszóverseny
Albertirsán

2021. június

Hrubi Dénesné
Szabó Katalin

útiköltség:
000 Ft

20 Tankerület

útiköltség: 5000 Tankerület
Ft

Önerős levelezős versenyek és egyéb versenyek (felső tagozat)
Verseny
megnevezése

Verseny
kiírója,

Tantárgyak
(5-8.o.)

Hány
fordulós?

Önerő

Felelős

nevezési
határidő
Bendegúz
Tudásbaj-

Bendegúz
Akadémia

angol kezdő,
haladó,

nokság
levelezős,
országos

Szeged

matematika

Optimum
4200 Ft/félév

Petróné K.
Anita,
Frech Tibor

3–3
forduló
félévenkén
t

TITOK

TITOK
Oktatásszervező
Bt.

Tanulmányi
versenyek,
országos,
3 Budapest
fordulós

IX.-X.: angol 1. forduló
és történelem
ingyenes
válogató
november:
Arany János
magyarverse
ny

kiírásnak
megfelelően

szaktanárok

3000 Ft/fő

szaktanárok

január:
London
Bridge
angolverseny,
Kálti Márk
történelemver
seny
február:
Herman Ottó
természetism
ereti verseny
TudásvadászO
rszágos
Honismereti

https://honismer
eti-tanulmanyiverseny.hu/

Témakörök:
irodalom,
történelem,
földrajz,
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4 forduló

Tanulmányi
Verseny

környezetism
.,
néphagyomá
ny,
hungarikumo
k, feltalálók

(online
verseny)

Internetes
Matematikaver
seny

MATEGYE
nevezés:
szeptember

3-8. osztály

8 fordulós
(októbertől
– áprilisig)

ingyenes

szaktanárok

postaköltség

Kolek Sarolta

Dolina túra
Rajzpályázatok

Rajz

VI. Ellenőrzések, értékelések
Szakmai ellenőrzések a tanévben
Minősítés: Ebben a tanévben pedagógusminősítésben két kolléga jelentkezett. Kaldeneckerné
Fajka Dominika pedagógus I és Forczek Beáta pedagógus II fokozatba.
A 2020-as évben végzik a vezetői –és az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést is.
Az intézmény szakmai munkájának erősítése érdekében ebben a tanévben kiemelt figyelmet
szánunk a belső ellenőrzésekre.
Belső ellenőrzés az ellenőrzési és óralátogatási terv szerint történik.
Ellenőrzésre jogosultak
Pedagógiai tevékenység:
alsó tagozat: intézményvezető, intézményvezető helyettes, alsós munkaközösség-vezető,
felső tagozat:, intézményvezető, intézményvezető helyettes felsős munkaközösség,
művészeti iskola: intézményvezető, intézményvezető helyettes, tagozatvezető
Adminisztráció, ügyvitel: intézményvezető, intézményvezető helyettes.
Technikai dolgozók: intézményvezető, intézményvezető helyettes .
Ideje: folyamatos
Időkeretek:
intézményvezető: havi 4 órában,
intézményvezető helyettes: havi 3 órában.
munkaközösség - vezető: havi 1 órában
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Az ellenőrzés kiemelt területei:
-

tanóra, napközi, művészeti tagozatok,

-

szabadon választott óra, szakkör,

-

ügyelet, étkeztetés,

-

adminisztráció, ügyvitel, e- napló

-

technikai feladatok

-

munkavédelem

-

azonnali beavatkozást igénylő helyzetek

-

„új” pedagógusok

-

munkatervben kiemelt feladatok megvalósítása.

Az intézményvezetői óralátogatások kiemelt szempontjai /az alkalmazott óralátogatási lap
szempontsora mellett/:


A differenciált kompetenciafejlesztés megvalósulása a tanítási órán



Az értő olvasás fejlesztése valamennyi tanítási órán



A tanulók motiválása, érdeklődésük fenntartása



A tanulók magatartása, hozzáállása, aktivitása



Digitális kompetencia fejlesztése



A tanulás támogatása, szervezése, irányítása (motiváció, tanulás szervezési eljárások)



A tanulók személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése.

Az osztályfőnökök, szaktanárok lehetőség szerint hospitálnak osztályainkban a
munkaközösségi munkatervekben meghatározottak szerint.
Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ellenőrzési
terve 2020/2021.
Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési

Augusztus

szempontok)

szempontjai

Épület,

Karbantartó,

Beszámoltató

Készenléti

Intézményvezető,

tantermek

takarítók

vizsgálat

állapot

Intézményvezető-

előkészítése

helyettes
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Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai

Osztályozó és

Javító

Beszámoltatás, Tantervi

Intézményvezető,

javítóvizsga

bizottság

látogatás

követelmé-

Intézményvezető-

nyeknek való

helyettes

tagjai

megfelelés,
törvényesség
Tanévnyitó

Műsorért

Beszámoltatás, Szervezett-

Intézményvezető,

ünnepség

felelős

megfigyelés

Intézményvezető-

előkészületei

pedagógus

Tantermek

Tanítók

dekorálása

szaktanárok,

ség

helyettes
Megfigyelés

Ízléses

Intézményvezető-

dekoráció

helyettes

igazgatóhelye
ttes
Órarend, ügyelet, Igazgató,

Beszámoltatás Óraszámok,

Intézményvezető,

testnevelés órák igazga-

egyenletes

Intézményvezető-

beosztása,

tóhelyettes,

terhelés,

helyettes

bontások

Felelős

bontások,

pedagógus

tantermi
kapacitás
Tanulói

Intézményvezető-

tanulólétszámok

adatok

helyettes

és

pontossága

A

Iskolatitkár

Adatgyűjtés

azonosítószámok
pontosítása
Törzslapok

Osztályfőnök Dokumentu-

Tanulói

felvitele

, napközis

mok

adatok pontos helyettes

nevelők

vizsgálata

kitöltése

Intézményvezető-

A halmozottan

Osztályfőnök Adatgyűjtés

Törvénynek

Intézményvezető,

hátrányos

ök, GYIV-

való

Intézményvezető-

felelős

megfelelés

helyettes
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Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai

helyzetű tanulók
felmérése
Tanmenetek,

Osztályfőnök Vizsgálat

Tantervi

Munkaközösség

foglalkozási

ök,

követelmé-

vezető,

tervek

szaktanárok,

nyeknek való

intézményvezető

tanítók,

megfelelés,

napközis

óraszámok

nevelők
Napközis

Napközis

csoportok

nevelők,

szervezése

mk.vezetők

Étkeztetés rendje Napközis

Adatgyűjtés

Megfigyelés

nevelők,

Csoportlét-

Intézményvezető-

szám

helyettes

Folyamatos- Intézményvezető
ság,

Intézményvezetőhelyettes

Szakköri

Osztályfőnök Adatgyűjtés

Szakkörök

Intézményvezető-

igények

ök,

indításának

helyettes

felmérésének

szakkörvezető

feltételei

ellenőrzése,

k

(megfelelő

Vizsgálat

Szeptember

felülvizsgálata

létszámok)

Hittanra

Osztályfőnök Vizsgálat

A

jelentkező

ök Hitoktatók

zökkenőmen- helyettes

tanulók

tes hitoktatás

számbavétele,

biztosításána

órabeosztások

k ellenőrzése

Intézményvezető-

A gyógy

Védőnő

Adatgyűjtés,

Az orvosi

testnevelésben

testnevelők

vizsgálat

javaslatok és helyettes

részesülő

az

tanulók

órabeosztáso

számbavétele,

k
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Intézményvezető-

Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai

orvosi
vélemények
meglétének
ellenőrzése.
Munkatervek

GYIV-felelős, Vizsgálat

Iskolai

munkaközöss

céloknak

ég vezetők,

való

DÖK

megfelelés

Intézményvezető

vezetője, AMI
tagozatvezetőj
e, verseny-és
sportfelelősök
Iskolai honlap

Megbízott

Vizsgálat,

aktualizálása

pedagógus

beszámoltatás aktualitások- helyettes

Az

Intézményvezető-

nak való
megfelelés
Tanulói

Iskolatitkár

Vizsgálat

nyilvántartás

Adatok

Intézményvezető-

pontossága,

helyettes

tanulói
érkezés,
távozás,
vezetése
Szakköri

Érintett

Vizsgálat

Tanulólét-

Intézményvezető-

dokumentumok nevelők

szám,

helyettes

ellenőrzése

foglalkozáso
k
adminisztráci
ója,
időbeosztás
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Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai

Pedagógus

Az

Beszámoltató

Dokumentum Intézményvezető

önértékelés

önértékelést

vizsgálat

ok vizsgálata

beindítása,

vezető

csoportok

szervezése

nevelők,

munkájának

folyamatosan

érintett

ütemterve

pedagógusok
A fenntartó által Az ellenőrzést Beszámoltató

Dokumentum Intézményvezető

előírt

vezető

vizsgálat

ok vizsgálata

ellenőrzések

nevelők

Adatgyűjtés

Versenyek

Vizsgálat

hatékonysá-

elvégzése
folyamatosan
Tanulmányi- és

Szaktanárok

sportversenyek
számbavétele,

gának és a

jelentkezések

jelentkezések

ellenőrzése.

ellenőrzése.

Intézményvezető

Versenynaptár
Az SNI-s

Osztályfőnök Vizsgálat,

tanulók

ök

Hatályosság

beszámoltatás nyomon

számbavétele

Intézményvezetőhelyettes

követése

határozatok
ellenőrzése.
Az októberi

Pedagógusok

Vizsgálat

A kért adatok Intézményvezető-

statisztikához

pontossága,

szükséges adatok

megfelelő-

összegyűjtése

sége

helyettes

Nevelési

Munkaközöss Beszámoltatás Előkészületi

Intézményvezető

értekezlet

ég vezetők

intézményvezető-

munkák

előkészítése

helyettes
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Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai
szervezettség
e

Napközi heti és

Napközis

napirendje

nevelők

Adatgyűjtés

Időbeosztás,

Intézményvezető,

tanulási idő,

Intézményvezető-

foglalkozások helyettes,
munkaközösség
vezető
Október 6.

Felelős

megemlékezés

pedagógus

Beszámoltatás Szervezettség, Intézményvezető
előkészület

előkészítése
Október 23.-i

Felelős

Beszámoltatás, Műsor

Intézményvezető,

műsor

pedagógus

megfigyelés

szervezett-

Intézményvezető-

sége,

helyettes

előkészületei

színvonala
Az elvégzett

Elsős tanítók

DIFER mérések

Adatgyűjtés,

Törvényes-

Intézményvezető

vizsgálat

ségnek való

Intézményvezető-

megfelelés

helyettes

eredményeinek
értékelése, jelentés
készítése az
OKÉV felé
GYIV

GYIV felelős Dokumentum

nyilvántartás

elemzés

Nyilvántartás Intézményvezető,
pontossága

intézményvezető-

Október

helyettes
Pályaválasztás

8.osztályfő

Beszámolta-

Előkészületi

Intézményvezető,

i szülői

nöke,

tás

munkák

munkaközösség

értekezlet

pályaválas

(meghívók

vezető

előkészítése

ztási

stb.)

felelős

szervezettsé
g
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Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)
Tanítási órák

szempontjai
Külön

Óralátogatás

Értékelési

Intézményvezető,

beosztás

szempontok

Intézményvezető-

szerint

szerint

helyettes,
Munkaközösség
vezetők,
Osztályfőnökök

Napközis

Napközis

foglalkozások,

nevelők

Óralátogatás

tanulás szervezése.

Értékelési

Intézményvezető,

szempont

intézményvezető-

szerint

helyettes,
munkaközösség
vezetők

A munkavédelmi, Munkavé

Beszámoltatás Biztonságvéd Intézményvezető

tűzvédelmi

delmi

elmi

oktatás

felelős

szempontok

bizonylatainak

szerint

ellenőrzése
Továbbtanulás

8.

Beszámoltatás , Tanulók, és

előkészítése

osztályfőnöke adatgyűjtés

szülők

Intézményvezetőhelyettes

tájékoztatása
Szakköri munka

Szakkörvezet Szakkörláto-

Értékelési

Intézményvezető,

ellenőrzése

ők

szempontok

intézményvezető-

gatás

helyettes
Negyedévi

Alsós

Beszámoltatás , Szöveges

értékelés

munkaközöss vizsgálat

értékelés

November

ég

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

Negyedévi

Alsós

Beszámoltatás , Szöveges

értékelés

munkaközöss vizsgálat
ég

értékelés

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes
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Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)
Tanítási órák

szempontjai
Külön

Óralátogatás

Értékelési

Intézményvezető,

beosztás

szemponto

intézményvezető-

szerint

k

helyettes

szerint

munkaközösség
vezetők

Nyílt tanítási

Kijelölt órák, Beszámoltatás Szervezetts

Munkaközösség

nap

évfolyamok

vezetők,

ég

Intézményvezető
-helyettes
Országos

Igazgatóhely Beszámoltatás, Az OH

Kompetencia

ettes

adatok

által kért

méréshez

Iskolatitkár

gyűjtése,

adatszolgált

szükséges

Gyógypedag feltöltése

adatok

ógus

Intézményvezető

atás

rögzítése
e-napló

Pedagógusok Dokumentum

ellenőrzése

elemzés

Tanítási

Intézményvezető-

órák,

helyettes

foglalkozás
ok
pontos
vezetése
Tanítási órák

Külön

Óralátogatás

Értékelési

Intézményvezető,

beosztás

szemponto

Intézményvezető-

szerint

k szerint

helyettes
Munkaközösség

December

vezetők
Pedagógus

pedagógusok Beszámolás

karácsonyi
ünnepség
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Műsor és

Intézményvezető-

dekoráció

helyettes

Ellenőrzés Ellenőrzés
megnevezése

ideje

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai

előkészítése

előkészítés
e

Pályaorientáci

8.

ó

Jelentkezés

Intézményvezető-

osztályfőnök

az írásbeli

helyettes

e

felvételire

A művészeti

Érintett

oktatási és

pedagógusok

Adatgyűjtés

Vizsgalátogatás A tantárgy

egyéb vizsgák

követelmén

Intézményvezető-

yei szerint

helyettes

ellenőrzés
Tanítási és

Intézményvezető

Tagozatvezető
Pedagógusok Vizsgálat,

Tantárgyfel

Intézményvezetőhelyettes

munkaidőkere

dokumentum

osztásnak

t

ellenőrzés

való

teljesítésének

megfelelés,

a vizsgálata

naplók
pontos
vezetése

Tanfelügyeleti

Intézményve Tanfelügyeleti Jogszabály

Intézményvezető,

(vezetői,

zető

ban

Intézményvezető-

intézményi)

meghatároz

helyettes

ellenőrzés

ottak

előkészítése

szerint

ellenőrzés

folyamatosan
Tankönyvren

Szaktanárok, Adatgyűjtés

Tankönyvk

Munkaközösség

delés,

Tankönyvfel

iválasztás

vezetők,

törvénynek és

elős

szempontja

Intézményvezető

i szerint

-helyettes

Január

ütemtervnek
megfelelő
ügyintézése.
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Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai

Félévi

Igazgatóhely Beszámoltatás Értekezlet

osztályozó

ettes,

szempontja

értekezlet

munkaközöss

i szerint

előkészítése

ég vezetők

Tanítási órák

Külön

Ügyelet

Óralátogatás

Intézményvezető

Értékelési

Intézményvezető

beosztás

szempont

intézményvezető

szerint

szerint

-helyettes,
munkaközösség
vezető

Ügyelet

Pedagógusok Vizsgálat

Hatékonysá

Intézményvezető-

, tanulói

g,

helyettes

ügyelet

munkafegy

osztf.

DÖK felelős

elem

Munkaközösség
vezető

Az I. félév

Nevelőtestüle Félévi

Munkatervi

Munkaközösség

oktató -

t

statisztikai

célok

vezetők,

nevelő

elemzés,

megvalósul

intézményvezető

munkája

beszámoltatás

ása

intézményvezető
-helyettes

8. osztályosok

8.

Jelentkezési

Törvényes-

Intézményvezető

beiskolázása

osztályfőnök lapok vizsgálata ség, pontos

intézményvezető

adminisztrá

e

-helyettes

Február

ció
Nevelési

Munkaközös Beszámoltatás Előkészület

Intézményvezető

értekezlet

ség vezetők,

i munkák

intézményvezető-

előkészítése

érintett

szervezetts

helyettes

pedagógusok

ége

56

Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai

Farsangi

Osztályfőnök Beszámoltatás Műsor

Intézményvezető

előkészületek

ök, szabadidő

intézményvezető

dekoráció

szervező,

-helyettes

DÖK felelős
Tankönyvren

Tankönyvfel Beszámoltatás, Szülők

Intézményvezető

delés

elős

tájékoztatás

intézményvezető-

a,

helyettes

adatgyűjtés

ingyenes
tankönyvre
ndelés
Tanítási órák

Beosztott

Óralátogatás

pedagógusok

Értékelési

Intézményvezető

szempont

intézményvezető-

szerint

helyettes
munkaközösség
vezető

Tanulmányi

Osztályfőnök Adatgyűjtés

Programter

kirándulások

ök

v várható

tervezése
e-napló
ellenőrzése

Intézményvezető

költség
Pedagógusok Dokumentum
elemzés

Tanítási

Intézményvezető

órák pontos

intézményvezető

vezetése,

-helyettes,

helyettesíté

munkaközösség

sek

vezető

jelölése,
foglalkozás
i terv és

Március

napló
összhangja
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Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)
¾ éves

szempontjai
Osztályfőnök Dokumentum

értékelés

elemzés

Értékelési

Intézményvezető-

módok és

helyettes

realitások
Iskolanyitogat

Kijelölt órák, Beszámoltatás Szervezetts

Intézményvezető-

ó szervezése

évfolyamok

helyettes

ég

szülőknek

Alsós
munkaközösség
vezető

Tanítási órák

Beosztás

Óralátogatás

szerint

Értékelési

Intézményvezető

szemponto

intézményvezető-

k

helyettes
munkaközösség
vezető

Napközi

Napközis

tanulási

nevelők

Óralátogatás

tevékenysége

Tanulás

Intézményvezető

segítése,

intézményvezető-

szokások

helyettes

kialakítása

munkaközösség
vezető

1. osztályosok

Iskolatitkár

beiratkozása

Dokumentum

Törvények

elemzés

betartása,

Intézményvezető

pontos
adminisztrá
ció
Tanítási órák

Beosztás

Óralátogatás

szerint

Értékelési

Intézményvezető

szempont

intézményvezető-

szerint

helyettes

Április

munkaközösség
vezető
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Ellenőrzés Ellenőrzés
ideje

megnevezése

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai

Év végi

Felkért

Beszámoltatás Tantervi

Intézményvezető

mérések

pedagógusok,

követelmé-

intézményvezető-

előkészítése

munkaközöss

nyeknek

helyettes

ég vezetők

való
megfeleltet
és,
együttműkö
dés formái

Tanulmányi

Osztályfőnök Beszámoltatás Programok,

Intézményvezető

kirándulások

ök

költségek,t

osztályfőnökök,

előkészítése

anulólétszá

munkaközösség

(a kirándulás

m

vezetők

Bejegyzése

Intézményvezető-

k

helyettes

időpontjától
függően)
e-napló

Pedagógusok Dokumentum

ellenőrzése

elemzés

pontossága
érdemjegye
k száma,
túlórák,
helyettesíté
sek
vezetése
A

Érintett

Adatgyűjtés,

nyilvántartott

pedagógusok vizsgálat

Kérelmek

Intézményvezető-

pontos

helyettes

SNI-s tanulók

kitöltése,

kontrollvizsgá

továbbítása

lati

.

kérelmeinek
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Ellenőrzés Ellenőrzés
megnevezése

ideje

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai

számbavétele.
Tanítási - és

Pedagógusok Vizsgálat,

Tantárgyfel

Intézményvezetőhelyettes

munkaidőkere

dokumentum

osztásnak

t

ellenőrzés

való

teljesítésének

megfelelés,

ellenőrzése

e-napló
pontos

vizsgálata

vezetése

Ballagás

7.- 8.

tanévzáró

évfolyam

ünnepély

osztályfőnök

előkészítése

ei

Beszámoltatás Műsor

Intézményvezető-

dekoráció

helyettes

Teljesítmén

Intézményvezető

y

Munkaközösség

mérés

értékelése,

vezetők

előkészítése

hibák

érintett
pedagógusok
Országos

Érintett

Kompetencia

pedagógusok elemzés

Statisztikai

feltárása,
fejlesztés
e-napló

Pedagógusok Dokumentum

ellenőrzése

elemzés

Pontos

Intézményvezető-

adminisztrá

helyettes

Május

ció
A művészeti

Érintett

oktatási és

pedagógusok

Vizsgalátogatás A tantárgy

egyéb vizsgák
ellenőrzés

Intézményvezető

követelmén

Intézményvezető-

yei szerint

helyettes
Tagozatvezető
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Ellenőrzés Ellenőrzés
megnevezése

ideje

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)
e- napló

szempontjai
Pedagógusok Dokumentum

anyakönyvek,

elemzés

bizonyítványo

Pontos

Intézményvezető-

adminisztrá

helyettes

ció

k
ellenőrzése
Tanévvégi

Pedagógusok Statisztikai

osztályzatok

adatgyűjtés

Problémafe

Intézményvezető

ltárás

intézményvezető-

tanulmányi

helyettes

eredmények
Nyári

Karbantartó, Beszámoltatás Munkák

felújítási és

takarítók

Intézményvezető

ütemezése

karbantartási
munkák
tervezése
Szabadságolá

Iskolatitkár

Beszámoltatás Munkák

Intézményvezető

ütemezése

si terv
ellenőrzése

Június

Június

Szertárak,

Pedagógusok Beszámoltatás Selejtezés,

szertári

pótlás,

anyagok,

javítás

szemléltető

szükségess

eszközök

ége

Intézményvezetőhelyettes

felülvizsgál
ta
Tankönyvren

Tankönyvfel Beszámoltatás Időbeni

delés

elősök

ütemezés

felülvizsgálat
a

61

Intézményvezető

Ellenőrzés Ellenőrzés
megnevezése

ideje

Ellenőrzött

Az ellenőrzés

Az

Az

dolgozó

formája,

ellenőrzés

ellenőrzésért

módszere

kiemelt

felelős vezető

(értékelési
szempontok)

szempontjai

Nyári

Érintett

táborozás

pedagógusok,

megszervezés

Beszámoltatás Programok,

Intézményvezető

szervezés

DÖK

e
VII. Az Intézmény kapcsolatai
Az iskola hagyományai szerint kapcsolatot ápol az intézmény fenntartójával, az intézmény
működtetőjével, a területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri
hivatallal.
Iskolánk mindennapi munkája során szorosan együttműködik a Művelődési- és Sport Házzal.
Közös tevékenységünk összehangolt, előre megtervezett és pontosan ütemezett. A Művelődési
Házzal a következő területen dolgozunk együtt:
-

Helyet biztosítanak:


a délelőtti testnevelés óráinknak



délutáni sportköri és tollaslabdaedzéseknek



színjátszás-, és médiaoktatásnak



színpadot igénylő versenyeknek, vetélkedőknek



a művészeti iskola bemutatóinak, kiállításainak, hangversenyeinek



könyvtári óráknak, tanulói könyvtári kölcsönzés és internet használatnak.

-

Vetélkedőket szerveznek tanulóink számára egy-egy jeles nap alkalmából.

-

Kiállításokat, hangversenyeket, színházi előadásokat rendeznek.

A Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nevelőtestületével folyamatosan
egyeztetjük nevelési feladatinkat, módszereinket és eljárásainkat, kölcsönös hospitálásokat
végzünk. Tájékoztatjuk egymást az óvoda- iskolai átmenet kapcsán felmerült kérdésekről, és
azokra közösen keressük meg a válaszokat.
Jó és hatékony munkakapcsolat alakult ki a Ceglédi Tankerület utazó gyógypedagógiai
szolgálattal, az ott dolgozó kollégákkal, akik a beszédfogyatékos, mozgás- és hallássérült
tanulóink fejlesztését végzik.
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A tanulóink egészségügyi ellátását (tisztasági vizsgálatok, mérések, egészséges fejlődés
elősegítése, nyomon követése), a Községi Védőnői Szolgálat és Dr. Hajdúhegyi Ágnes
gyermekorvos látja el.
A dolgozók foglalkozás egészségügyi vizsgálatát Dr. Tajti Géza háziorvos végzi.
Tanulóink testi- és lelki fejlődését veszélyeztető körülmények esetén a probléma megoldásához
kérjük a segítségét a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatalának, valamint a Szociális Segítőház Családsegítő Központ Gyermekjóléti
Szolgálatának, akikkel folyamatosan, napi szinten tartjuk a kapcsolatot nem csak a védelem alá
helyezett tanulókkal kapcsolatban. Kérjük a segítségüket a felmerülő higiéniai problémák
megoldásában, orvosolásában. Hetente 2 alkalommal munkatársaik fogadó órát tartanak, ahová
szívesen küldjük az általunk rászorulónak vélt tanulókat, szüleiket.
Iskolánkban a Pilisi Római Katolikus Plébánia, az Albertirsai Református Egyház és az
Albertirsai Evangélikus Egyház vállalta a katolikus, a református és az evangélikus hit-és
erkölcstan oktatását valamennyi évfolyamon. Az órákat az erkölcstan órákkal párhuzamosan
illesztettük be az órarendbe.
Együttműködési szerződést kötöttünk a Dánszentmiklósi Iskoláért Alapítvánnyal, a
Dánszentmiklósért Egyesülettel, a Dánszentmiklósi Sportkörrel és a Dánszentmiklósi Faluvédő
Egyesülettel, sport, szabadidős és kulturális programok közös megrendezésére, együttműködünk a
hagyományok ápolásában.
Jó kapcsolatot tartunk fenn a térségünkben működő általános és középiskolákkal
Együttműködésünket az éves munkatervünk eseménynaptárja tartalmazza.

Együttműködő

Tevékenység/rendezvény Kapcsolattartó/megvalósító

partner
Tankerület

fenntartáshoz

Gál Mária intézményvezető.

kapcsolódó feladatok
meghívás
rendezvényekre
Dánszentmiklós

információcsere

Gál Mária ig.

Község

tájékoztatás

Germányi Sándor

Önkormányzata

rendezvények

Horváth-Gergely Enikő

-

Szabó Katalin

Falunap
63

Kulturális

-

Idősek Napja

Bizottság

-

Nemzeti ünnepeink

-

Adventi
gyertyagyújtás

-

Szent Miklós téli
fesztivál

-

Községi sport- és
egészségnap

Dánszentmiklós

szociálisan rászoruló

Szántó Tiborné

Község

tanulók segítsége

Osztályfőnökök

Dánszentmiklósi

rendszeres

Szántó Tiborné

Polgármesteri

gyermekvédelmi

Hivatal

kedvezmény, HH, HHH

Gyámhatóság

tanulók adatai

Dánszentmiklósi

étkezési térítési díjak

Napközis nevelők

Tanya Csárda,

étkeztetés szervezése,

Gál Mária ig.

napközis konyha

adatok átadása

Kolek Sarolta ig. h.

Önkormányzata
Szociális
Bizottság

Polgármesteri
Hivatal
Pénzügy

Markó-Ocsenás Nikolett
Szülők, ISZSZ

kapcsolattartás

Gál Mária ig.

-

szülői értekezletek

Kolek Sarolta int. vez. h.

-

fogadó órák

Szántó Tiborné

-

nyílt napok

Osztályfőnökök, szaktanárok

-

háromhavonkénti
értékelés HH, HHH
tanulók esetében

-

rendezvények
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-

ISZSZ
választmányi
értekezlet

Családsegítő- és

megelőzés

Gál Mária intézményvezető

Gyermekjóléti

problémás esetek

Szántó Tiborné

Szolgálat

védelembe vétel

osztályfőnökök

Iskola

szűrővizsgálatok

Kolek Sarolta int. vez. h.

egészségügyi

tisztasági vizsgálatok

Drágóczi Katalin

szolgálat

felvilágosító órák

Petróné Kemenczei Anita

egészségvédelmi nap
PMPSz

BTM, SNI tanulók

Gál Mária intézményvezető

Cegléd

vizsgálati,

Murárikné Csonka Judit

kontrollvizsgálati
kérelmei
Dánszentmiklósi

óvodásból iskolába

Drágóczi Katalin

Mosolygó Alma

történő átmenet segítése

Murárikné Csonka Judit

Óvoda és Mini

Tyihák Jánosné

Bölcsőde
Községi Könyvtár

Osztályfőnökök, szaktanárok

-

Könyvtári órák

-

Népmese napja

-

Költészet napja

-

községi újságba

Murárikné Csonka Judit

cikkek átadása
Kistérség iskolái

Civil szervezetek

tanulmányi

Kolek Sarolta int. vez. h

versenyek

Versenyfelelősök: Forczek

-

továbbképzések

Beáta, Tar Ottó

-

pályaválasztási

Szabó Katalin

rendezvények

Petróné Kemenczei Anita

-

-

helyi

Gál Mária ig.

hagyományápoló

Kolek Sarolta int. vez. h.

rendezvények
-

sport, szabadidős és

Szabó Katalin

kulturális

Frech Tibor
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programok közös

Germányi Sándor

megrendezésére
Helyi vállalkozók

-

üzemlátogatások

Osztályfőnökök

Középiskolák

-

pályaválasztási

Gál Mária intézményvezető

szülői értekezlet

Szabó Katalin 8. osztály

nyílt napok

osztályfőnöke

-

látogatása
Rendőrség

Iskola rendőre

Gál Mária intézményvezető

program

Kolek Sarolta int. vez. h.

-

Védelmi nap

Osztályfőnökök

-

rendezvények

Szántó Tiborné

-

prevenció

-

esetmegoldás

-

VIII. Szülői háttér
A családok döntő többségének jó a kapcsolata az iskolánkkal. Az alsó tagozatban a szülők
többsége aktívan részt vesz a szülői értekezleteken, a fogadóórákon és a nyílt tanítási
napokon. A felső tagozatban azonban nem mindig megfelelő a látogatottság. A szülők ahol
tudják, segítik az osztályközösségek, az iskola munkáját.
A szülői munkaközösség aktívan dolgozik, segít az iskolai rendezvények szervezésében,
lebonyolításában.
Iskolai eseményekről a szülőket, a térség lakóit folyamatosan tájékoztatjuk az iskolai
honlapunkon illetve a Dánszentmiklósi Híradón keresztül.
IX. Hit-és erkölcstan oktatása
Iskolánkban a Pilisi Római Katolikus Plébánia a katolikus hitoktatással Dóka Tamás
plébánost, és az Albertirsai Református Egyház a református hitoktatással Uherkovicsné
Perge Tímea Mónika hitoktatót bízta meg. Az evangélikus hitoktatást Horváthné Csoszánszky
Márta evangélikus lelkész vállalta az 1-2-3-4 illetve az 5-6-7-8. évfolyamokon. Az órákat az
erkölcstan órákkal párhuzamosan illesztettük be az órarendbe. Az oktatók foglalkozási
naplókat vezetnek. A tanulók értékelését havonta, az adott hónap végén átadják az
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osztályfőnököknek, akik rögzítik azokat az osztálynaplóban. Célunk, hogy az órák az elmúlt
évekhez hasonlóan, továbbra is hiánytalanul megtartásra kerüljenek.
Osztályok

evangélikus református

római katolikus

etika

összesen

1.a.osztály

1

0

5

9

15

1.b. osztály 0

2

4

8

14

2 .osztály

0

0

9

6

15

3. osztály

2

2

8

6

18

4. osztály

0

1

3

9

13

5. osztály

1

3

3

9

16

6. osztály

1

5

10

8

24

7. osztály

1

0

6

9

16

8. osztály

0

6

10

2

17

Összesen

6

19

58

66

149

X. Megbízások
Igazgató helyettes:

Kolek Sarolta

Művészetoktatási tagozatvezető:

Germányi Sándor

Alsós munkaközösség vezető:

Drágóczi Katalin

Felsős munkaközösség vezető:

Petróné Kemenczei Anita

DÖK vezetője:

Frech Tibor

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Szántó Tiborné
Sportfelelős:

Szabó Katalin

Versenyfelelősök:

Forczek Beáta (alsó tagozat)
Tar Ottó

(felső tagozat)

Tankönyvfelelős:

Tar Ottó

Rendszergazda:

Kovács Zoltán

/a honlapért felelős/

Tar Ottó

A kompetencia mérés vezetője:

Horváth-Gergely Enikő

A pályaválasztási felelősök:

Petróné Kemenczei Anita

Az iskolavezetésben nem történt változás.
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AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS MUNKATERVE A 2020/2021. TANÉVRE

A 2020/2021-as tanévben 38 tanuló iratkozott be az intézményünk valamely tagozatára.
Zongora tanszak - 6 fő
Modern tánc tanszak - 12 fő
Grafika, festészet tanszak - 13 fő
Színjáték tanszak - 7 fő
A művészeti tárgyak oktatását ellátó tanárok:
Horváth Gergely Enikő - Szolfézs
Györe Bálint - Zongora
Szoboszlai Csilla - Modern tánc
Kolek Sarolta - Grafika, festészet
Germányi Sándor - Színjáték
A művészeti órák napi beosztása:
Hétfő: Szolfézs
Kedd: Modern tánc, Grafika, festészet, Színjáték, Zongora
Szerda: Szolfézs
Csütörtök: Modern tánc, Grafika, festészet, Színjáték, Zongora

Az alapfokú művészetoktatás céljai, feladatai:
-- A növendékek kompetenciájának fejlesztése egyénre szabott, saját képességükhöz igazított
módszerekkel történjék.
-- Az egyéni hangszeres növendékek a pedagógiai programban megfogalmazott tanmeneti
ütemezés szerint haladjanak.
-- A csoportos művészeti tanszakoknál folytatódjon a differenciált munkáltatás, a többszintű
óraszervezés.
-- A vizsgák, bemutatók, kiállítások eredményesek, színvonalasak és élményt jelentőek
legyenek.
-- Motivációval, az életkornak és az egyéni képességekhez igazított feladatokkal, ösztönző
értékeléssel igyekezzünk elérni, hogy a növendékek több éven keresztül folytassák
tanulmányaikat ugyanazon tanszakon.
-- A tanulók teljesítménye feleljen meg a tanszak, évfolyam és tananyag szakmai
követelményeinek.
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-- A művészeti órák kijelölt időpontja védett legyen más délutáni elfoglaltságokkal szemben.
-- Az órák rendszeres látogatása minden művészetiskolás tanuló vállalt kötelezettsége,
távolmaradás csak indokolt esetben legyen.
-- A művészeti tanszakok csoportjai, növendékei az idei tanévben is fokozott
szerepvállalással jelenjenek meg a település és az intézmény kulturális életében.
-- Folyamatos kapcsolat tartása a szülőkkel, tájékoztatás a gyermekek előmeneteléről,
munkájáról havonta legalább egy érdemjeggyel.
-- Az adminisztráció naprakész, hibátlan és szakszerű legyen.

A 2020/2021-as tanév vizsgái:
Félévi vizsgák:
Szolfézs -- 2021. jan. 18.
Zongora -- 2021. jan. 19.
Modern tánc – 2021. dec.17.
Grafika, festészet -- 2020. dec. 17.
Színjáték -- 2020. dec. 17.
Év végi vizsgák:
Szolfézs -- 2021. jún. 7.
Zongora -- 2021. jún. 8.
Modern tánc – 2021. jún.3.
Grafika, festészet -- 2021. jún. 1.
Színjáték -- 2021. jún. 1.

RENDEZVÉNYEK:
-- Tanévnyitó / szept. 1. /
-- Gyermekek világnapja / szept. 21. /
-- Idősek Napja / okt.1. /
-- Zene Világnapja / okt. 1. /
-- Zene világnapja koncert / október /
-- Ady emlékműsor /november/
-- Ki, Mit, Tud – Cegléd / dec. – jan. /
-- Adventi gyertyagyújtás /december/
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-- Művészeti Karácsonyest / dec. 17. /
-- Karácsonyi ünnepség / dec. 18. /
-- Március 15. Ünnepi műsor /márc. 12. /
-- Kárpát-medencei szavalóverseny – Budapest / március /
-- Tessedik-napok -- Albertirsa / április /
-- Karéj - fesztivál -- Örkény / május /
-- Művészeti est a Templom téren / június /

Dánszentmiklós, 2020. szept.

Germányi Sándor
tagozat vezető
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Az alsó tagozatos
munkaközösség munkaterve
a 2020-2021. tanévre

Készítette: Drágóczi Katalin
alsó tagozatos munkaközösség vezetője
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Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve
2020-2021. tanév

I.

Helyzetelemzés

A munkaközösség tagjai:
1.a osztály: 15 fő
Osztályfőnök: Murárikné Csonka Judit
1.b osztály: 14 fő
Osztályfőnök: Tyihák Jánosné
2. osztály: 15 fő
Osztályfőnök: Drágóczi Katalin
3.osztály: 18 fő
Osztályfőnök: Szántó Tiborné
4. osztály: 13 fő
Osztályfőnök:Forczek Beáta
Alsó tagozatos tanulók összesen: 75 fő

Napközis nevelők:
I. napközis csoport (1.a, 1.b, 4.o.)
1.a 10 fő (ebéd után hazamegy 4 fő)
1.b 12 fő (ebéd után hazamegy 2 fő)
4.o. 5 fő (ebéd után hazamegy 1 fő)
Összesen 27 fő (ebéd után hazamegy 7 fő)
Napközis nevelő: Markó-Ocsenás Nikolett

II. napközis csoport (2., 3., 4.o)
2.o. 13 fő (ebéd után hazamegy 2 fő)
3.o. 13 fő (ebéd után hazamegy 1 fő)
4.o. 2 fő
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Összesen: 31 fő (ebéd után hazamegy 3 fő
A 3. napközis csoporthoz tartozik még 3 fő 4. osztályos tanuló.
Alsó tagozatos napközis tanulók összesen: 67 fő (ebből ebéd után hazamegy 15 fő)
Napközis nevelők: Fekete Sándorné, Erdős Irén
Az alsó tagozatos tanulók összlétszáma 75 fő, ebből igen magas létszám, 67 fő igénybe veszi az
étkezést, a napközit 16 óráig vagy 17 óráig pedig 52 fő igényli.
Az alsó tagozatos osztályokba betanítók: Germányi Sándor, Tar Ottó, Hrubi Dénesné, Erdős Irén,
Szabó Katalin, Horváth-Gergely Enikő

Fejlesztő pedagógus: Murárikné Csonka Judit
Gyógypedagógus: Tyihák Jánosné, Drágóczi Katalin
Pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens: Németh Zsuzsanna
Iskolapszichológus: Pósalaky Csilla

TANULÓINK ÖSSZETÉTELE AZ ALSÓ TAGOZATON
Az alsó tagozaton összesen 75 fő tanul. Összesen öt osztályunk van, az első évfolyamon két, a többi
évfolyamon egy- egy osztályunk indult. Többségében dánszentmiklósi tanulók, Albertirsáról bejáró
tanulóink vannak még.
Az első osztályokban az új, 2020-as Nat szerint, az ehhez kidolgozott a Pedagógiai Program
mellékletében megtalálható Helyi tantervek alapján, a 2. , 3. és 4. osztályokban az előző NAT, és az
erre épülő Kerettanterv, illetve a Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és AMI Pedagógiai
program mellékletében szereplő helyi tantervek szerint folyik a munka.
A tagozat valamennyi évfolyamán heti 5 testnevelés óra van, melyet 4+1-es bontásban tartunk, 1 óra
az atlétika. A tanulók több sportág közül választhatnak: labdarúgás, tollaslabda, atlétika,
úszás(önköltséges), túra.
Választhattak még tanulóink énekkar, angol nyelv, informatika, környezetvédelem, Ha-hó délutáni
szabadon választott foglalkozásokat.
Az alsó tagozatos tanulók az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokon vesznek részt ebben a tanévben:
angol nyelv, informatika, atlétika, labdarúgás, tollaslabda.
A művészeti oktatás keretében a következő tagozatok közül választhattak tanulóink: festészet,
színjátszás, furulya, zongora, dob, moderntánc, társastánc, néptánc tanszakok közül.
Az alsó tagozatos tanulók az alábbi művészeti tagozatokon vesznek részt ebben a tanévben: festészet,
zongora, moderntánc
Az alsó tagozaton 15 fő BTM-es és 4 fő SNI-s tanulónk van, közülük 1 tanuló tanulásban
akadályozott. Őket gyógypedagógus, illetve fejlesztő pedagógus is fejleszti.
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A tanítók, a gyógypedagógusok, a fejlesztő pedagógus munkáját pedagógiai/gyógypedagógiai
asszisztens segíti.
Iskolai pszichológus és szociális munkatárs segítségét is igénybe vehetik az osztályfőnökök szükség
szerint.
A Komplex alapprogram 2., 3. és 4. osztályokban kerül bevezetésre. A tanulók a következő
alprogramok közül választhatnak kötelezően:
II.

Digitális játékok
Robotika
Sakk
Gyermekdalok
Fotózás és filmkészítés
Természetjárás
Környezetvédelem

Kiemelt oktatási céljaink megvalósítása az alsó tagozatban:
1. Alapkompetenciák fejlesztése a típusfeladatok gyakoroltatása által








A szövegértés kompetencia fejlesztése:
Fejlesztendő készségek:
Olvasási készség
Információ visszakeresése adatközlő, ismeretterjesztő szövegekből, újságcikkekből
Szókincsbővítés
Szöveg megértése és feldolgozása
Régen használt szófordulatok, szókapcsolatok értelmezésének képessége
Indirekt gondolkodás fejlesztése
Mindezeket a következő feladattípusokkal kívánjuk fejleszteni:











Különböző típusú szövegek feldolgozása (élményszerző,elbeszélő, magyarázó,
adatközlő, ismeretterjesztő, a mindennapokban használatos szövegek, mint pl. plakát,
pályázati kiírás, térképolvasás, tájékozódási szövegek, receptek, játékleírások,
újságcikk, színházi plakát, menetrend, belépőjegyek, táblázatok, diagrammok olvasása
stb.)
Feladat, utasítások megértésének fejlesztése Csatlakozz, ha érted! Kézfeltétellel való
visszajelzés
Kapcsolatok, összefüggések keresése
Interaktív, digitális tananyagok használata
Néma/hangos olvasás
Feleletválasztós feladatok
Nyílt végű feladatok
Szómagyarázatok
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Szótárak használatának gyakoroltatása
Véleményalkotás az olvasottakkal kapcsolatban
Vázlatkészítés, részcímek adása
Ötsorosok készítése
Lényegkiemelés, tartalommondás
Szövegek befejezése
Szövegben való tájékozódás képességének fejlesztése: keretezés, aláhúzás, karikázás
Szólások, közmondások értelmezése
Feladatbank létrehozása
Tanórához kapcsolódó játékos feladatok, interaktív feladatok: Activity, Szólánc, Most
mutasd meg!, szóképzések, nyelvi játékok, tankockák stb.
Régen használt szókapcsolatok magyarázata, képi megjelenítése – kép, videóhanganyag(IKT eszközökkel, internet segítségével)
Szókirakó, memória szavakkal, képekkel
Tájékozódást segítő játékok, feladatlapok

Matematikai kompetencia fejlesztése
Fejlesztendő készségek:











Alapműveletek, számolási készség fejlesztése
Mértékismeretek tapasztalati szinten
Logikai gondolkodás fejlesztése
Utasítások megértése, értelmezése
Összetett utasítások részekre bontása
Idői orientáció kialakítása, fejlesztése
Téri orientáció fejlesztése
Hozzárendelések, összefüggések megértésének fejlesztése
Problémamegoldó képesség fejlesztése
Indirekt gondolkodás fejlesztése
Mindezeket a következő feladattípusokkal kívánjuk fejleszteni:











Számfogalom kialakítása
Alapműveletek végzése szóban, írásban
Tájékozódási gyakorlatok
Mértékegységváltás tevékenykedtetéssel
Kombinatorikus feladatok megoldása
Statisztika, diagramok, grafikonok értelmezése
Naptárhasználat
Nyitva tartás
Receptek
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Menetrend
Színházi helyek, jegyek
Térképen való tájékozódás
Relációs szókincs fejlesztése
Valószínűségszámítás
Alakzatok, geometriai formák megismertetése, tanulmányozása többféle nézetből.
Különféle játékos feladatok: Memóriajátékok, párkereső játékok, szabályjátékok,
aknakereső játék
Fordított szövegezésű feladatok
Tananyaghoz kapcsolódó matematikai játékok: pl. számkirály, négysarkos, Ki a
legjobb?
Logikus gondolkodást fejlesztő feladatok
Interaktív, digitális feladatok, tankockák használata
Osztályfoknak megfelelő társasjátékok tanítása, alkalmazása, gyakoroltatása:
- 1. osztály: puzzle, memóriajáték
- 2. osztály: malom játék, Ki nevet a végén?
- 3. osztály: Torpedó, Scrable
- 4. osztály: Sudoku és keresztrejtvények



Iskolánk az előző tanévben csatlakozott a Magyar Tudományos
Akadémia
és
a
Szegedi
Tudományegyetem
Képességfejlődés
Kutatócsoportja által gondozott Szegedi Iskolai Longitudinális Programhoz.
A program 2019 őszén indult, iskolánkban.
A következő mérési lehetőségeket vehetjük igénybe:
Óvodás korosztály - 1. évfolyam:
Iskolakezdő mérőcsomag: számolási és olvasási előkészségek + gondolkodási
képességek mérése országos adatokhoz viszonyított, személyre szabott objektív
visszacsatolással (iskolai regisztrációhoz kötött).
Gyakorló pedagógusok által összeállított fejlesztő programok az eLearendszerben.
A programok feltöltése folyamatos, iskolaszintű regisztrációt követően
ingyenesen alkalmazható. A szeptember elején feltöltésre kerülő fejlesztő
programok többsége kisiskolás diákok olvasási és számolási készségének
fejlesztésére fókuszál. Elérhetőség: http://edia.hu/elea/
1-8. évfolyamos diákok:

Diagnosztikus
mérések
az
olvasás-szövegértés,
matematika
és
természettudományok területén. Országos adatokhoz viszonyított, személyre
szabott objektív visszacsatolással.
Három mérési etap várható:
o 2020. szeptember-november, 2-8. évfolyamos diákoknak ajánlott.
o 2021. január-március, 1-7. évfolyamos diákoknak ajánlott.
o 2021. április-június, 1-7. évfolyamos diákoknak ajánlott.
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Gondolkodási képességek mérése: problémamegoldó gondolkodás, induktív
gondolkodás, kombinatív gondolkodás, internetes információkeresési
hatékonyság,tanulási módszerek, stratégiák, munkamemória. Országos
adatokhoz viszonyított, személyre szabott objektív visszacsatolással (iskolai
szintű regisztrációhoz kötött). Az iskolák külön felkérő levélben részletes
instrukciót kapnak használatához. A tesztelés eDia tanári tesztes modul: a
pedagógusok egyéni és ingyenes regisztrációt követően közel 20.000,
matematika, olvasás és természettudományos tudást mérő/ fejlesztő feladat
között válogathatnak (évfolyam, terület, dimenzió szerinti szűrést alkalmazva)
és állíthatják össze saját tesztjeiket, fejlesztő programjaikat. Internetes
elérhetősége:
https://teszt.edia.hu/ Egész évben ingyenesen elérhető eDia modul.
Gyakorló pedagógusok által összeállított fejlesztő programok az eLearendszerben.
A programok feltöltése folyamatos, iskolaszintű regisztrációt követően
ingyenesen alkalmazható.
Elérhetőség: http://edia.hu/elea/




Az értő olvasás fejlesztésére a digitális oktatás során több alkalmazás interaktív
feladatait használtuk, mint például Sutori, Genially, LearningApps, Wordwall,
BOOKR
Suli,
youtube,
Okos
doboz
stb.
Ezeket továbbra is használjuk az oktatás során.
A matematika kompetencia fejlesztésére a digitális oktatás során több
alkalmazás interaktív feladatait használtuk, mint például Sutori, Genially,
LearningApps, Wordwall, matekmindenkinek, Okos doboz, youtube stb.
Ezeket a tanítási órák során és tanórán kívüli foglalkozásokon, illetve szorgalmi
feladatok adásával továbbra is alkalmazzuk. Használjuk a Teams alkalmazást.

Továbbá a következő év végi díjakkal ösztönözzük tanulóinkat a jobb eredmények elérésére:
-

Legtöbb ötös díj.
Legszorgalmasabb tanuló díj.
Arany Penna – legszebb füzet díj.

2. A KAP program bevezetése és alkalmazása a kijelölt évfolyamokon


A Komplex Alapprogram 120 órás továbbképzést minden alsó
tagozatban tanító kolléga elvégezte az előző tanévben.
A
Komplex
Alapprogram
az
EFOP-3.1.2-16-2016-00001
azonosítószámú, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség
nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram
bevezetése a köznevelési intézményekben" című pályázati program
legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez
kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. A probléma
kezeléséhez kapcsolódó lehetséges megoldások közül a program
elsősorban a szervezeti kultúra fejlesztésén alapuló preventív
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beavatkozásokat részesíti előnyben, amelyekhez a pedagógusok
módszertani továbbképzése, pedagógiai szemléletváltoztatása révén
kíván hozzájárulni.
A program további célja a differenciált, személyközpontú neveléstoktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési
intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás
pedagógiai és módszertani eszköztárának fejlesztése, valamint
méltányos, támogató, hátránykompenzáló tanulási környezet kialakítása
valamennyi tanuló sikeres előrehaladása érdekében.
A Komplex Alapprogram keretében cél megismerni a végzettség nélküli
iskolaelhagyás prevencióját szolgáló Komplex Alapprogram alapelveit,
beavatkozási, fejlesztési rendszerét. Képessé válni a Komplex
Alapprogram céljainak, alapelveinek és módszereinek alkotó és adaptív
alkalmazására saját és intézményünk gyakorlatára, továbbá képessé
válni a Komplex Alapprogram koncepciójához illeszkedő egyéni és
intézményi szintű tervek elkészítésére.
A Komplex Alapprogram tanulástámogató módszertanának (tanítási
stratégia) központi eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó
differenciális
fejlesztés
(Differenciált
Fejlesztés
Heterogén
Tanulócsoportokban, DFHT). A tanítási stratégia célja, hogy minden
tanuló meglévő tudása bővüljön, és pozitív élményekben, sikerekben
legyen része, képessé váljon az önálló és a társas tanulásra, egyszóval:
az eredményes tanulásra. Az alkalmazott módszertan komplexitása azt
jelenti, hogy a tanulók személyiségének és képességeinek fejlesztéséhez
szükséges tevékenységeket együtt alkalmazzuk az osztálymunka alatt. A
program megvalósítása során a nevelés és oktatás kognitív, morális és
affektív komponenseit egyformán fontosnak véljük, vagyis a
tudományos-intellektuális,
társadalmi-állampolgári
és
a
személyiségfejlesztésre irányuló célok közül egyiket sem helyezzük
előtérbe.
A DFHT olyan nevelési, tanulási, tanítási módszer, melynek központi
elemei az együttműködésen alapuló kooperatív munka és a személyre
szabott, képességekhez mért differenciált egyéni feladatok. A
módszerben központi helyet foglal el a sokféle képesség felhasználását
igénylő feladat, amely minden tanulótól innovatív gondolkodást igényel
a téma köré szervezett aktív csoportmunkára alapozva. Másodsorban egy
speciális oktatástervezési stratégia, amelyen keresztül a tanár felkészíti a
tanulókat az együttműködési szabályok betartására, valamint azokra a
szerepekre, amelyek saját munkájuk vezetéséhez szükségesek. Cél, hogy
a módszer segítségével a pedagógusok erős hatást gyakoroljanak a
nevelés, tanulás folyamatára. A tanulói esélyegyenlőséget a DFHT
fontosabb módszertani elemei támogatják. A módszer tanulási
környezetbe való implementálásával megvalósul a tanulók közötti
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együttműködés erősítése, a gyermekek iskolai sikerességének
biztosítása, az alulteljesítő, illetve a tehetséges tanulók hozzásegítése a
közép- és felsőfokú továbbtanuláshoz.
Az Európa 2020 stratégia öt célkitűzésének egyike az alacsony iskolai
végzettségűek
arányának
visszaszorítása3.
Hazánk
versenyképességének megtartásához és fejlesztéséhez elengedhetetlen a
végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökkentése, amely európai
uniós elvárás is egyben4.
A
Komplex
Alapprogram
az
EFOP-3.1.2-16-2016-00001
azonosítószámú, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség
nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” elnevezésű kiemelt projekt,
melynek legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás
mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. A
probléma kezeléséhez kapcsolódó lehetséges megoldások közül a
program elsősorban a szervezeti kultúra fejlesztésén alapuló preventív
beavatkozásokat részesíti előnyben, amelyekhez a pedagógusok
módszertani továbbképzése, pedagógiai szemléletváltoztatása révén
kíván hozzájárulni.
A program további célja a differenciált, személyközpontú neveléstoktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési
intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás
pedagógiai és módszertani eszköztárának fejlesztése, valamint
méltányos, támogató, hátránykompenzáló tanulási környezet kialakítása
valamennyi tanuló sikeres előrehaladása érdekében, ezen keresztül a
program minden tanulóhoz szól, része a tehetséggondozás is.
A Komplex Alapprogramot alkalmazó iskola olyan tudásintenzív
tanulószervezet, amelyben a programot komplexszé tevő alprogramok:
(1) a Logikaalapú, (2) a Testmozgásalapú, (3) a Művészetalapú, (4) a
Digitális alapú, valamint (5) az Életgyakorlat-alapú alprogram iskolai
gyakorlatba történő beemelése, valamint a differenciált fejlesztés javítja
a tanulási eredményeket (learning outcomes). Cél, hogy az iskolák
működésében olyan szervezeti változások induljanak el, melynek
nyomán azok a tanulószervezet és a szervezeti tanulás irányába
mozdulnak el.
A Komplex Alapprogram minden tanuló számára biztosítja a tanulási
esélyek növelésének komplex pedagógiai módszerek rendszerszemléletű
együttesét magában foglaló fejlesztő tevékenységek összességét. A
program épít a tanulók sokszínűségére, egyediségére, az egyedi
képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakozására.
A Komplex Alapprogram szerint működő iskolában megjelenő
alapelvek és a program tanítási- tanulási stratégiájának (DFHT)
alkalmazása során a tanulók személyiségének és kompetenciáinak
fejlesztése mellett kiemelt fontossággal jelenik meg az uniós
elvárásoknak megfelelően az egész életen át tartó tanulást támogató,
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valamint az eredményes munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő
transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás,kreativitás,
kezdeményezőkészség,
problémamegoldó
gondolkodás,
kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése). A Komplex
Alapprogramot alkalmazó iskolákban a tudáskonstruálás mellett a
képességfejlesztés is hangsúlyos szerepet kap, hiszen a kialakult
készségeknek döntő szerepe van az egész életen át tartó tanulás
folyamatában, valamint a megszerzett tudás alkalmazásában is.
A Komplex Alapprogram tanulástámogató módszertanának (tanításitanulási stratégia) központi eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó
differenciális
fejlesztés
(Differenciált
Fejlesztés
Heterogén
Tanulócsoportban, DFHT). A stratégia célja, hogy minden tanuló
meglévő tudása bővüljön, és pozitív élményekben, sikerekben legyen
része,képessé váljon az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az
eredményes tanulásra. Az alkalmazott módszertan komplexitása azt
jelenti, hogy a tanulók személyiségének és képességeinek fejlesztéséhez
szükséges tevékenységeket együtt alkalmazzuk az osztálymunka alatt. A
program megvalósítása során a nevelés és oktatás kognitív, morális és
affektív komponenseit egyformán fontosnak véljük, vagyis a
tudományos-intellektuális,
társadalmi-állampolgári
készségek
fejlesztésére és a személyiségfejlesztésre irányuló célok közül egyiket
sem helyezzük előtérbe. A program a korábbi fejlesztéseket figyelembe
véve, ám azokat meghaladó, szintetizáló, továbbfejlesztő módon épül
fel. Alapelvek mentén szerveződik, amelyek a teljes programot átfogják
és meghatározzák, emellett önálló tanítási-tanulási stratégiával is
rendelkezik, mely megjelenik a tanítási órákon, valamint az alprogrami
foglalkozásokon is. Alprogramokkal támogatott, melyek a képesség- és
készségfejlesztést szolgálják, és megfelelő szabadságot biztosítanak a
pedagógusok számára a tanítási stratégia adaptív alkalmazásához adott
tanulócsoportok esetében.
A Komplex Alapprogram kialakítása során kiemelt jelentőségű, hogy
koherenciát biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel
megalapozva a program és az arra épülő alprogramok egységes
rendszerét. A program alapelvei: 1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3)
közösségi lét; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság.
Az elmúlt másfél évtizedben a magyar oktatási rendszerben – elsősorban
a kompetenciaalapú oktatással összefüggésben – sok, differenciálással
összefüggő eljárás honosodott meg. A Komplex Alapprogram
újszerűsége
a
korábbi
gyakorlathoz
képest:
ᘩᘩ egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig
használt
differenciált
fejlesztést
támogató
módszereket;
ᘩᘩ alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és
ezzel a tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot;
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ᘩᘩ különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek
fejlesztésére, készségeinek kialakítására az alprogramok segítségével.
A Komplex Alapprogram kiemelt célja az egyéni adekvát tanulási utak
támogatása és ezzel minden tanuló képességeihez mért maximális
fejlesztése. A Komplex Alapprogram olyan tanulásszervezést feltételez,
amelynek egy része a tanuló érdeklődéséhez igazított, a másik része
pedig a tanulók és szülők igényeihez, az iskola lehetőségeihez, helyi
szokásaihoz alakítható. Az ilyen módon szervezett foglalkozások
jelentősen hozzájárulhatnak a tanulók tanulási eredményességének
növeléséhez, sikerességéhez és a tanulók közötti esélyegyenlőtlenség
csökkentéséhez.
A Komplex alapprogram 2., 3. és 4. osztályokban kerül bevezetésre.
A Komplex Alapprogram alprogramjai a következők: Digitális alapú,
Életgyakorlat alapú, Logika alapú, Művészet alapú, Testmozgás alapú
alprogram.
A tanulók a következő alprogramok közül választhatnak kötelezően
iskolánkban:
Digitális játékok
Robotika
Sakk
Gyermekdalok
Fotózás és filmkészítés
Természetjárás
Környezetvédelem
A KAP bevezetésével kapcsolatos teendőink:
A Házirend, a Pedagógiai Program, az SZMSZ dokumentumaink
kiegészítése a KAP programmal.
Tájékoztató szülői értekezletek tartása.
A tanulók alprogramokba való jelentkeztetése.
Az e- SZTR rendszer folyamatos használata.
A Tudásbázis folyamatos használata.
A támogatóval való személyes konzultáción való részvétel.
A tanmenetek átdolgozása, a DFHT-KIP órák beépítése a tanmenetekbe
(a tanítási órák 20%-a).
Az alprogrami foglalkozások tanmenetének elkészítése.
Eszköz-, anyagszükséglet leadása.
A Komplex alapprogram facebook-os zárt csoportban való részvétel
lehetősége.
DFHT-s és komplex órák tervezése és tartása.
Alprogrami foglalkozások tervezése és megtartása.
Ráhangolódás tervezése és megtartása.
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3. A DFHT módszer alkalmazása a méltányosság elvének
megvalósulásával
A DFHT olyan nevelési, tanulási, tanítási módszer, melynek központi
elemei az együttműködésen alapuló kooperatív munka és a személyre
szabott, képességekhez mért differenciált egyéni feladatok. A
módszerben központi helyet foglal el a sokféle képesség felhasználását
igénylő feladat, amely minden tanulótól innovatív gondolkodást igényel
a téma köré szervezett aktív csoportmunkára alapozva. Másodsorban egy
speciális oktatástervezési stratégia, amelyen keresztül a tanár felkészíti a
tanulókat az együttműködési szabályok betartására, valamint azokra a
szerepekre, amelyek saját munkájuk vezetéséhez szükségesek. Cél, hogy
a módszer segítségével a pedagógusok erős hatást gyakoroljanak a
nevelés, tanulás folyamatára. A tanulói esélyegyenlőséget a DFHT
fontosabb módszertani elemei támogatják. A módszer tanulási
környezetbe való implementálásával megvalósul a tanulók közötti
együttműködés erősítése, a gyermekek iskolai sikerességének
biztosítása, az alulteljesítő, illetve a tehetséges tanulók hozzásegítése a
közép- és felsőfokú továbbtanuláshoz.
A Komplex Alapprogram tanulástámogató módszertanának (tanításitanulási stratégia) központi eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó
differenciális
fejlesztés
(Differenciált
Fejlesztés
Heterogén
Tanulócsoportban, DFHT). A stratégia célja, hogy minden tanuló
meglévő tudása bővüljön, és pozitív élményekben, sikerekben legyen
része,képessé váljon az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az
eredményes tanulásra. Az alkalmazott módszertan komplexitása azt
jelenti, hogy a tanulók személyiségének és képességeinek fejlesztéséhez
szükséges tevékenységeket együtt alkalmazzuk az osztálymunka alatt. A
program megvalósítása során a nevelés és oktatás kognitív, morális és
affektív komponenseit egyformán fontosnak véljük, vagyis a
tudományos-intellektuális,
társadalmi-állampolgári
készségek
fejlesztésére és a személyiségfejlesztésre irányuló célok közül egyiket
sem helyezzük előtérbe. A program a korábbi fejlesztéseket figyelembe
véve, ám azokat meghaladó, szintetizáló, továbbfejlesztő módon épül
fel. Alapelvek mentén szerveződik, amelyek a teljes programot átfogják
és meghatározzák, emellett önálló tanítási-tanulási stratégiával is
rendelkezik, mely megjelenik a tanítási órákon, valamint az alprogrami
foglalkozásokon is. Alprogramokkal támogatott, melyek a képesség- és
készségfejlesztést szolgálják, és megfelelő szabadságot biztosítanak a
pedagógusok számára a tanítási stratégia adaptív alkalmazásához adott
tanulócsoportok esetében.
A Komplex Alapprogram kialakítása során kiemelt jelentőségű, hogy
koherenciát biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel
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megalapozva a program és az arra épülő alprogramok egységes
rendszerét. A program alapelvei: 1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3)
közösségi lét; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság.

-

A Komplex alapprogram 2., 3. és 4. osztályokban kerül bevezetésre.
Feladatok a DFHT módszer alkalmazásakor:
Heterogén csoportok kialakítása.
A pedagógusnak lehetősége van a kialakult státuszhelyzet módosítására.
Eszközei a csoportmunka során:
 olyan feladatot állít össze a csoport számára,
amely lehetőséget ad a tanulók többféle
képességének a bemutatására, felhasználására,
ezzel
ösztönözve
minden
tanulót
a
csoportmunkában való egyenrangú részvételre;
 folyamatos pozitív megerősítést küld a tanulók
felé a jó teljesítmény elismeréseként, tudatosítva,
hogy mindenkinek van olyan képessége,
erőssége, amely segítséget jelent a csoportfeladat
magas színvonalú teljesítéséhez.









-

-

A státuszkezelés lehetőségét kínáló csoportmunka eredményeként a
tanulóknak
az
egymással
szembeni
kompetenciaelvárásai
megváltozhatnak, megváltoztathatóak. A tanulók megtanulják, hogy
mindenkinek van olyan képessége, amely birtokában jól teljesít.
Tevékenységformák, a hierarchikus sorrend megváltoztatásra törekvő
tanári viselkedésformák alkalmazása, amelyek a kirekesztettség ellen
lépnek fel:
A „Kompetencia erősítése” tevékenységnél a tanár állandóan tudatosítja
a csoport tagjaiban, hogy mind az egyén, mind a csoport képes a feladat
sikeres végrehajtására, valamint, hogy a csoport sikerének záloga a
feladat megoldásához történő egyéni hozzájárulás.
„Visszajelzést ad az egyénnek vagy a csoportnak” tevékenységforma azt
a tudatot erősíti a tanulókban, hogy a feladat megoldása helyes úton
halad.
Szignifikáns kapcsolat van a programot leginkább jellemző „Szerepekről
beszél”, illetve az „Együttműködésről és szabályokról beszél”
tevékenységek esetében.
A tanulói csoporton belül kialakult státuszhelyzet alapján a tanulóknak
határozott elképzelésük van arról, hogy ki milyen feladat elvégzésre
alkalmas. A kialakult és rögzült státuszhelyzetet a pedagógus több
tekintetben megváltoztathatja, és ezzel jobb teljesítményre és egymás
elfogadására, tiszteletére nevelheti a tanulókat: vagyis státuszt kezel, ami
a méltányosság megteremtésének az eszköze a tantermi munkában.
Kompetenciafejlesztés.
Sikerélményhez juttatás.
Pozitív, fejlesztő értékelés.
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-

A csoportok megalakítása, a szerepek kiosztása. A szerepek változtatása
a DFHT-s órákon.
A személyiség fejlesztése a feladattudat kialakításával.
A gondolkodás fejlesztése a nyíltvégű feladatok adásával, többféle
megoldási lehetőség keresésével.
Egyéni bánásmód, személyre szabott feladatok adása, differenciált
feladatadás.
Szociális képességek fejlesztése a csoport munkában.

4.
A digitális kompetencia folyamatos fejlesztése, a digitális oktatás során
alkalmazott eszközök, módszerek bővítése, tapasztalatcsere















Az IKT eszközöket minél szélesebb körben használjuk a tanórákon és a
tanórákon kívül, a napköziben a lehetőségekhez mérten.
A Komplex alapprogram digitális alprogramjai közül a következőkön
vesznek részt a tanulóink: Robotika és Digitális játékok.
Az esetleges második hullám esetén felkészülünk, illetve felkészítjük a
tanulókat és a szülőket a digitális tanrend során alkalmazott felületek
használatára (Kréta, Teams). Felhívjuk a figyelmet az interbiztonságra és a
Net etikettre.
Minél több órát szervezünk év közben a TTT és a Számítástechnika
termekben, gyakrabban használjuk a tableteket.
Rendszeresen készítünk interaktív feladatokat, tankockákat, amelyeket
felhasználunk a tanórákon, korrepetálásokon, egyéni fejlesztéseken.
Online szorgalmi feladatokat adunk a Teams felületén.
Online versenyeket ajánlunk a tanulóknak.
Gyakorló linkeket, web-es linkeket, oldalakat ajánlunk a szülői
értekezleteken, személyesen vagy a facebook-os zárt csoportunkban a
szülőknek, tanulóknak.
Az office 365 OneDrive felületén létrehozott feladatbankot továbbbővítjük,
ide mindenki tud feltölteni hasznos anyagokat, ajánlásokat. A Teams-ben
az alsó tagozatos munkaközösség számára létrehozott csoportban
megosztjuk egymással a továbbképzéseken, a digitális tanrend során
megszerzett új információkat, tudást, feladatokat, tananyagokat stb.
megosztjuk itt egymással.
Részt veszünk az IKT eszközökkel kapcsolatos továbbképzéseken, szakmai
fórumokon,szakmai napokon, hospitálásokon.
Iskolánk az előző évben csatlakozott a Magyar Tudományos
Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem Képességfejlődés
Kutatócsoportja által gondozott Szegedi Iskolai Longitudinális
Programhoz. Az alsó tagozatos tanulók részt vesznek az e-Dia mérésekben.

5.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia fejlesztése a
pénzügyi tudatosság kialakításával
- „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahéten (2021. március 1-5.) kiemelten fejlesztjük.
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- Takarékosságra neveljük a tanulókat, tanulják meg beosztani a pénzüket.
- Családi költségvetést készítünk, számbavesszük a bevételeket és a kiadásokat, pénzügyi
tervezést és megtakarításokat tervezünk.
- A tanórákon megtanítjuk a tanulóknak a pénzhasználatot, a pénzhasználathoz kapcsolódó
szöveges feladatokat oldatunk meg velük. A miniLÜK játék, játékpénz használata.
- A pénz értékét megismertetjük a tanulókkal.
- Megismertetjük a tanulókkal a régi és új pénznemeket, a külföldi pénzérméket bemutatjuk
(euró ismerete, átváltása)
- Megismertetjük tanulóinkkal a pénzintézeteket, bemutatjuk a pénz útját. Ismerkedünk a
befektetések, hitelek, bankszámla, bankkártya fogalmakkal.
- Különféle játékokon keresztül alakítjuk ki a pénzügyi tudatosságot, mint például Gazdálkodj
okosan!, Monopoly, Boltos játék, árverés, licit játék.
- Bolhapiacot rendezünk, amelyen a megunt játékok adás-vétele történik.

III.

Kiemelt nevelési célkitűzéseink megvalósítása az alsó tagozaton:
1. A tanulók neveltségi szintjének javítása, tudatos internethasználat és a
helyes viselkedés kultúra kialakítása a digitális oktatásban
o A Házirend, a Digitális tanrend során alkalmazott Házirend megismertetése a
tanulókkal és a szülőkkel.
o A Házirend betartatása.
o Online órák alatti viselkedés során megköveteljük:
- pontos órakezdésre szoktatás, nevelés,
- megfelelő öltözet,
- megfelelő kommunikáció,
- illemtudó viselkedés a pedagógussal és a társakka szemben,
- társakhoz való helyes viszonyulás,
- a tanóra folyamatának tiszteletben tartása.
- A Net Etikett megismertetése, alkalmazása.
o A konfliktusok megelőzése, agresszió kezelése, azonnali megbeszéléssel,
konfliktuskezeléssel, állandó nevelői jelenléttel.
o A kulturált beszéd fejlesztése dramatikus játékokkal, figyelemfelhívással,
mintaadással a tanítási órákon.
o A felnőttekkel és a társakkal való udvariasságra nevelés különféle szituációs
játékokkal, figyelemfelhívással, korrigálással.
o A szabályszegőkkel szemben a Házirendben rögzített intézkedések
foganatosítása az osztályfőnök irányításával.
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o A tanítási órákon,az online tanítási órákon és azon kívül (szünetekben,
szabadidős foglalkozásokon, kirándulásokon, túrákon, múzeumlátogatásokon,
filmvetítéseken, koncerteken, a napköziben stb. ) megköveteljük a
fegyelmezett magatartást, az egymás iránti tiszteletet, segítségnyújtást,
ismertetjük és betartatjuk az alapvető erkölcsi értékeket, a tanulók felelősségés kötelességtudatát elmélyítjük, ismertetjük az emberi együttélés szabályait.
o Az együttműködési készség, empátia, kölcsönös elfogadás képességének
elfogadása érdekében kooperatív, csoportos, páros munkaformákat
alkalmazunk.
o A jobb neveltségi szint elérése érdekében év végén a Közösségi munkáért
díjat adjuk.

2.
Szociális kompetenciák fejlesztése a KAP program alkalmazásával és a
digitális tanrend során
o A KAP program alkalmazásával
- a csoport munkák során fejlesztjük a tanulók szociális készségeit, az
együttműködési készséget, empátiára, kölcsönös segítségnyújtásra
nevelünk, erősítjük az egymás iránti tisztelet megadását.
- A DFHT módszer csoportfeladatai során a szerepek tiszteletben tartására,
egymás segítésére nevelünk.
o Az online órák során a szociális kompetenciák fejlesztése:
- pontos órakezdésre szoktatás, nevelés,
- megfelelő öltözet,
- megfelelő kommunikáció,
- fegyelmezett magatartatás,
- illemtudó viselkedés a pedagógussal és a társakkal szemben,
- társakhoz való helyes viszonyulás,
- társakkal való együttműködés,
- a tanóra folyamatának tiszteletben tartása,
- az egymás iránti tiszteletre nevelés,
- a Net Etikett megismertetése, alkalmazása,
- a konfliktusok megelőzése, az agresszió kezelése.
o A tanítási órákon olyan pedagógiai módszereket (kooperatív technikák
alkalmazása, csoportmunka, páros munka, stb.) alkalmazunk gyakrabban,
részesítünk előnyben, amelyek erősítik, fejlesztik a szociális
kompetenciákat, a társas együttműködést, az egymás iránti tiszteletre
nevelnek.
o A tanítási órákon szituációs, drámapedagógiai játékokat játszunk.
o A tanítási órákon kívül, például kirándulásokon, színházlátogatásokon,
túrákon, versenyeken, szünetekben erősítjük a helyes társas viselkedést,
illetve a helytelent korrigáljuk.
o A felelősi rendszert kiépítjük, a felelősök munkáját rendszeresen
ellenőrizzük és értékeljük.
o Boldogságórákat tartunk a 1. és 4. osztályokban havi egy alkalommal. A
program a tanév minden hónapjában olyan témát jár körül, mely segíti
és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való
megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és
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boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki
egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti. Témái a következőek,
amelyek segítik a szociális kompetenciák fejlesztését: hála, optimizmus,
társas kapcsolatok ápolása, boldogító jócselekedetek, célok kitűzése és
elérése, megküzdési stratégiák, apró örömök élvezete, a megbocsátás,
testmozgás, fenntartható boldogság.

3. A tanulók táplálkozás- és mozgáskultúrájának fejlesztése, nevelése
o A rendszeres, mindennapi mozgás és sportolás fontosságára felhívjuk a
figyelmet, kiemelten a digitális tanrend során, sportszerű magatartást
alakítunk ki a tanórákon, a tanórán kívüli foglalkozásokon, szabadidős
tevékenységekben, projektnapokon, projektheteken, versenyeken, a
napköziben a szabadidős foglalkozásokon.
o Az esetleges digitális tanrendre felkészítésként tanácsokat adunk a
szülőknek, hogy hogyan tanuljanak a gyerekekkel, hogy tartsanak
szünetet többször, szaladjon, menjen ki a gyermek az udvarra,
mozogjon többször, a napi ötszöri étkezés fontosságára és a helyes
étkezésre.
o Felhívtuk a figyelmet a folyadékfogyasztásra, a helyes étkezésre az
otthoni körülmények között. A feladatok közé gyakran raktunk olyan
feladatot, amelynél fel kellett állniuk a gép elől és mozogniuk kellett.
o Az egészséges, tudatos táplálkozás fontosságára felhívjuk a figyelmet a
tanórákon, online órákon szünetekben, napközis foglalkozásokon,
szabadidős tevékenységeken, projektnapokon, projektheteken,
gyümölcsés
tej-tejtermékek
fogyasztásával,
személyes
példamutatással.
o A káros szenvedélyekhez vezető szokások megelőzése érdekében
beszélgető köröket tartunk.
o A betegségek megelőzése érdekében felhívjuk a figyelmet a méz – és
gyógyteafogyasztásra, az osztályokban, méz- és gyógyteakóstolókat
tartunk, a szünetekben a friss levegőn való mozgásos játékokat
javasoljuk a gyerekeknek. A sportnap, a délutáni sportfoglalkozások, a
KAP-os alprogram Természetjárás a tanulók mozgáskultúráját
fejlesztik. A digitális tanrend során különféle sportolási, mozgásos
játékos feladatokat adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét a
vitaminpótlásra- gyümölcs, zöldség és tejtermék fogyasztásával, az
időjárásnak megfelelő öltözködés, személyi higiéné, tisztálkodás
fontosságára.
o A napirend, a szabadidő helyes felhasználását segítjük- tanórákon,
tanórán kívüli foglalkozásokon, szabadidős tevékenységekben. Mozgás
napirend, hetirend készítése.
o A szülők figyelmét felhívjuk a gyermeke egészséges életmódjának
kialakítására való fontosságra, szülői értekezleteken, írásos formában
pl. különféle tájékoztatók, facebook zárt csoportokban, e-naplóban,
Teams-ben stb..
o Pályázatokon veszünk részt.
o Kulturált étkezési szokásokat alakítunk ki a tízóraizás, ebédelés és
uzsonnázás során. Az evőeszközök, szalvéta helyes használatára
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tanítjuk a gyerekeket. A járványügyi helyzetre való tekintettel mindenki
csak a saját ételét eheti meg, a saját evőeszközeivel ehet, figyelembe
veszi a megfelelő távolságtartást.
o Felhívjuk a figyelmet a tanítási órák során, illetve a napköziben és az
osztályban való étkezések során a helyes étkezésre, a megfelelő
folyadékfogyasztásra, a pazarlás elkerülésére.
o A tanulók táplálkozás -és mozgáskultúrájának fejlesztése, nevelése a
következő témanapokon kiemelten történik:
-

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020.
szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja)
Ady Napok sportverseny (2020. november)
Egészségnap, Víz napja (2021. március 22.)
Kerékpárverseny Március 15-e tiszteletére (2021. március )
Sportnap, Király Pál futóverseny (2021. április)

4.Az önismeret fejlesztésével a tudatos pályaválasztás kialakítása
o A Pályaorientációs napon különféle programok szervezése a megfelelő
pályaválasztás segítése érdekében, különféle szakmák megismertetése. Reális
önismeretet, önértékelést alakítunk ki a tanítási órákon és tanórán kívüli
tevékenységek során a folyamatos önellenőrzés, önértékelés, reflexiók
bevezetésével.
o A tanulóknak azokat a képességeit tárjuk fel, erősítjük, amelyekben a tanulók
jók, tehetséggondozás, versenyeztetjük tanulóinkat. Önismeretüket fejlesztjük.
o A tanulás eredményességét fokozzuk.
o Az alapkompetenciákat fejlesztjük minden tanórán.
o A különféle szakmák megismertetése a tanulókkal a tanórákon,
üzemlátogatások, szülők, nagyszülők szakmájának ismertetése által, játékokkal
pl. Amerikából jöttem, híres mesterségem címere…
o A tanulók munkatempóját, a tanuláshoz való hozzáállását javítjuk változatos
módszerek, eszközök alkalmazásával, pontos, fegyelmezett, lelkiismeretes
munkavégzésre neveljük tanulóinkat.
o Takarékosságra neveljük tanulóinkat a tanítási órákon és a tanórákon kívül.
o Véleményt alkotunk az egyes szakmákról, munkatevékenységekről (előnyeik,
hátrányaik… stb.).
o A Pénz7 témahéten megismertetjük a tanulóinkkal a pénzzel foglalkozó
szakmákat, mint például bolti eladó, banki alkalmazott, bankár stb.
o A Komplex Alapprogram Fotózás, filmkészítés alprogramját választó tanulók
megismerhetik ezt a foglalkozást.

5.Helyes magatartásforma megismertetése és gyakoroltatása az aktuális
járványügyi helyzetnek megfelelően
-

A járványügyi szabályok megismerése, figyelemmel kísérése.
Az iskolai járványügyi protokoll megalkotása, betartása, betartatása.
Plakátok kihelyezése.
Megfelelő távolságtartásra figyelem felhívása.
Megfelelő kézmosás bemutatása, gyakoroltatása.
Szülők folyamatos tájékoztatása.
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-

Videók megtekintése.
Az aktuális járványügyi szabályok megismertetése a tanulókkal, szülőkkel
és ezek betartatása, gyakoroltatása.

6.Környezetvédelemre és környezettudatosságra nevelés
o A Komplex Alapprogram Környezetvédelem alprogramját választó
tanulók kiemelten fognak foglalkozni a környezetvédelemmel.
o Iskolánk Madárbarát iskola. Ehhez kapcsolódóan a következő
tevékenységeket végezzük: madáretetők, madáritatók készítése,
kihelyezése, a madáretetők feltöltése folyamatosan, az itatók vízzel
való ellátása, madarak megfigyelése, stb
o A természeti és társadalmi környezet alapvető viselkedési
normáinak megismertetése és erősítése- az iskola környezete, a
község értékeinek, az iskola környezetének megóvása, megismerése
a tanítási órákon, tanításon kívüli foglalkozásokon, szabadidős
tevékenységeken, napközis foglalkozásokon.
o Szelektív hulladékgyűjtés.
o Papír- és elektronikai hulladék gyűjtése.
o Elemgyűjtés.
o Környezetünk tisztántartása.
o A Víz napja, Föld napja, Madarak és fák napja projektnapokon
kiemelten felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
o Újrahasznosítható anyagokat is felhasználunk a dekoráció
készítéséhez, a technika és a rajz órákon, ajándékkészítéshez (pl.
karácsonyra, anyák napjára).
o A Fenntarthatósági témahét keretében kiemelten foglalkozunk a
környezetvédelemmel és a környezettudatossággal.

További céljaink, feladataink az 1.-4. évfolyamon
-

Szóbeli számonkérés.

-

Helyesírás fejlesztése kiemelten az alapszókészlet gyakoroltatásával, minden nyelvtan
órán való tollbamondással.

-

Hangos olvasás, kifejező olvasás gyakoroltatása különféle módokon (pl. duzzasztó,
apasztó, társas, követő, hibajavító, tökéletesítő, csillag, lánc, illusztráló, visszhang,
felelgető, dramatizáló, ragályos, csali olvasás stb. )

-

A diagnosztizáló mérések elvégzése a tanév elején, ezek alapján differenciált
csoportok létrehozása, differenciált gyakorlás az eredmények alapján.

-

Az első osztályokban a DIFER mérések elvégzése. A DIFER mérések alapján
fejlesztések, differenciált gyakorlások.

-

Tanév végi mérések.

-

Önálló munkavégzés és tanulás, önértékelés fejlesztése.

-

A pontos feladatmegértés gyakoroltatása.

-

Az 5. osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése- az osztályfőnök, a
tanítók, szaktanárok összehangolt munkája.
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-

Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes váltásának elősegítése- az óvónők látogatása az
iskolában, az első osztályosok látogatása az óvodába.

-

Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, a szülők tájékoztatása- írásban: interneten
keresztül, szóban: - telefonon, személyesen ( fogadó óra, családlátogatás, szülői
értekezlet, iskolai programok).

-

Az eseményeinkről fotók, fogalmazások, cikkek készítése az iskolai és községi
újságokba.

-

A szülői értekezleten figyelem felhívása a szülői feladatokra.

-

Forczek Beáta minősítése, minősítésének támogatása.

-

Az ütemezett, előző tanévben a digitális tanrend miatt elmaradt pedagógus
önértékelések elvégzése.

-

Új feladatunk, a szülők és a tanulók felkészítése egy esetleges második hullám esetén
egy újabb digitális tanrendre.

-

Az új Nat bevezetése az első évfolyamon. Az elkészített helyi tantervek alapján a
tanmenetek elkészítése, alkalmazása.

-

Szoros kapcsolattartás:












a vezetőséggel,
a felsős munkaközösséggel (programok egyeztetése, összehangolása,
konzultációk a tanulókról stb.),
a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel,
a szülőkkel,
az óvodával,
a gyermekvédelmi intézményekkel,
a védőnővel,
doktornővel,
a pedagógiai asszisztenssel,
a művelődési házzal,
az önkormányzattal.

Feladatok a fejlesztő foglalkozásokon:







A sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs, habilitációsellátása, az integrált
nevelésükhöz történő folyamatos segítségnyújtás biztosítása, koordinálása.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése,
eredményes nevelésének segítése.
A differenciált óravezetés módszereinek széles körű használata a fejlesztő foglalkozásokon.
A tanulók önálló munkára nevelése, az aktivitás növelése a foglalkozások alatt.
Hatékony, érdeklődést fenntartó módszerek alkalmazása a foglalkozásokon.
IKT eszközök használata.
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A célok megvalósítását segítő feladatok ütemezése, feladatellátási terv;
eseménynaptár

Augusztus
Időpont

Esemény megnevezése

Felelős

08. 17..

Alakuló munkaközösségi értekezlet

munk. vez., tanítók

08.17.

A fejlesztő foglalkozásokat érintő aktuális
feladatok megbeszélése

fejl. ped.

08.17-08.29.

Tantermek rendezése

osztályfőnökök

08.24-26.

Rendkívüli szülői értekezletek KAP
bevezetése- 2., 3., 4. osztályok

Drágóczi Katalin,
Szántó Tiborné,
Forczek Beáta

08.31.

Órarendek, ügyeleti beosztás

munkaközösség

08.27.

Tankönyvek kiosztása

osztályfőnökök

08.31.

Fejlesztő csoportok kialakítása,órarendek
összeállítása

fejlesztő pedagógusok

A tanév elejétől a Pályázatok figyelése folyamatosan az év során
tanév végéig

Murárikné Csonka
Judit

A tanév elejétől a Versenyfelhívások figyelése, eljuttatása az
tanév végéig
osztályfőnökökhöz

Forczek Beáta

A tanév elejétől a Az eseményekről rövid cikk, fogalmazás
tanév végéig
készítése, készíttetése az iskolai és a községi
újságokba

Murárikné Csonka
Judit

A tanév elejétől

Önértékelő
pedagógusok:
Murárikné Csonka
Judit, Germányi
Sándor

Pedagógus önértékelések

Az értékelésben részt
vevő pedagógusok:
Forczek Beáta,
Markó-Ocsenás
Nikolett,
Szántó Tiborné
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Murárikné Csonka
Judit,
Germányi Sándor

Szeptember
Időpont

Esemény megnevezése

Felelős

2017.09.01.

Első osztályosok fogadása

munk.vez.-Drágóczi
K.

09.01.

Baleset- és tűzvédelmi oktatás

tanítók

09.07.

Munkaközösségi értekezlet

munkaközösség
vezető,
munkaközösség tagjai

Téma: A szeptemberi hónap eseményeinek
megbeszélése, szülői értekezlet szempontjai
09.02.

Az SNI és BTM nehézségekkel küzdő
gyermekek dokumentációjának rendszerezése

fejl.ped.

09.01., 07-08.

Szülői értekezletek

osztályfőnökök

09.02-tól okt.14ig

DIFER mérés

Murárikné Csonka
Judit, Tyihák Jánosné

09. 07-től

eDIA mérések

Drágóczi Katalin
Forczek Beáta

09.02-től 11-ig

Diagnosztikai mérések

tanítók

09.14-ig

Tanmenetek kiegészítése, leadása

tanítók

09.14.

Differenciált munka kialakítása a
diagnosztizáló felmérések alapján

tanítók

09.21.

Gyermekek világnapja

tanítók

09.20.

Mesélő dallamok

Szántó Tiborné,
osztályfőnökök

09.24.

Forczek Beáta minősítése Pedagógus II.
fokozatba

Forczek Beáta

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai
mozgástevékenységek témanap

Germányi Sándor,

09.25.

(Magyar Diáksport Napja)
Csibeavató, akadályverseny
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Alsó tagozatos
munkaközösség

osztályfőnökök

09.30.

Óvónők látogatása

munk.vez., Drágóczi
K.

09.30.

Anyakönyvek megnyitása

osztályfőnökök

09.30.

Népmese napja

osztályfőnökök

Október
Időpont
10.05.

Esemény megnevezése
Munkaközösségi értekezlet
Téma: A szeptemberi hónap értékelése

Felelős
munkaközösség
vezető,
munkaközösség tagjai

-DIFER és diagnosztikai mérések eredményei Aktuális feladataink megbeszélése
10.01.

Zene világnapja

tanítók

Október

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése

fejl. ped.

10.06.

Aradi vértanúkról megemlékezés: 6.

osztályfőnökök

Október első két
hete

Elsősök látogatása az oviba

Drágóczi Katalin

Október

Papírgyűjtés,

osztályfőnökök

elektronikai hulladék gyűjtése
Október

Levelezős versenyek indítása

Forczek Beáta, tanítók

10.16.

Pályaorientációs nap

Markó-Ocsenás
Nikolett,
osztályfőnökök,
tanítók

10.22.

Megemlékezés okt. 23-ra

osztályfőnökök

Október

Benedek Elek városi kistérségi szövegértési
verseny

Szántó Tiborné,
Forczek Beáta

November
Időpont
november

Esemény megnevezése
Bolyai anyanyelvi csapatverseny-megyei
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Felelős
Forczek Beáta

11.09.

Munkaközösségi értekezlet
Téma: - Az októberi hónap értékelése

munkaközösségvez.,
munkaközösség tagjai

- Aktuális feladataink megbeszélése
11.09.

Fogadóóra, esetmegbeszélés

tanítók

11.23-25.

Ady Napok

munk.vez.,
osztályfőnökök

11.24. 1.,2.,3. óra Nyílt tanítási nap

tanítók

December
Időpont

Esemény megnevezése

Felelős

December

Adventi gyertyagyújtás

osztályfőnökök

december

Bolyai anyanyelvi csapatverseny-döntő

Murárikné Csonka
Judit

12.09.

Munkaközösségi értekezlet

munkaközösség vez.,
munkaközösség tagjai

- Téma: - A novemberi hónap programjainak
értékelése
December

- Aktuális feladataink megbeszélése
Adventi készülődés

12.07.

Mikulásvárás

tanítók, Germányi
Sándor

12.12.

Őszi nevelési értekezlet

munkaközösségvezető,
tanítók

December

Hagyományápolás, hagyományőrzés
decemberben

tanítók

12.17.

Iskolai karácsonyi ünnepség

osztályfőnökök

12.18.

Karácsony

osztályfőnökök

December

Mesélő dallamok

Szántó Tiborné,
osztályfőnökök

tanítók

Január
Időpont

Esemény megnevezése
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Felelős

2018.01.04.

Munkaközösségi értekezlet
- Téma: - A decemberi hónap programjainak
értékelése

munkaközösségvez.,
munkaközösség tagjai

- Aktuális feladataink megbeszélése
Január

Félévi felmérések

tanítók

01.25

Félévi osztályozó értekezlet

tanítók

01.29-ig

Bizonyítványok megírása és kiosztása

osztályfőnökök

Január

Mesélő dallamok

Szántó Tiborné,
osztályfőnökök

Február 2-ig

Félévi beszámolók elkészítése, leadása

osztályfőnökök,
felelősök

Február
Időpont

Esemény megnevezése

Felelős

02.01.-05.

Szülői értekezletek

osztályfőnökök

02. 08.

Félévi értekezlet

munkaközösség vez.,
munkaközösség tagjai

02.19.

Farsang

munk.vez., tanítók

02. 15.

Számolási verseny

munk.vez., tanítók

Március
Időpont

Esemény megnevezése

Felelős

01.-05.

Pénz7 témahét

Murárikné Csonka
Judit, tanítók

03.01.

Munkaközösségi értekezlet

munkaközösségvez.,
munkaközösség tagjai

Téma: - A februári hónap programjainak
értékelése
-Feladatok összehangolása
- Aktuális feladataink megbeszélése
03.12.

Kerékpárverseny

Munk.vez.,
oszt.főnökök
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03.12.

Március 15-i közös községi, iskolai ünnep

tanítók

03.23.

A Víz világnapja és egészségnap – kiemelt
témanap

Tyihák Jánosné,

Március

Mesélő dallamok

Szántó Tiborné,
tanítók

Március

SNI-s tanulók kontrolligényének felmérése

fejlesztő pedagógusok

Március

Egészségügyi mérések 2. és 4. osztályok
/védőnő, doktornő

2.és 4. osztály
osztályfőnöke

Március

Komplex verseny- helyi

Forczek Beáta

tanítók

Április
Időpont
04.12.

Esemény megnevezése
Tavaszi nevelési értekezlet, Munkaközösségi
értekezlet

Felelős
munk.vez.,
munkaközösség tagjai

04.12.

Esetmegbeszélés, fogadó óra

tanítók

04.07.

Iskolanyitogató I. – Tájékoztatás a szülőknek
az iskoláról, megismerkedés a leendő elsős
tanító nénivel

munk.vez., Drágóczi
Katalin, Forczek
Beáta

Április

Nyílt nap az óvoda nagycsoportosainál

munk.vez.- Drágóczi
Katalin, Forczek
Beáta

04.08..

Magyar Költészet Napja

tanítók

Április

Anyák napi készülődés

osztályfőnökök

04.16.

Sportnap, Király Pál Kupa körzeti futóverseny

Germányi Sándor,
tanítók

04.22.

Föld napja-megemlékezés

Forczek Beáta,
osztályfőnökök

Április

Komplex verseny a 4. osztályosoknak-megyei

Forczek Beáta

Április

Kistérségi LÜK-bajnokság

Drágóczi Katalin,
Forczek Beáta,
Murárikné Csonka
Judit

Április

Tessedik napok – versenyek

tanítók
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Május
Időpont
05.03.

Esemény megnevezése
Munkaközösségi értekezlet
- Az áprilisi hónap programjainak értékelése

Felelős
munkaközösség
vezető,
munkaközösség tagjai

- Aktuális feladataink megbeszélése
- Mérések előkészítése
05.03-06..

Szülői projekt: Anyák napja

osztályfőnökök,
tanítók

05.10.

Madarak és fák napja - megemlékezés

Szántó Tiborné,
tanítók

Iskolanyitogató II. - Leendő elsősök látogatása
az első osztályban

munkaközösség
vezető- Drágóczi
Katalin, Murárikné
Csonka Judit

Május-Június

Tanulmányi kirándulások

osztályfőnökök

Május

SNI-s tanulók kontrollkérő lapjainak kitöltése

fejlesztő pedagógusok

Május

Pedagógiai mérések

fejlesztő pedagógusok

Május

Mesélő dallamok

Szántó Tiborné,
osztályfőnökök

Május 24-28.

Év végi mérések: Hangos olvasás felmérés 1.,
2., 3., 4. osztályokban

igazgatóhelyettes,
munkaközösség
vezető

05.31.

Munkaközösségi értekezlet

munkaközösség
vezető,
munkaközösség tagjai

05.21.

Témái: -A májusi események értékelése
Aktuális feladataink megbeszélése
Május

Térségi LÜK-bajnokság

Forczek Beáta,

Országos LÜK-bajnokság

Szántó Tiborné,
Drágóczi Katalin

Június
Időpont
Június

Esemény megnevezése
Évzárással kapcsolatos teendők
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Felelős
tanítók

06.01. és 06.01.

Tanév végi mérések:
2.osztály szövegértés, matematika

munkaközösség
vezető, tanítók

3.osztály szövegértés, matematika
4.osztály szövegértés, matematika, helyesírás
06.14.

Osztályozó értekezlet

tanítók

06.15.

Bolondballagás

tanítók

06.18.

Díszítés a ballagásra

munkaközösség
vezető,
osztályfőnökök,
tanítók

06.19.

Ballagás

osztályfőnökök

06.23.

Tanévzáró értekezlet

munkaközösség tagjai

06.23.

Tanévzáró ünnepség

munkaközösség tagjai

Valamennyi kollégámnak sikeres tanévet, jó egészséget, türelmet és kitartást kívánok!
Dánszentmiklós, 2020. szeptember 01.

________________________________________
Drágóczi Katalin
alsó tagozatos munkaközösségvezetője
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MUNKATERV
2020/2021-es tanév
Felső tagozat

Helyzetelemzés: A felső tagozaton 4 osztályt tanítunk.
5.osztály: osztályfőnök: Frech' Tibor
16 fő
6.osztály: osztályfőnök: Hrubi Dénesné
24 fő
7.osztály: osztályfőnök: Petróné Kemenczei Anita
16 fő
8.osztály: osztályfőnök: Szabó Katalin
18 fő
A felső tagozat tanulói létszáma: 74 fő
Az osztályfőnökökön kívül a felső tagozatban teljes állásban mindössze még egy kolléga
dolgozik a vezetőségen kívül, bár a szakos ellátottság megfelelő a nyugdíjas és óraadó
kollégák segítségével, de a kis létszám óriási terhet ró mindannyiunkra mindennapi munkánk
során.
A felső tagozat pedagógusai:
Gál Mária (biológia, technika)
Kolek Sarolta (vizuális kultúra)
Hrubi Dénesné (testnevelés, etika)
Szabó Katalin (testnevelés, földrajz)
Petróné Kemenczei Anita (magyar, történelem
Frech' Tibor (angol nyelv)
Tar Ottó (matematika, informatika)
Óraadó kollégák:
Tóth István (történelem, fizika)
Erdős Irén (háztartástan)
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Horváth-Gergely Enikő (ének-zene, szolfézs)
Kemenczei Gábor (kémia)
Huszár Gábor (informatika, technika)
Stift Károly (technika, napközis nevelő)
Betanító kolléga: Szántó Tiborné (történelem, hon-és népismeret)
Fejlesztő pedagógus: Murárikné Csonka Judit
Gyógypedagógusok: Drágóczi Katalin, Tyihák Jánosné
Pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens: Németh Zsuzsanna
Iskolapszichológus: Pósalaky Csilla
A felső tagozatban az ötödik évfolyamon kerül bevezetésre az új NAT, ezért sor került
Pedagógiai programunk átdolgozására az új NAT követelményeinek figyelembevételével, a
tanmenetek is az új követelmények szerint készültek el (új kompetenciákkal bővültek, új
nevelési célokkal egészültek ki).
Az ötödikesek gördülékeny beilleszkedése a felső tagozatba, a tagozatváltás szintén kiemelt
feladataink egyike.
A felsősök közül 4 fő más településről jár be intézményünkbe tanulni.
BTMN-sek száma: 6 fő
SNI-sek száma: 10 fő
Ők délutánonként fejlesztő órákon vesznek részt, a szakértői bizottság véleménye alapján.
Utazó gyógypedagógus (logopédus) segíti felzárkózásukat.
Művészeti iskolába a felsősök közül 15 fő jár.
A növendékek a következő tanszakokból választhatnak:
- rajz, festészet, mintázás
- színjátszás
- modern tánc
- zongora
Diákjaink szabadon választható foglalkozásokra is beiratkozhatnak:
- tömegsport (tollaslabda, labdarúgás, atlétika)
- énekkar
- szakkörök: kémia, angol-nyelv
Az idei tanévtől a KAP program alprogramjaira is jelentkeztek ötödik és hatodik
évfolyamosaink:
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- környezetvédelem
- természetjárás
- digitális játékok
- robotika
- sakk
- gyermekdalok
- fotózás és filmkészítés
A tanév munkatervét az oktatási és nevelési céljainknak megfelelően készítettük el:

Kiemelt oktatási céljaink megvalósítása a felső tagozaton:

1. Az alapkompetenciák fejlesztése típusfeladatok gyakoroltatása által
Az OKM eredményeinek figyelembevételével határozzuk meg az alapkompetenciák
fejlesztésének irányát.
- Oktató munkánk során sokszor szembesülünk azzal, hogy felső tagozatban nem
tudják a tanulók értelmezni a kiadott feladatokat. A tanórai gyakorlások során arra
törekszünk, hogy megbizonyosodjunk a diákok feladatértelmezésének helyességéről
(egy-egy feladat hangos felolvastatása után visszakérdezzük tőlük hogyan végzendő
el, vagy iránymutató segítséggel rávezetjük őket a feladatvégzés helyes módjára). Az
önálló feladatértelmezés a felsősök esetében a tanulás alapja.
- Egy összetettebb feladattípus (több részfeladattal) elvégzése a többség számára
nehézséget okoz, ezért a tanórákon és a számonkérések során ezeket a típusú
feladatokat helyezzük előtérbe.
- Az OKM kiemelt területeinek (szövegértés, matematika) fejlesztésére nagy
hangsúlyt fektetünk.
A szövegértés terén az önálló gondolatok, vélemény megfogalmazása kerül előtérbe,
fejlesztve ezzel az írásbeli- és szóbeli kommunikációs készséget, fogalmazási
készséget. A méréseken ilyen típusú feladatoknál tapasztalhatók leginkább
hiányosságok.
A szövegértés fejlesztése céljából a szövegpótlásos feladatok gyakorlására is nagy
szükség van (az ilyen típusú feladatok esetében jól megvalósítható a differenciálás
módszere: a jobb képességűek önállóan töltik ki a szöveget, még a gyengébb
képességűek megadott fogalmak, szavak közül válogatva töltik ki a szöveget).
- A matematikában a logikus gondolkodás fejlesztése kap nagy hangsúlyt, emellett a
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számolási- és problémamegoldó készség fejlesztése, valamint az alapműveletek
rutinszerű használatának elsajátítása.
A tanórák elején rövid gyakorló feladatsorok által fejlesztjük a számolási készséget, az
alapműveletek bevésődését segítjük elő. A természettudományi tantárgyak (kémia,
fizika) feladatai is gyakran számolási készségen, alapműveletek elvégzésén alapulnak,
ezért fontos ezek rögzülése.
- A kompetenciafejlesztés fontos alappillére a figyelem- és koncentrációkészség
fejlesztése (különböző figyelemfenntartó gyakorlatok végzésével).
- Figyelmet kell fordítanunk továbbá a digitális világ által okozott türelmetlenség
leküzdésére, a precíz, pontos munkavégzés igényének kialakítására.
2. A KAP program bevezetése és alkalmazása a kijelölt évfolyamokon
- Tantestületünk tagjai a tavalyi tanév során 120 órás továbbképzést elvégezve
ismerték meg és sajátították el a komplex alapprogram elveit, módszereit.
- Az idei tanévben kerül bevezetésre ez a program az általunk választott
évfolyamokon: 2. osztálytól hatodikig, felső tagozatban ez az ötödikeseket és
hatodikosokat érinti.
- Az új feladatok, módszerek alkalmazása a pedagógusoktól is megújulást kíván. A
program alapja az élményszerű oktatás megvalósítása.
- A kiválasztott évfolyamokon hetente úgynevezett „ráhangolódással” kezdődik két tanítási
nap, ami azt jelenti, hogy a tanulók 7 óra 30-tól fél órában osztályfőnökeikkel felkészülnek a
munkára. Megbeszélik az aktuális problémákat, hangulatukat, munkához való
viszonyulásukat. Ekkor az osztályfőnöknek lehetősége van a tanulók személyiségének
mélyebb megismerésére, problémamegoldó készség fejlesztésére, konfliktushelyzetek
tisztázására, közös élményszerzésre (pl.: közös játék), közös beszélgetésre.
- A programhoz 5 alprogram tartozik: életgyakorlat-alapú (ÉA), művészetalapú (MA),
digitális alapú (DA), testmozgásalapú (TA), logikaalapú (LA).
Az alprogramok témáihoz délutáni foglalkozásokat kínál fel az intézmény, melyek közül a
diákoknak választaniuk kell minimum egyet érdeklődési körüknek megfelelően. A
pedagógusok két-két alprogram továbbképzését végezték el, az intézményben lehetőséget
biztosítunk mindegyik alprogramon való részvételre.
- Bevezetésre kerül továbbá „a te órád”, mely egy délutáni foglalkozás. Tematikus terve
tanév elején készül el.
- A program egyik legfontosabb tényezője: a DFHT módszerének bevezetése az oktatási
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munkába (differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban). A módszer részleteit a
következő pont tartalmazza majd.
- A program célja
az élményalapú oktatás megteremtése,
a frusztráció és kudarcélmény elkerülése,
a hátrányt okozó problémák könnyebb leküzdése,
a gyengébb képességűek érvényesülése sikerélmény szerzése által,
a méltányosság elvének érvényesülése
A program alkalmazásával célunk többek között a lemorzsolódás csökkentése, a tanulói
aktivitás (motiváció) pozitív irányba történő változása, az esélyegyenlőség megteremtése.
3. A DFHT módszer alkalmazása a méltányosság elvének megvalósulásával
- A differenciált fejlesztés módszerét tanulói kiscsoportos feldolgozással képzeli el a
módszer, ahol a kiscsoporton belül mindenkinek megvan a maga feladata (pl.: kistanár,
eszközfelelős, időfelelős).
- A módszer lényege az egyéni státuszkezelés és az irányító pedagógusszerep
megváltoztatása. A pedagógus a csoportok alkotó munkájának szemlélőjévé válik, szükség
esetén segíti a diákok munkáját.
- A tanítási órán lehetőség lesz a tanulóknak
kreatív alkotómunkára,
kritikus gondolkodásra,
a kommunikáció és az együttműködés fejlesztésére,
a problémamegoldó készség fejlesztésére.
- A DFHT módszerével a tanítási órák 20%-át szervezzük meg, amiket a tanmenetekben is
jelölünk, illetve az elektronikus naplóban is feltüntetünk.
- A csoportmunka feladatainak tervezésekor figyelembe vesszük az úgynevezett nyílt végű
feladatok előtérbe kerülését.
- A csoportok a munka végeztével prezentálják elkészített munkáikat a többiek előtt, mellyel
kifejezőkészségük nagymértékben fejlődik. Mindenkinek lehetősége lesz a megnyilvánulásra,
hiszen az előbb említett szerepek óráról órára cserélődnek, így a gyengébb képességű tanulók
is érvényre jutnak.
- A következő területek fejlesztésére alkalmas a DFHT módszere:
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kognitív képességek fejlődése,
kreativitás erősödése, önbizalom,
önértékelés fejlődése,
kritikai készség fejlődése,
problémafelismerés erősödése,
az egymástól való tanulás,
a szociális készségek fejlődése (együttműködés, segítőkészség, tolerancia),
a konfliktuskezelés helyes módjainak megismerése,
felelősségvállalás a saját és közös munkáért,
stressztűrés erősödése,
tanulási problémák leküzdése.
- A módszer alkalmazása során érvényesítjük a méltányosság elvét. Ennek fókuszba
helyezése biztosítja, hogy minden tanuló számára minőségi oktatási környezet váljon
elérhetővé.
A méltányosság az egyenlőtlenségek csökkentését irányozza elő, valamint a tanulói
különbözőségek megszüntetését célozza. A korai iskolaelhagyással leginkább veszélyeztetett
tanulók iskolai sikerességéhez járul hozzá.
4. A digitális kompetencia folyamatos fejlesztése, a digitális oktatás során
alkalmazott eszközök, módszerek bővítése, tapasztalatcsere
- A koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt az iskolák a digitális tanrendre tértek
át a tavalyi tanév utolsó hónapjaiban. A digitális oktatás során nagymértékben fejlődött
mind a diákok, mind a pedagógusok digitális kompetenciája.
- A TEAMS felületének kezelését napok alatt kellett elsajátítanunk. A kezdeti
problémák ellenére mind a kollégák, mind a gyerekek jól vették a kialakult új helyzet
által okozott nehézségeket. A szülőkre is órási feladat hárult ebben az időszakban, a
támogató háttér elengedhetetlen feltétele volt az eredményes munkavégzésnek.
- Mivel a járványügyi helyzet még most is bizonytalan, a tanév elején mindenképpen
szükséges a megtanult ismereteink felfrissítése, a digitális eszközök
használatának folyamatos gyakorlása, ismereteink bővítése. Fontos, hogy a
tanulók rutinosan, készségszinten használják újra a TEAMS felületét.
- Ennek érdekében a tanórák munkájába is bevonjuk az eszközhasználatot
rendelkezésre álló táblagépeink segítségével, valamint házi feladatok, beadandó
fogalmazások, ppt-k készítésénél a TEAMS felületét használjuk majd.
- Fontos felmérnünk a rendelkezésre álló eszközöket, hiszen csak így tudhatjuk
biztosan, hogy esetlegesen felkészülhetünk-e egy újabb ilyen jellegű változásra. Az
online oktatás során folyamatos, napi szintű kapcsolattartás útján valósult meg
tapasztalatcserénk, és online értekezleteink alkalmával is megosztottuk egymással a
tudnivalókat.
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5. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia fejlesztése a pénzügyi
tudatosság kialakításával
- Napjainkban egyre több figyelmet kap a vállalkozói szemlélet. Ennek kialakítása, az
üzleti élet, a befektetésekkel kapcsolatos projektek megismertetése már az általános
iskolában elkezdődik.
- A felsősök többségét érdekli a pénz tudatos használatának módja. Ez a téma
elsősorban osztályfőnöki, etika, háztartástan órákon kerül előtérbe, de bármilyen
tantárgyi óra tananyagához kapcsolható.
- Gyakorlatias feladatok adásával:
pl.: 5-6. évfolyam: tanulmányi kirándulás megtervezése, szervezési feladatai,
költségvetésének készítése vagy egy iskolai rendezvényre büfé szervezése-----az
ötlettől a kivitelezésig egy üzleti tervben kidolgozva
7-8. évfolyamon ezek a feladatok bővíthetők a haszon kalkulálásával, adózási fajták
beépítésével) segítjük elő vállalkozói kompetencia kialakulását, az innováció, a
kreativitás, az ötletesség felszínre kerülését.
- Az idei tanévben a témához kapcsolódó témahetet választottuk: PÉNZ7 (tavasszal).
A projekthéten a pénzügyi tudatosság kialakítására helyezzük a hangsúlyt.
Kiemelt nevelési céljaink megvalósítása a felső tagozaton:
6. A tanulók neveltségi szintjének javítása, tudatos internethasználat és a helyes
viselkedéskultúra kialakítása a digitális oktatásban
- A neveltségi szint javítása érdekében megköveteljük az alapvető viselkedési
normák betartását, segítünk a kialakult konfliktushelyzetek helyes elrendezésében.
- Személyes példamutatással irányt adunk a helyes magatartásformák kialakulásához.
A felsősök esetében gyakran előfordul a csúnya beszéd, csúfolódás, kiközösítés,
agresszivitás.
- Megismertetjük tanulóinkkal a társas viselkedés alapszabályait (szituációs játékok,
tanító jellegű történetek, filmek által), az egymással szembeni tisztelet fontosságát.
- Következetesen betartatjuk a házi rendben elfogadott szabályokat.
- A felmerülő magatartási problémákat munkaközösségi értekezletek alkalmával
közösen megbeszéljük, szükség esetén értesítjük, bevonjuk a szülőt, az
iskolapszichológust, a gyermekvédelmi felelőst, és a családsegítő szolgálatot is. A
problémásabb gyerekeknél szükségszerű a szülővel való folyamatos kapcsolattartás.
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- A digitális oktatás bevezetésekor a szükséghelyzetnek megfelelő házi rendet
dolgoztunk ki, és fogadtunk el, amiben részletesen szabályoztuk az újfajta tanrend
által megkívánt helyes viselkedés alapelveit. Az egységesség érdekében betartattuk
ezeket a viselkedési szabályokat (online órán való megjelenés, megfelelő öltözet,
helyes kommunikációs formák betartása).
- A digitális eszközök etikus használatának megismertetése fontos feladatunk a
továbbiakban is.
7. Szociális kompetenciák fejlesztése a KAP program alkalmazásával és a digitális
tanrend során
A KAP egyik kiemelt területe a szociális kompetenciák fejlesztése:
a közös alkotómunka során fejlődik az együttműködési készség,
egymás elfogadása,
a türelem egymás iránt,
segítőkészség,
az egymás iránti tisztelet megadása.
- A kiscsoportos munka, a kooperatív technikák alkalmazása lehetőséget nyújt
a személyiségfejlesztésre, a helyes önismeret kialakítására.
- Az esélyegyenlőség biztosításával, a sikerélményekhez jutással nő az önbizalom,
így a hátrányos helyzetű és tanulási problémákkal küzdő tanulók könnyebben
motiválhatók lesznek, csökken a lemorzsolódás veszélye.
- A digitális oktatásban is fejleszthetők ezek a kompetenciák: az online órákon
megtanulták a gyerekek a társalgás alapszabályait, az egymásra való figyelés
fontosságát, a segítségnyújtást, a hála kifejezését, a helyes kommunikációs
formákat.
- Fejlődött kötelességtudatuk, problémamegoldó készségük.
8. A tanulók táplálkozás- és mozgáskultúrájának fejlesztése, nevelése
- Az iskola fontos feladatai közé tartozik, hogy a diákok megismerjék az egészséges
életmód összetevőit: az egészséges táplálkozás jellemzőit, a mozgás fontosságát.
- A digitális világ által okozott egészségügyi problémák megelőzése a cél, ezért
nemcsak a tantárgyi órákon, hanem a szabadidős programokon is erre ösztönözzük a
tanulókat: projektnapok, sportnap, egészségnap, túrák, kirándulások szervezése.
- A mindennapi mozgás igényének kialakítása elengedhetetlen feltétel a
felnőttkori életvezetéshez.
- Az egészséges táplálkozás megismertetése szintén fontos feladatunk.
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Intézményünk évek óta részt vesz tej- és gyümölcsprogramban egyaránt, a tízórai
mellé tejterméket, gyümölcsöt is kapnak a gyerekek.
Az egészségnapon a víz fogyasztására hívjuk fel a diákok figyelmét, egészséges ételek
készítésével foglalkozunk, gyógynövényeink gyógyító hatását tanulmányozzuk.
- A testi egészség mellett előtérbe helyezzük a lelki egészséget is
(kiegyensúlyozottság, harmónia alapja), a betegségek megelőzésének módjait.
- A káros szenvedélyektől való mentes életre neveljük tanulóinkat.
9. Az önismeret fejlesztésével a tudatos pályaválasztás kialakítása
- A pályaválasztás ezt a korcsoportot érinti leginkább, hiszen a továbbtanulás
meghatározza az irányt.
- Az egyéni képességekhez megfelelő szintű középiskola kiválasztása nem könnyű
feladat. A támogató pedagógusi szerep hozzájárul a tudatos választáshoz.
- Évek óta projektnapon: pályaorientációs napon különféle szakmákkal ismertetjük
meg a tanulókat (az iskolába is szervezünk szakmai előadásokat, bemutatókat,
üzemlátogatásokat készítünk elő) érdeklődési körüknek megfelelően.
- A végzős diákok szülei számára pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahol a
meghívott középiskolák képviselői tartanak rövid tájékoztatást intézményükről.
- Részt veszünk 7-8. évfolyamosainkkal a „Szakmák éjszakája” rendezvényén, ahol
középiskolákba nyerhetünk bepillantást, a különféle szakmák oktatásáról kapunk
tájékoztatást.
- Lehetőség szerint nyolcadikosaink ellátogatnak a Cegléden megrendezésre kerülő
Pályaválasztási kiállításra, ahol nagyon sok középiskola képviselteti magát minden
iskolatípusból.
- A Ceglédi Szakképzési Centrum szervezésében az első félévben nyolcadikosaink, a
második félévben hetedikeseink vesznek részt a d..........ai közösségi alkotóműhely
programján.
- A középiskolák által szervezett nyílt napokra is elutaznak tanulóink.
- Délutánonként felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk magyarból és matematikából,
hogy felkészítsük tanulóinkat a központi írásbeli felvételi vizsgára.
- Mindenkinek meg kell találnia a saját erősségét, hogy a számára legmegfelelőbb
középfokú oktatási intézményben folytassa tanulmányait. Ebből a célból önismereti
teszteket, érdeklődési kör felmérésére irányuló teszteket töltenek ki tanulóink.
- A pályaválasztást gyakran segíti tanácsaival az iskolapszichológus is.
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- Hetedikben folytatódik a „boldogságóra” program az osztályfőnöki órákon, ahol önismeret
fejlesztésével is foglalkozunk majd.
10. Helyes magatartásforma megismertetése és gyakoroltatása az aktuális
járványügyi helyzetnek megfelelően
- A koronavírus miatt kialakult helyzetben fontos, hogy pontosan betartsuk és
betartassuk tanulóinkkal is a járványügyi előírásokat.
- Minden esetben a kiadott rendeleteknek megfelelően járunk el, szükség esetén saját
intézményünkre vonatkozóan külön szabályokat hozunk létre egészségünk megóvása
céljából:
- a kézmosás, kézfertőtlenítés helyes módját folyamatosan, napi szinten
felelevenítjük, gyakoroltatjuk.
- felhívjuk a figyelmet a megfelelő távolságtartásra, a személyes érintkezés
elkerülésére - - -tudatosítjuk a gyerekekben, hogy a zsebkendő, és maszk használatával
megelőzhető a betegség terjedése.
Fontos feladatunk az állandó figyelemfelhívás, a szabályok tisztázása, a
védekezési alapszempontok betartatása és betartása személyes példamutatás
útján.
11. Környezettudatos nevelés, kapcsolódva a KAP program alprogramjaihoz
- Környezetünk védelme napjaink egyik legfontosabb feladata, amit
tudatosítanunk kell a felnövő generációban.
Ennek érdekében projektnapokon (a Föld napja, Madarak és fák napja) felhívjuk
diákjaink figyelmét a környezetszennyezés káros hatásaira, a környezet megóvásának
szükségszerűségére.
- Iskolaudvarunk szép környezete továbbra is teret ad a „madárbarát iskola”
programjának folytatásához: ennek keretében etetjük ,itatjuk az idelátogató
madarakat, odúk kihelyezésére kerül sor a téli hónapok elején.
- Iskolánkban megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés a tantermekben kihelyezett
kukák segítségével.
- A DÖK szervezésében papírgyűjtésre, elektronikai hulladékgyűjtésre is sor kerül.
- A KAP program alprogramjainak délutáni foglalkozásai kapcsolódnak ehhez a
témához: környezetvédelem és túrázás lehetőségét is választhatják tanulóink, melynek
keretében megismerkedhetnek a környezetünkben élő növény- és állatvilággal, a
természetben tett séták során környezettudatos magatartásra nevelünk.
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További céljaink, feladataink:
Eseménynaptárunk részletesen tartalmazza a tanév programjait, melynek egyik fő
szempontja a hagyományőrzés.
Nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink mellett az intézmény ápolja saját
hagyományait is: tanévnyitó ünnepség, gyermekek világnapja, a zene világnapja, Adynapok, projektnapok tartása (pályaorientációs nap, egészségnap), farsang, anyák napja,
ballagás, tanévzáró.
A tanulók felzárkóztatása, a hiányok pótlása továbbra is korrepetálásokon történik, a
tanulási nehézséggel küzdő vagy SNI-s tanulók pedig fejlesztő órákon kapnak
segítséget.
Tehetséggondozás céljából különféle versenyek szervezésére kerül sor (tanulmányiés sportversenyek), illetve lehetőség szerint részt veszünk levelező versenyeken,
csapatversenyeken, egyéni megmérettetéseken is.
Az Útravaló ösztöndíjprogramban 2 tanuló vett részt a tavalyi tanév során, sajnos
kevés a feltételeknek megfelelő tanuló.
Sajnos a tavalyi tanévben a járvány kitörése miatt le kellett mondani a hatodikosok
erdei iskoláját, és anyagi források hiányában elutasították a ceglédberceli iskolával
közösen beadott „Határtalanul” pályázatunkat is. Reméljük, hogy a tanév során
lehetőségünk lesz az osztálykirándulások megszervezésére, a LEP program
folytatására, színházlátogatásokra. Lehetőségeink szerint tervezzük az Arany János
programba való bekapcsolódásunkat is.
A tavalyi tanévben pedagógusaink részt vettek a KAP 120 órás továbbképzésén.
Alapítványunk bevételi forrása az adó 1%-nak felajánlásaiból tevődik össze, a tanév során
digitális eszközök (táblagépek) bővítését tervezzük a rendelkezésre álló anyagi forrásból.
ESEMÉNYNAPTÁRUNK:///MÉRÉSEK
Bízunk abban, hogy a tanév akadálytalanul zajlik majd, kollégáimnak sok türelmet és kitartást
kívánok az éves munkához!
Petróné Kemenczei Anita
munkaközösség-vezető
Dánszentmiklós, 2020. augusztus 29.
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A Diákönkormányzat munkaterve a 2019-2020 tanévre
Célkitűzések:


A tanulók szabadidős tevékenységeinek megszervezése és lebonyolítása.



A diákok jogainak és érdekeinek érvényesítése.



Az ügyeleti rendszer helyett a hetesi rendszer hatékony működtetése, a tisztaság
megóvása, az iskolai rend magtartása.



A tanulói vélemények érvényesítése az iskola életében.



Az iskolai rendezvények támogató segítése formálása, illetve véleményezése.



Kirándulások előkészítése és lebonyolítása.



Olyan programok létrehozása, melyben kiemelt szerep jut a hagyományőrzésnek, az
egészséges életmódnak és a kulturált viselkedésnek.

Tervezett feladatok:
 Szeptember


Az osztályok képviselőinek megválasztása



A diáktanács megalakítása



Az éves munkaterv elkészítése szept. 11.



Gyermekek világnapja szept. 21.



Sportnap és számháború Pusztavacson szept. 25.

 Octóber


Elektromos hulladékok gyűjtése.



Papírgyűjtés



Hagyományőrző kirándulás a környéken

 November


Az Ady-hét rendezvényeinek lebonyolításában való segítségnyújtás



Játékos vetélkedő szervezése



Tini disco

 December


Mikulásjárás dec. 4.



Az iskola karácsonyi rendezvényeinek segítése

 Január


Téli túra a környéken
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Hagyományőrző előadás, vetítéssel, meghívott vendéggel

 Február


Farsang febr. 12.



Kirándulás Budapestre, túra a téli hegyekben.

 Március


Nőnapi disco

 Április


Túra a környék erdeiben



Fordított nap ápr. 1.



Ki Mit Tud – vicces színpad



Fenntarthatóság napok lebonyolítása ápr. 20-tól

 Május


Dolina túra



Sportnap

 Június


Ballagás



Osztálykirándulások



Az éves munka értékelése

2020. augusztus
Frech Tibor
DÖK

113

Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv
2020/2021.
Gyermekvédelmi munkatervünk az elmúlt évek tapasztalatai alapján, és a területen várható
feladatok figyelembevételével készült. Tevékenységünk során a gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjaként a hatékony problémamegoldásra, és a problémás esetekben az
érintettekkel való időbeni, eredményes kommunikációra törekszünk.
Cél:
- A gyermekek gondozásának, oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi
fejlődésének előmozdítása, támogatása.
- Ellátásuk, gondozásuk elősegítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme.
- Jogaik érvényesülésének biztosítása.
- Hátrányos helyzet észrevétele.
- A szülő tájékoztatása a gyermekvédelmi alapellátás helyi rendszeréről, segítése a helyi
támogatások rendszerében.
A gyermek és ifjúságvédelmi munka minden pedagógus feladata, de a feladatok
megoldásában központi szerepe van az osztályfőnököknek, jelzik a problémákat, segítenek a
szülőknek a nevelési problémák és nehézségek megoldásában. Számon tartják a mulasztást,
igazolatlan hiányzás esetén értesítik a szülőket. Segítséget nyújtanak a tanulóknak a
pályaválasztásban. Különös gonddal foglalkoznak a nehezen nevelhető magatartási
problémákkal küzdő tanulókkal. Szükség esetén javasolják a tanulószobát, felzárkóztató
foglalkozásokon való részvételt.
A Szakmai Szolgálat szerint fejlesztésre szoruló gyerekek egyéni fejlesztésben részesülnek.
Számukra fejlesztő pedagógusok segítségével igyekszünk hatékony fejlesztést biztosítani.
Fokozott figyelemmel kísérjük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket, a
tartósan betegeket.
Ütemterv
Tankönyvek kiosztása

Határidő

Felelős

augusztus 27.

tankönyv felelős,
osztályfőnökök

(1265/2017. (V.29.)
Kormányrendelet szerint ingyenes
valamennyi tanulónak)
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augusztus 27.

gyermekvédelmi felelős

Napközis igények, létszámok
áttekintése

augusztus vége

napközis nevelők

A koronavírus okozta járványügyi
szabályok megismertetése és
gyakoroltatása a gyerekekkel

szeptember 1. majd
folyamatosan

valamennyi pedagógus

Segítségnyújtás szülőknek,
gyerekeknek a digitális térben
történő hatékonyabb
eligazodásban (KRÉTA, TEAMS
használata)

szeptember eleje

rendszergazda
valamennyi pedagógus

Ingyenes tanszercsomag kiosztása
a HH, HHH-s tanulóknak
RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001
„Alapvető fogyasztási cikkek
biztosítása szegény gyermekes
családok számára”

Digitális eszközök felmérése a
családoknál, lehetőség szerint
segítségnyújtás a beszerzésében
Első és ötödik osztályosok,
valamint az új tanulók
megismerése családlátogatások
alkalmával,

osztályfőnökök

az aktuális járványügyi
helyzetnek és szabálynak
megfelelően a tanév során

osztályfőnökök,
gyermekvédelmi felelős

Családlátogatások

szükség szerint

osztályfőnökök,
gyermekvédelmi felelős

HH, HHH-s , veszélyeztetett
tanulók nyilvántartásba vétele,
majd folyamatos figyelemmel
kísérése, nyilvántartás egyeztetése

szeptember, majd
folyamatosan a tanév
során

gyermekvédelmi felelős,
osztályfőnökök

Az SNI-s, HH-s, HHH-s tanulók
differenciált fejlesztése,
felzárkóztatása, iskolai
beilleszkedésük és az eredményes
tanulásuk segítése.
Fejlesztések beindítása

szeptember

fejlesztő pedagógusok
osztályfőnökök

családlátogatás a HH, HHH-s
tanulóknál

folyamatos

valamennyi pedagógus
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Esetmegbeszélések, fogadó órák,
szülői értekezletek tartása,
kapcsolattartás a szülőkkel

a tanév során a
munkatervben
meghatározott időben,
valamint szükség szerint

valamennyi pedagógus

A jelzőrendszer tagjaként
kapcsolattartás a Gyermekjóléti
szolgálattal

szükség szerint

gyermekvédelmi felelős,
osztályfőnökök,

Kapcsolattartás a Nevelési
Tanácsadóval

szükség szerint

fejlesztő pedagógusok

A tanulók hiányzásainak,
tanulmányi munkájának
ellenőrzése, szükség esetén
kapcsolattartás a szülőkkel,
hivatalos szervekkel

folyamatos

osztályfőnökök,
gyermekvédelmi felelős

Az iskola és a község
hagyományainak ápolása

folyamatos

valamennyi pedagógus

Egészséges életmódra nevelés

folyamatos

valamennyi pedagógus

Kapcsolattartás a védőnővel,
gyermekorvossal

folyamatos, szükség
szerint

valamennyi pedagógus

Pályázatok figyelése

folyamatos

valamennyi pedagógus

Különböző prevenciós programok
szervezése lehetőség szerint

folyamatos

valamennyi pedagógus

Szabadidős tevékenységek
figyelemmel kísérése, programok
szervezése, kapcsolattartás a
diákönkormányzattal

folyamatos

valamennyi pedagógus

folyamatos

valamennyi pedagógus

Táborok szervezése
A tehetséges gyermekek
képességfejlesztése,
versenyeztetése, versenyek
szervezése.
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Pályaválasztás segítése,
pályaorientációs nap rendezése

folyamatos

osztályfőnökök

Ezen feladatok a koronavírus okozta járványügyi helyzetnek és szabályozásnak megfelelően
valósulnak meg!

Dánszentmiklós, 2020. augusztus 31.

Szántó Tiborné
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
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Az iskolai sportélet éves tervezete
2020/21

A 2020/21-es tanév folyamán, a testnevelési órákon kívüli szabadidős sporttevékenységek
széles körét biztosítjuk. Célunk az egészség fenntartása, a mozgáskészség fejlesztése, a
szabadidő hasznos eltöltése. Váljon szükségletté a mozgás iránti igény, és épüljön be a tanulók
szokásrendszerébe.
Az iskolai sportkör a következő sportágakban tart foglalkozásokat: atlétika, labdarúgás,
tollaslabda.

Az iskolai sportkör legfontosabb feladatai:
1.
Biztosítsa tanulóknak a rendszeres mozgásra való lehetőséget.
2.
Játékokat, versenyeket szervezzen, bonyolítson le.
3.
Versenysport és tömegsport igények lehetőség szerinti kielégítése.
4.
A máshol nem sportoló tanulók segítése, bevonása különböző iskolai
sporttevékenységekbe.
5.
Hagyományok ápolása, házi és körzeti versenyek, szervezése, rendezése.
6.
Diákolimpiákon és más sportversenyeken minél több részvétel.
7.
Kapcsolattartás a Községi Sportkörrel, a Magyar Diáksport Szövetséggel a Pest
megyei Diáksport Szövetséggel és a környező iskolákkal.
Versenynaptár:

futóverseny- Pilis

szeptember

MDSZ-sportnap

október

Háziverseny tollaslabda
városi váltóbajnokság-Albertirsa

november

Ady Kupa labdarúgó tornaDánszentmiklós

december

Mikulás-kupa labdarúgó torna

január

Megyei diákolimpia-tollaslabda Érd

február

Területi diákolimpia-tollaslabda Érd

március

Országos diákolimpia-tollaslabda
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Körzeti labdarúgó torna
Kerékpárverseny
április

Király Pál Körzeti FutóversenyDánszentmiklós
Sportnap
Tessedik félmaraton-Albertirsa
Dolina-túra

május

Megyei diákolimpia atlétika
Kisiskolák diákolimpia ( atlétika,
labdarúgás)

június

Országos diákolimpia-atlétika

A nyár folyamán megkezdtük a tollaslabda sportág alapozó edzéseit edzőtábor formájában. Már
eredményekről is be tudunk számolni. Sedró Kornél U15-ös OB-n a harmadik helyezést érte el.

Dánszentmiklós,2020 aug.28.

Szabó Katalin, Hrubi Dénesné
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Eseménynaptár
2020/2021 tanév

Időpont

Megnevezés

2020. augusztus 31. 900

Felelős

Tanévnyitó értekezlet

Gál Mária intézményvezető
Kolek Sarolta int. v.h.

2020. szeptember 1. 800

Tanévzáró ünnepség

Gál Mária intézményvezető

2020. szeptember 1. 830

Tanévnyitó ünnepség

Kolek Sarolta int. v. h.

2020. szeptember 1.

Első Tanítási nap

osztályfőnökök

2020. szeptember 3-11.

A 8. osztályban a tanulók

Szabó Katalin

adatainak ellenőrzése
2020. szeptember 7.1300
1400

Alsós
felsős
értekezlet

Drágóczi Katalin
munkaközösségi Petróné Kemenczei Anita

Tájékoztató aktuális
dolgokról
2020. szeptember 1.

1.a, 1.b. és 8.o.

2020. szeptember 7-11.

2-7.o.

Osztályfőnökök

Szülői értekezletek
2020. szeptember 15-ig

Mérések /minden osztály

Kolek Sarolta int. vez.. h.

minden elméleti tárgyból/

Drágóczi Katalin mk. v.
Petróné Kemenczei Anita
mk. v.
tanítók, szaktanárok

2020. szeptember 21.

Gyermekek világnapja

Frech’ Tibor DÖK

2020. szeptember 24. 1700

I.Sz.Sz. (SZMK)

Gál Mária intézményvezető
Kolek Sarolta ig. h.

2020. szeptember 25.

Magyar Diáksport
témanap

Napja Frech’ Tibor DÖK
Germányi Sándor

Megemlékezés a Pákozdi
Osztályfőnökök
csatáról/csibeavató,
akadályverseny/
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2020. szeptember 28. 14:00

Iskolavezetői megbeszélés

2020.október.

Mesélő
tagozat/

2020. október 1.

Zenei világnap

dalamok

Gál Mária intézményvezető

/alsó Szántó Tiborné
Horváth-Gergely Enikő
Germányi Sándor

2020. október 5. 13:00
14:00

Alsós

Drágóczi Katalin

felsős
munkaközösségiértekezlet

Petróné Kemenczei Anita

Tájékoztató aktuális
dolgokról
2020. október 6. 730

2020. október 9-ig

2020. október 16.

Emlékműsor az aradi
vértanúk tiszteletére

Petróné Kmeneczei Anita

Diagnosztizáló felmérés

Kolek Sarolta int.vez.h.

1. évfolyam

Drágóczi Katalin mk. v., of.

Pályaorientációs nap

Gál Mária intézméynvezető

Alsóban osztályfőnökök

Petróné Kemenczei Anita
Markó-Ocsenás Nikolett
2020. október 22. 1400

Iskolai szintű emlékműsor az Szabó Katalin
1956-os
forradalom
és
Germányi Sándor
szabadságharc tiszteletére
Horváth-Gergely Enikő
Alsóban osztályfőnökök

2020.október 23 – november Őszi szünet
1-ig

Utolsó tanítási nap a szünet
előtt: október 22. /péntek/
Első tanítási nap a szünet
után: november 2. /hétfő/

2020. november

Elektronikai hulladékgyűjtés

Frech Tibor DÖK

2020. november 2. 14:00

Iskolavezetői megbeszélés

Gál Mária intézményvezető

2020. november 5. 1700

Pályaválasztási szülői

Szabó Katalin o.fő.

értekezlet
(járványügyi Gál Mária intézményvezető
helyzet aktuális szabályai
Tar Ottóné
szerint)
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2020. november 9. 1700

Fogadóórák

Kolek
intézményvezető

Sarolta

(járványügyi helyzet aktuális
szabályai szerint)
Minden pedagógus
2020. november 9. 1300
1400

Alsós

Drágóczi Katalin

felsős
munkaközösségi Petróné Kemenczei Anita
értekezlet, tájékoztató
aktuális dolgainkról

2020. november 23-25.

Ady napok rendezvényei

Gál Mária intézményvezető
Kolek Sarolta int.vez.h.
Petróné Kemenczei Anita
Drágóczi Katalin

2020. november 24.

Nyílt nap

Kolek Sarolta int.vez.h.

/alsó tagozat 1-3. óra/

Drágóczi Katalin

(járványügyi helyzet aktuális Tanítók
szabályai szerint)
2020. november 25.

Nyílt nap

Kolek Sarolta int.vez.h.

/felső tagozat 1-3. óra/

Tanárok

(járványügyi helyzet aktuális
szabályai szerint)
2020. november 30. 14:00

Iskolavezetői megbeszélés

Gál Mária intézményvezető

2020. december

Községi
gyertyagyújtás

2020. december

Adventi gyertyagyújtás az Gál Mária intézményvezető
iskolában
Petróné Kemenczei Anita

Adventi Germányi Sándor

Drágóczi Katalin
2020. december 7.

Mikulás járás

Germányi
Tibor

2020. december 4.

Írásbeli felvételire való

Szabó Katalin

jelentkezés megküldése

Tar Ottóné

Alsós

Drágóczi Katalin

felsős munkaközösségi

Petróné Kemenczei Anita

2020. december 7. 1300
1400

értekezlet
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Sándor,

Frech

2020. december 12.

Öszi nevelési értekezlet

Gál Mária intézményvezető
Kolek Sarolta int.vez.h..
Drágóczi Katalin
Petróné Kemenczei Anita

2020. december

Mesélő dallamok

Osztályfőnökök

2020. december 17.

Művészeti karácsony

Germányi Sándor

Karácsonyi színjáték félévi tagozatvezető
vizsga
Kolek Sarolta int.vez.h.
Képzőművészeti
kiállítás
félévi vizsga
2020. december 18.

2020. december 19-

Pedagógusok
ünnepsége

karácsonyi Gál Mária intézményvezető

Téli szünet

Kolek Sarolta int.vez.h.
Utolsó tanítási nap a szünet
előtt: december 18. /péntek/

2021. január 3-ig

Első tanítási nap a szünet
után: január 4. /hétfő/
2021. január 4. 14:00

Iskolavezetői megbeszélés

Gál Mária intézményvezető

2021. január 4. 1300

Alsós

Drágóczi Katalin

1400

felsős
munkaközösségi Petróné Kemenczei Anita
értekezlet, tájékoztató
aktuális dolgainkról

2021. január 11-

Fizikai állapot, edzettség

Kolek Sarolta int.vez.h.

2021. április 23-ig

vizsgálat /minden

Szabó Katalin

felső tagozatos osztály/

Hrubi Dénesné

Szolfézs vizsga

Germányi Sándor

2021. január 18.

tagozatvezető
2021. január 19.

Zongoravizsga

Germányi Sándor
tagozatvezető

2021. január 23. 10 óra

Központi írásbeli felvételi

Szabó Katalin

a 9. évfolyamra
2021. január 22.

Félév vége

2021. január 22. 14:00

Félévi osztályozó értekezlet
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Gál Mária intézményvezető

Kolek Sarolta int.vez.h.
2021. január 29-ig

A félévi bizonyítvány

Gál Mária intézményvezető

kiosztása

Osztályfőnökök

2020. február

Mesélő dallamok

Osztályfőnökök

2021. február 1. 1400

Iskolavezetői megbeszélés

Gál Mária intézményvezető

2021. február 1 – február 5.

Szülői értekezletek

Kolek Sarolta int.vez.h.

(járványügyi helyzet aktuális Osztályfőnökök
szabályai szerint)
2021. február 8. 1400

Félévi nevelőtestületi

Gál Mária intézményvezető

értekezlet
és Kolek Sarolta int.vez.h.
munkaközösségi értekezletek
Petróné Kemenczei Anita
Drágóczi Katalin
2021. február 15.

Számolási verseny

Drágóczi Katalin
Tanítók

2021. február 19.

Frech Tibor DÖK,

Farsang

Drágóczi Katalin
Osztályfőnökök
2021. február

I.Sz.Sz. (SZMK)

Gál Mária intézményvezető

(járványügyi helyzet aktuális Kolek Sarolta int.vez.h.
szabályai szerint)
2021. február 19.

Jelentkezési lapok

Szabó Katalin

továbbítása a középiskolákba
és a felvételi központnak
2021. február 22

Iskolavezetői értekezlet

Gál Mária intézményvezető

2021. február 23-

Szóbeli meghallgatások

Szabó Katalin

március 12-ig

8. osztályosok

2021. február 22.

Iskolavezetői értekezlet

Gál Mária intézményvezető

2021. március 1. 1300

Alsós, felsős
munkaközösségi értekezlet

Drágóczi Katalin

Pénz7 témahét

Alsóban Murárikné Csonka
Judit, osztályfőnökök

1400
2021. március 1-5
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Petróné Kemenczei Anita

Petróné Kemenczei Anita
2021. március 12.

Március 15. Állami, községi,

Alsóban osztályfőnökök

iskolai ünnepség

Germányi Sándor

(járványügyi helyzet aktuális /színjátszók/
szabályai szerint)
2021. március 12. 1200

Kerékpárverseny

Szabó Katalin
Hrubi Dénesné
Drágóczi Katalin

2021. március 16.

A középiskolák nyilvánossá Szabó Katalin
teszik az ideiglenes felvételi
jegyzéket

2021. március 22-23.

A tanulói adatlapok

Szabó Katalin

módosításának lehetősége
2021. március 22.

A Víz világnapja, egészség Tyihák Jánosné
nap /Kiemelt témanap/
Petróné Kemenczei Anita

2021. március

Mesélő dallamok

2021. március

Komplex tanulmányi verseny Forczek Beáta
4. osztály, helyi

2021. március 29. 1400

Iskolavezetői megbeszélés

Osztályfőnökök

Gál Mária intézményvezető
Kolek Sarolta int.vez. h.

2021.április 1-6.

Tavaszi szünet

Utolsó tanítási nap a szünet
előtt: március 31 /szerda/
Első tanítási nap a szünet
után: április 7. /szerda/

2021. április 12. 1300

Alsós

Gál Mária intézményvezető

1400

felsős
munkaközösségi Kolek Sarolta int.vez.h.
értekezlet, tájékoztató
Drágóczi Katalin
aktuális dolgainkról
Petróné Kemenczei Anita

2021. április 12. 1700

Fogadó óra

Minden pedagógus

(járványügyi helyzet aktuális
szabályai szerint)
2021. április

Iskolanyitogató szülőknek
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Gál Mária intézményvezető

Kolek Sarolta int.vez. h.
Drágóczi
vez.

Katalinmunk.k.

Forczek Beáta
2021. április

Igazgató helyettes, az alsós Kolek Sarolta int.vez. h.
munkaközösségi vezető és a
Drágóczi Katalin mk. v.
leendő elsős tanító látogatása
az óvodai nyílt napon
(járványügyi helyzet aktuális
szabályai szerint)

2021. április 12.

Tavaszi nevelési értekezlet

Gál Mária intézményvezető
Kolek Sarolta int.vez.h.
Drágóczi Katalin
Petróné Kemenczei Anita

2021. április 16.

Sportnap-Király Pál Kupa
/Tanítás nélküli munkanap/

2021. április 22.

Föld napja- megemlékezés

Hrubi
Dénesné,
Szabó
Katalin, Germányi Sándor,
osztályfőnökök
Forczek
osztályfőnökök

Beáta,

Petróné Kemenczei Anita
2021. április 15-16.

A leendő 1. osztályosok Gál Mária igazgató
beíratása
Tar Ottóné iskolatitkár

2021. április 26. 1400

Iskolavezetői megbeszélés

20201 április 30.

A középiskolák megküldik a Szabó Katalin
felvételről vagy elutasításról
szóló értesítést a tanulónak és
az iskolának

2020/2021. tanév

Osztálykirándulás

Osztályfőnökök

/A szorgalmi időszak

Kolek Sarolta int.vez.h.

Gál Mária intézményvezető

bármelyik napja/
2021. május 3. 1300
1400
2021. május 3-6.

Alsós
felsős
értekezlet

Drágóczi Katalin
munkaközösségi Petróné Kemenczei Anita

Anyák napi megemlékezések Osztályfőnökök
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2021. május 10.

Madarak és Fák
megemlékezés

Napja- Kolek Sarolta int.vez.h.
Szántó Tiborné
osztályfőnökök

2021. május 19. /szerda/

Kompetenciamérés

Kolek Sarolta int.vez. h.
Horváth-Gergely Enikő
mérésvezető

angol nyelv

Frech’ Tibor nyelvtanár
2021. május 21.

A leendő első osztályosok Kolek Sarolta int.vez. h.
óralátogatása az iskolában
Drágóczi Katalin mk.v.
(járványügyi helyzet aktuális
szabályai szerint)

2021. május 10 – augusztus Rendkívüli felvételi eljárás
31.

Szabó Katalin

2021. május 31. 1400

Gál Mária intézményvezető

Iskolavezetői megbeszélés

Kolek Sarolta int.vez.h.
2021. május 31. 1300
1400
2021. május 24-28.

2021. május 26. /szerda/

Alsós

Gál Mária intézményvezető

felsős munkaközösségi
értekezlet

Kolek Sarolta int.vez.h

Hangos olvasás felmérés

Kolek Sarolta int.vez. h.

1.-4. évfolyam

osztályfőnökök

Kompetenciamérés

Kolek Sarolta int.vez. h.

/6-8. évfolyam/

Horváth-Gergely Enikő
mérésvezető

2021. június 1-2.

Iskolai mérések

Kolek Sarolta int.vez. h.

matematikából

Petróné Kemenczei Anita

/2.,3.,4.,5.,7. évfolyamok/

Drágóczi Katalin
Tar Ottó

2021. június 1-2.

2021. június 1-2.

Iskolai mérés

Kolek Sarolta int.vez. h.

/angol nyelv/ írásbeli

Petróné Kemenczei Anita

5., 7., 8. évfolyam

mk. v.

Iskolai mérések

Kolek Sarolta int.vez. h.

127

szövegértés:
/2.,3.,4.évfolyamok/
Szövegértés, helyesírás:

Drágóczi Katalinmk.v.
Petróné Kemenczei Anita
mk. v.

/4.,5.,7. évfolyamok/
2021. június 09.

Angol nyelvvizsga szóbeli

Kolek Sarolta int.vez. h.

8. évfolyam

Forczek Beáta
Frech Tibor

2021. június 1.

Művészeti Tavasz

Kolek Sarolta

előadás, év végi kiállítás, Germányi Sándor
koncert
2021. június 3.

Modern tánc vizsga

Germányi Sándor

2021. június 7.

Szolfézs vizsga

Horváth-Gergely Enikő

2021. június 8.

Zongora vizsga

Germányi Sándor

2021 június 14. 1300

Osztályozó értekezlet

Gál Mária igazgató

2021. június 15.

Bolondballagás, Szerenád

Frech Tibor

2021. június 18.

Az intézmény épületének Osztályfőnökök
ballagási díszítése

2021. június 19. 900

Ballagás

Kolek Sarolta int.vez. h.
Germányi Sándor
Frech Tibor

2021. június 24. 1700

Tanévzáró ünnepély

Kolek Sarolta int.vez. h.
Petróné Kemenczei Anita

2021. június 24. 900

Tanévzáró értekezlet

Gál Mária intézményvezető
Kolek Sarolta int.vez. h.
Petróné Kemenczei Anita
Drágóczi Katalin

2021. június 22-24.

Beiratkozás a középiskolába

Szabó Katalin

2021. június – július

Angliai tanulmányi

Frech Tibor

kirándulás
(járványügyi helyzet aktuális
szabályai szerint)
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