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HelyzetelemzéS
Személyifeltételek


Pedagógus
NOKS
Technikai
Engedélyezett státus
33,6
4
9,75
Betöltött álláshelyek száma
30,6 fő
4 fő
9,75 fő
Betöltetlen álláshelyek száma
3 fő
0 fő
0 fő

Megjegyzés: Ebből óraadó 2 fő, Határozott időre kinevezett 1 fő
Pedagógus adatok
Megbízatások, ellátott feladatok

sz.
Név
Nevelés-oktatással lekötött órák száma
Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető, DÖK segítő stb)
Egyéb megbízatásai:
A kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött részében ellátott feladatai:

Betöltetlen1
13


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Betöltetlen2
12


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Betöltetlen3
6,5


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Betöltetlen4
23,5


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Bordás Annamária
22
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Borkó-Csillik Csilla
22


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Csócsicsné Vágó Marianna
30,5
osztályfőnök mk.vezető

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Domaniczky Andrea
13


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Erdélyi-Juhász Adrienn Ágnes
23


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Gách József
22
osztályfőnök mk.vezető

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Gürtler Katalin

felmentési idejét tölti


	

Gyalusné Molnár Katalin
12


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Harót Jánosné

felmentési idejét tölti


	

Hegedűsné Kovács Mária
22,5
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Horváthné Ritter Katalin
22,5


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Juhász Magdolna
23


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Juhász Tímea
22,5
mk. vezető

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Kelemenné Princz Krisztina
23
osztályfőnök DÖK segítő
katasztrófavédelem
a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása
	

Kemény Viktória
22,5
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Kerekes Magdolna
24
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Kiss Andrea
22
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Kovácsné Juhos Orsolya
32
osztályfőnök mk.vezető

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Kutrováczné Holló Szilvia
24

könyvtáros
a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Laczikó Kinga
6
óraadó:földrajz

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Maglóczki Anita
22
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Róka Angéla
26


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Rozinay Ágnes
24,5


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Sándor Katalin
7
óraadó: ének-zene

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Sikéné Pfeiffer Éva
4
intézményvezető

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Somhegyiné Remete Katalin

felmentési idejét tölti


	

Szanyi Ilona
25
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Szilágyi Péter
25
osztályfőnök mk.vezető
tűz- és balesetvédelem 
a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

SzilágyinéMercsLilioza
23


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Tajti Eszter
23
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

TiszainéJohan Krisztina
6
intézményvezető- helyettes

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Tóth Tímea
23,5
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Vadászi Mária
22
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Valacsay Ágnes
22,5
osztályfőnök

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Vass Béla
22,5


a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb
	

Vukman Józsefné
14
intézményvezető- helyettes

a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások, tanítási órák előkészítése
Egyéb

A pedagógusok minősítésében és az országospedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja
sz.
Név
Szakterület
Szabadnap
1.
_
_
_
A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok
sz.
Név
Szakterület
1.
Bordás Annamária
tanító
2.
Juhász Tímea
tanító (kérelmezte a minősítő eljárás visszavonását, melyet 2019.09.06-án töröltek)
3.
Rozinay Ágnes
tanító

4.
Róka Angéla
magyar-történelem tanár
5. 
Tóth Tímea
Testnevelés tanár

Vezetők heti ügyeleti rendje


Sikéné Pfeiffer Éva Intézményvezető

Vukman Józsefné Intézményvezető-helyettes

TiszainéJohan Krisztina 7Intézményvezető-helyettes
Hétfő
7.30-16.30
7.45-11.45
9.00-15.30
Kedd
7.30-13.30
7.30-16.30
9.00-15.00
Szerda
7.30-16.30
7.45-11.45
9.00-16.00
Csütörtök
7.30-13.30
7.30-16.30
9.00-14.00
Péntek
7.30-9.30
7.45-13.45
9.00-16.30
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Szakmai munkaközösségek
sz.
Munkaközösség
Munkaközösség-vezető
1.
Humán
Csócsicsné Vágó Marianna
2.
Természettudományi
Gách József
3.
Nevelési
Szilágyi Péter 
4.
Módszertani
Juhász Tímea
5.
ÖKO
Kovácsné Juhos Orsolya

Az intézmény tanulói adatai
Az alábbi mutatókat minden hónap 5. napjáig Tárnoki Erika iskolatitkár gyűjti össze és helyezi el az összesítést a mellékletbe és elektronikusan eljuttatja a Külső-Pesti Tankerületi Központba.
osztály / csoport
osztály létszám
integrált sajátos nevelési igényű tanulók
(SNI)
beillesz-kedési, tanulási és magatar-tási zavarokkal küzdő tanulók
(BTM)
magán-tanuló
hátrányos helyzetű tanulók
(HH)
halmo-zottan hátrányos helyzetű tanulók
(HHH)
egész napos nevelés-oktatás-ban részt vevő tanulók létszáma
1.a
22
0
1
0
1
0
0
1.b
21
1
0
0
3
0
0
2.a
24
3
2
1
2
1
0
2.b
22
1
1
0
3
0
0
3.a
21
2
5
0
0
0
0
3.b
23
3
4
0
1
1
0
4.a
24
3
2
0
1
0
0
4.b
24
2
5
0
3
1
0
5.a
18
3
3
0
2
1
0
5.b
22
3
2
0
0
0
0
6.a
20
2
2
1
0
0
0
6.b
24
1
3
0
1
0
0
7.a
23
0
6
0
0
0
0
7.b
18
5
1
1
1
0
0
8.a
19
1
2
0
0
0
0
8.b
21
2
4
0
2
0
0
Összesen
346
32
43
3
20
4
0

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók
Osztály
Tanuló
Bejelentés időpontja
4.a
Szegedi Enikő
2016.09.01.
4.a
Kiss Zsolt
2018.09.01.
5.a
Lipták Vivien
2016.01.27.
6.a
Bernáth András
2017.09.01.
6.a
Németh Alexandra Zoé
2018.09.01.
6.a
Németh Ferenc Patrik
2018.09.01.
7.b
Makkai Kristóf
2017.09.01.






Csoportbontások:
Osztály



4.a
angol


4.b
angol


5.a
angol
technika
informatika
5.b
angol
technika

6.a
angol
technika
informatika
6.b
angol
technika
informatika
7.a
angol
technika
informatika
7.b
angol
technika
informatika
8.a
angol

informatika

SNI tanulók száma és aránya: 32 fő, az összes tanuló 9%-a
Étkezést igénybe vevők száma és aránya: 202 fő, az összes tanuló 58 %-a

Tárgyi feltételek
Épületek száma: 1
Tantermek száma: 16 tanterem, 8 szaktanterem, 2 testnevelésterem, 1 tornaszoba
Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:0
Kockázati tényezők a tanévben (opcionális)

Infrastruktúrához (tárgyi erőforráshoz)köthető
Humánerőforráshoz köthető
Jelentős magas bekövetkezési valószínűségű
Beázás az iskola egész részén
Iskolaudvaron feltöredezett balesetveszélyes beton
Tornatermi folyosón a linóleum balesetveszélyes
Tornatermi ablakok balesetveszélyesek, nem nyithatóak
-
Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű
-
Helyettesítések megoldása
Egyéb



	
A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai
A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a nevelésre-oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését meghatározó előírásokkal – a 2019/20 tanév kiemelt feladataként a körzetes feladatok ellátását jelölte meg.  

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e téren szerzett tapasztalataira. 
A megvalósítás konkrét részleteit a munkaterv 2.2. pontja és a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.       
Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok
A 2011. CXC. Nemzeti Köznevelési törvényben meghatározott feladatok ütemezése, és határidőben történő megvalósítása.
Az intézményi dokumentumok összhangjának folyamatos aktualizálása az új jogszabályok alapján.
	A pedagógiai program megvalósításának figyelemmel kísérése, átalakítása az új NAT szerint
	A többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
	Motiváló, élményszerű tanulás (projektek, témahetek, drámapedagógia)
	A tanulók művészetek iránti érdeklődésének fokozása, művészeti nevelés támogatása.
	A nemzeti alaptantervben meghatározott műveltségi követelményrendszer elsajátíttatása, a hatékony tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazása.

A tanmenetek tudatos szerkesztése, a kerettantervek és a tanmenetek egyeztetése, folyamatos igazítása az adott tanulócsoporthoz.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztési tervek készítése.
Vezetői pályázatból adódó munkatervi feladatok
-	A pedagógus életpályamodell folyamatos építése
-	A központi támogatások igénylésére benyújtandó pályázatok figyelemmel kísérése, határidőre történő pontos elkészítése. Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása
-	Az esélyegyenlőség megvalósítása
-	Környezeti nevelés hangsúlyossága, ÖKO iskola program folytatása
-	Hatékony fejlesztési tervek készítése HHH-s és BTM-es tanulóink számára 
-	Pályaorientáció, pályaválasztás segítése, továbbtanulási esélyek növelése.
-	Belső továbbképzések szervezése.
-     A motiváló tanulás kialakítása.
-     Kooperatív és digitális óravázlatok beadása, kölcsönzése.
-     Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése, továbbtanulási esélyek növelése.
-     Szociális, kulturális hátrányok enyhítése.
-     A szülők és a partner intézmények számára a nyitott kapuk lehetősége.
Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok,feladatok
Hatékony felkészítés az országos kompetenciamérésre, intézkedési terv magvalósítása
„Iskolanyitogató” programunk folytatása. Az óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport segítségével még több közös iskola-óvoda program szervezése, több óvoda bevonása a programba.
A többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
	Önértékelési folyamat folytatása
Két mesterpedagógusunk programjának bevezetése
	Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok
Alsó-felső-középiskolaváltás feladatai
	Elsős tanulók szocializálása
	Az iskolai fegyelem erősítése a Házirend szabályai szerint.
	Szorosabb együttműködés a fejlesztőpedagógussal, a pszichológussal, a 
	A környezeti nevelés: környezettudatos magatartás kialakítása, folyamatos fejlesztése.
	A versenyeken való eredményesebb szereplés.












	A tanév helyi rendje
A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.
esemény / téma
felelős
időpont
résztvevők
1.
Projektnap pályaválasztás és őszi játszóház
Tiszainé J. Krisztina, felsős. o.f.-k, rajztagozat
2019. október 25. (péntek)
egész iskola
2.
Egészségnap
Sikéné P. Éva
2019. december 07.. (szombat)
egész iskola
3.
Félévi osztályozó értekezlet
Sikéné P. Éva, Vukman Józsefné
2020. január 27. (hétfő)
pedagógusok
4.
Nevelőtestületi nevelési értekezlet
Sikéné P. Éva, Vukman Józsefné
2020. március 2. (hétfő)
pedagógusok
5.
Nevelőtestületi kirándulás
Sikéné P. Éva
2020. május 29. (péntek)
pedagógusok
6.
DÖK-nap
diákönkormányzat
2020.június 15.. (hétfő)
egész iskola

A tanév szorgalmi időszaka
Első nap:2019.09.02. (hétfő)
Utolsó nap: 2020. 06.15. (hétfő)
A szorgalmi időszak első féléve 2019.09.02-tól 2020.01.24-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020.01.31-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.   
A szünetek időtartama
Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2019.10.26 – 2019.11.03.
A szünet előtti utolsó tanítási 2019. október 25.
A szünet utáni első tanítási 2019. november 4.
Téli szünet: 2019.12.21. – 2020.01.05.
A szünet előtti utolsó tanítási 2019. december 20.
A szünet utáni első tanítási 2020. január 6.
Tavaszi szünet: 2020.04.09 – 2020.04.14.
A szünet előtti utolsó tanítási 2020. április 8.
A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15.
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
2019.10.23.: 1956-os forradalom ünnepe
2020. május 1.:Munka ünnepe
2020. június 1.:  Pünkösdhétfő

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:
2019.12.07.– 2019.12.24. helyett – szervezett program: Egészségnap (tanításnélküli munkanap)
2019.12.14.– 2019.12.27. helyett – szervezett program: Karácsonyi projektnap 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja
sz.
esemény / téma
felelős
időpont
1.
Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)
Csócsicsné Vágó Marianna
2019.10.04
2.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)
Valacsay Ágnes és Gór Nagy Mária Szinitanoda
2019.10.22
4.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)
Tajti Eszter
2019.03.13
6.
A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)
VukmanJószefné
2019.06.04

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
sz.
esemény / téma
felelős
időpont
1.
Autómentes nap
Kovácsné J. Orsolya
2019.09.20
2.
Állatok világnapja
Kovácsné J. Orsolya, Juhász Magdolna
2019.10.04
3.
Komposztálás Ünnepnapja
Kovácsné J. Orsolya
2019.10.10
4.
Retro Szüreti Bál
Kelemenné P. Krisztina
2019.10.18
5.
Őszi játszóház és pályaválasztási projektnap
Juhász Magdolna, Kelemenné P.Krisztina, Csócsicsné V. Marianna, Juhász Tímea
2019.10.25
6.
Ady-hét
összes munkaközösség
2019.11.18-2019.11.22
7.
Adventi gyertyagyújtás
Valacsay Ágnes, Szanyi Ilona
2019.11.29-2019.12.20
8.
Egészségnap
Sikéné P. Éva
2019.12.07
9.
Mikulás ünnep
DÖK
2019.12.06
10.
Karácsonyi projekt nap
Módszertani mk., Juhász Magdolna, felsős of.-k, Valacsay Ágnes Gór N..M. Színi tanoda
2019.12.14
11.
Magyar kultúra napja
Kovácsné J. Orsolya; Tajti Eszter, Juhász M.; Csócsicsné V. M.
2019.01.22
12.
A víz világnapja
Kovácsné J. Orsolya
2020.03.22
13.
Tavaszi játszóház
Juhász Magdolna. módszertani mk, ökomk,
2020.03.24
14.
Költészet napja
Róka Angéla
2020.04.09
15.
Egyesületi nap
Juhász Tímea
2020.04.18
16.
A Föld Napja
Kovácsné J. Orsolya
2020.04.22
17.
Anyák napi műsorok osztályszinten
osztályfőnökök
2020.05.01-2020.05.10
18.
Madarak és fák napja
Kovácsné J. Orsolya
2020.05.07

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
sz.
esemény / téma
felelős
időpont
1.
Tanévnyitó ünnepély
Valacsay Ágnes
2019.09.02
2.
Farsang a felső tagozatban
Kelemenné P. Krisztina
2020.02.07
3.
Farsang az alsó tagozatban
Módszertani mk.,Ökomk.
2020.02.14
4.
Ballagás
Tóth Tímea, Csné V. Marianna 
2020.06.12

5.
DÖK nap
Kelemenné P. Krisztina
2020.06.15
6.
Tanévzáró ünnepély
Kiss Andrea
2020.06.23
Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont
esemény / téma
felelős
2019.08.22.
Alakuló értekezlet
Sikéné P. Éva
2019.09.09.
Tanévnyitó értekezlet
Sikéné P. Éva
2019.10.07.
6.-7. évfolyam megbeszélés
Szilágyi Péter
2019.11.11
8. évfolyam megbeszélés, SNI megbeszélés
Szilágyi Péter
2019.12.02.
5. évfolyam megbeszélés, bukásra álló tanulók helyzetének vizsgálata
Szilágyi Péter
2020.01.27.
Félévi osztályozó értekezlet
Sikéné P. Éva
2020.02.03.
Félévi értekezlet
Sikéné P. Éva
2020.03.02.
Osztályfőnöki megbeszélés (Országos mérés elemzése, TK rendelet elfogadása, Intézkedési terv elfogadása, továbbképzési terv elfogadása):
VukmanJószefné, Sikéné P. Éva
2020.04.20.
Bukásra álló tanulók helyzetének vizsgálata
Szilágyi Péter
2020.06.16.
Tanévvégi osztályozó értekezlet
Sikéné P. Éva
2020.06.23.
Tanévzáró értekezlet
Sikéné P. Éva
Minden hónapban
Vezetői értekezletek: minden hónap utolsó hétfőjén
Sikéné P. Éva
A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont
esemény / téma
felelős
2019.09.03
Alsós szülői értekezlet
osztályfőnökök
2019.09.04.
Felsős szülői értekezlet
osztályfőnökök
2019.10.14.
Pályaválasztási Szülői értekezlet
Tiszainé J. Krisztina
2019.11.04.
Fogadóóra
pedagógusok
2020.02.03.
Alsós szülői értekezlet
osztályfőnökök
2020.02.04.
Felsős szülői értekezlet
osztályfőnökök
2020.04.20.
Alsós szülői értekezlet
osztályfőnökök
2020.04.21.
Felsős szülői értekezlet
osztályfőnökök
2020.05.04.
Fogadóóra
pedagógusok
2020.05.11.
0. értekezlet az 1. osztályos diákok szüleinek
Sikéné P. Éva.,of-k
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja
időpont
esemény / téma
felelős
2020.01.13.
Iskolanyitogató
Juhász Tímea
2020.02.24.
Iskolanyitogató
Juhász Tímea
2020.03.24.
Iskolanyitogató (Tavaszi játszóház)
Juhász Tímea
2020.03.11.
Nyílt nap a leendő elsősök és szüleik számára
Juhász Tímea
2020.04.07.
Nyílt nap a leendő 5. osztályos tanulók szülei számára
Vukman Józsefné
Tervezett mérések és vizsgák
Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje
Az iskolában a kerületi/ tankerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket tartunk.
A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik.

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny megnevezése
Évfolyam
Felkészítő tanár
Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd
felső tagozat
Csócsicsné V. Marianna
Népdaléneklési verseny
alsó és felső tagozat
Sándor Katalin, Kovácsné J. Orsolya, tanítók
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
felső tagozat
Csócsicsné V. Marianna
Vers és próza mondó verseny
alsó és felső tagozat
magyar tanárok, tanítók
Szent László történelmi csapatverseny 6. osztályosoknak
6. évfolyam
Róka Angéla
Roma szavaló verseny
alsó és felső tagozat
magyar tanárok, tanítók
Kerületi rajz verseny
alsó és felső tagozat
Juhász Magdolna, Vadászi Mária
Kerületi helyesíró verseny
alsó tagozat
tanítók
Kerületi matematika verseny
alsó tagozat
tanítók
Könyvbarátok levelezős versenye
alsó tagozat
tanítók
Ergométer verseny
felső tagozat
Kelemenné P. Krisztina, Tóth Tímea
Labdarúgás
felső tagozat
Kelemenné P. Krisztina, Tóth Tímea
Mezei futás 
alsó és felső tagozat
Kelemenné P. Krisztina, Tóth Tímea, Kiss Andrea, Bordás Annamária
Partizán labda
alsó és felső tagozat
Kelemenné P. Krisztina, Tóth Tímea, Kiss Andrea
Fenyő kupa labdarúgás
felső tagozat 
Kelemenné P. Krisztina, Tóth Tímea
Katasztrófavédelmi verseny
felső tagozat 
Kelemenné P. Krisztina

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák idópontját
	javítóvizsga (augusztus 15-31. között):2020.08.25-2020.08.27.

osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten):2020.01.20-2020.01.23.; 2020.06.08-2020.06.11.
különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján):



Külső és belső tantárgyi mérések rendje
A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet) szólnak.
Kiemelt mérések:
	Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével

Határidő: 2019.09.20.
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők

	Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése

Határidő: 2019.11.29.
Felelős: 1. évf. osztályfőnökei

	Országos mérés a 6. 8. és 10. (nyelvi előkészítő esetén 9.) évfolyamokon

Határidő: 2020.05.27.
Felelős:	TiszainéJohan Krisztina

	Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon

Határidő: 2020.05.20.
Felelős:	TiszainéJohan Krisztina

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja	
sz.
esemény / téma
felelős
időpont
1.
A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
Kelemenné P. Krisztina
testnevelő tanár
2020.01.08-2020.04.24.
Feltöltés határideje:
2020.05.29.
2.
A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
Tóth Tímea testnevelő tanár
2020.01.08-2020.04.24.
Feltöltés határideje:
2020.05.29.


Szakmai feladatok
A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok
Ebben a tanévben intézményünkben nem lesz tanfelügyeleti ellenőrzés.
Intézményi önértékelés
sz.
esemény / téma
felelős
határidő
eredményességi mutató

A tavalyi évben elkészült.



Vezetői önértékelés
A tavalyi évben elkészült, ebben a tanévben nem lesz vezetői önértékelés.

Pedagógus(ok) önértékelése
sz.
esemény / téma
felelős
határidő
1.
Szanyi Ilona
Sikéné P. Éva, Vukman Józsefné, mk, vezetők
2019.november
2.
Vadászi Mária
Sikéné P. Éva, Vukman Józsefné, mk, vezetők
2019. november
3.
Borkó-Csillik Csilla
Sikéné P. Éva, Vukman Józsefné, mk, vezetők
2020. január
4.
Erdélyi –Juhász Adrienn
Sikéné P. Éva, Vukman Józsefné, mk, vezetők
2020. január
5.
Domaniczky Andrea
Sikéné P. Éva, Vukman Józsefné, mk, vezetők
2020. március
6.

SzilágyinéMercsLilióza

Sikéné P. Éva, Vukman Józsefné, mk, vezetők

2020.március
7.
Gách József
Sikéné P. Éva, Vukman Józsefné, mk, vezetők
2020. április
8.
Gyalusné Molnár Katalin
Sikéné P. Éva, Vukman Józsefné, mk, vezetők
2020. április
A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
sz.
esemény / téma
felelős
határidő
eredményességi mutató

Látogatások kiírása folyamatban az OH honlapján




Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai
Ebben a tanévben minden kolléga új, frissített munkaköri leírást vett át.
feladat
felelős
határidő
Nevelési munkaközösség
új felelős: Szilágyi Péter
2019.09.01.
Pályaválasztási feladatok
új felelős: Tiszainé J. Krisztina
2019.09.01.
DÖK
új felelős: Kelemenné 
2019.09.01.

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás
A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2019./2020 tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a nevelőtestület és az osztályfőnöki munkaközösség ülésén TiszainéJohan Krisztina ismerteti. A továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait.
Az iskolában Tiszainé J. Krisztina rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását
feladat / esemény
felelős
határidő
Pályaválasztási szülői értekezlet
Tiszainé J. Krisztina
2019.10.14.
Pályaválasztási projektnap
Tiszainé J. Krisztina
2019.10.25.
	A tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középiskoláknak
Tiszainé J. Krisztina
2020.02.19.
	Módosító tanulói adatlapok megküldése
Tiszainé J. Krisztina
2020.03.19-20.
	Jelzés a Híd programban részt vevő gyermekekről
Sikéné P. Éva
2020.06.17.

Pályázatokból adódó szakmai feladatok

feladat / esemény
felelős
határidő
Folyamatban lévő projektek
Madarak fák napi pályázat
Kovácsné J. Orsolya
2019.10.31.
Folyamatban lévő projektek
Egyesületi Pályázat
Sikéné P. Éva
2019.10.31.
Folyamatban lévő projektek
Önkormányzati pályázat
Sikéné P. Éva
2019.12.01.
Folyamatban lévő projektek
Szabadtéri kézilabda pálya építése
Önkorm. , Tankerület
2019.12.31.
Benyújtásra tervezett pályázatok
Madarak fák napi pályázat
Kovácsné J. Orsolya
2020. tavasz
Benyújtásra tervezett pályázatok
Egyesületi Pályázat
Adyért Egyesület
2020. tavasz
Benyújtásra tervezett pályázatok
Önkormányzati pályázat
Sikéné P. Éva
2020. tavasz
- A „Madarak, fák napi” Önkormányzat által meghirdetett pályázaton iskolánk 50.000Ft-ot nyert, melyből környezeti nevelést megcélzó előadásokat szeretnénk ősszel finanszírozni, ill. virágcserepeket vásárolni..
-	Az iskoláért létrejövő egyesület 100.000.-Ft-t nyert, melyet sportszerek és könyvek vásárlására fogunk fordítani a tanév elején.
-	"Művészeti neveléssel a személyiségfejlesztés szolgálatában" elnevezésű pályázattal 100.000.- Ft támogatást kaptunk az Önkormányzattól, melyet a rajztagozat fejlesztésére használunk majd ősszel fel.
-   A Magyar Kézilabda Szövetség a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával új szabadtéri kézilabdapályát épített iskolánknak, melynek átadási papírjai aláírásai még folyamatban vannak a Tankerület és az Önkormányzat részéről is
Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete	
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
	az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése 

Eszközei: a tanulók felmérése
	képességek és kulcskompetenciák fejlesztése 

Eszközei:órákon és szakkörökön
	a tehetséges tanulók támogatása 

Eszközei:órákon, szakkörökön, projekteken
	a versenyek szervezése 

Eszközei:órákon és szakkörökön
	a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális tartalmak megismertetése

 Eszközei:órákon és projekteken
	a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének kialakítása a tanulókban

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

Eszközei: szülői értekezleteke és projekteken
A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek
Tevékenység megnevezése
Résztvevő
Időpont, helyszín
Felelős
differenciált képességfejlesztés
1.a
hétfő:6. 7. 8. óra
könyvtár
Kemény Viktória
differenciált képességfejlesztés
1.a
kedd:6.7. óra
könyvtár
Borkó-Csillik Csilla
differenciált képességfejlesztés
1.b
hétfő 6.
szerda 6.
csütörtök 6.
könyvtár
Kerekes Magdolna
differenciált képességfejlesztés
2.a
hétfő 6.
könyvtár
Bordás Annamária
differenciált képességfejlesztés
2.a
kedd 6.
könyvtár
Rozinay Ágnes
differenciált képességfejlesztés
2.b
hétfő 7.
kedd 7. 
szerda 7.
könyvtár
Hegedűsné K. Mária
differenciált képességfejlesztés
3.a
kedd 6.
könyvtár
Kovácsné J. Orsolya
differenciált képességfejlesztés
3.b
péntek 6. könyvtár

Kiss Andrea
differenciált képességfejlesztés
3.b
csütörtök 6.
könyvtár
Horváthné R. Katalin
differenciált képességfejlesztés
4.a
péntek 6.7
. könyvtár
Maglóczki Anita
differenciált képességfejlesztés
4.a
csütörtök 7
. könyvtár
Juhász Tímea
differenciált képességfejlesztés
4.b
hétfő 7.
csütörtök 7
. könyvtár
Valacsay Ágnes
differenciált képességfejlesztés, 
SNI magántanulók
szerda 3. könyvtár

Vass Béla
differenciált képességfejlesztés
SNI magántanulók
szerda 2. 4.
könyvtár

Vadászi Mária
differenciált képességfejlesztés
SNI magántanulók
3 óra
Betöltetlen 3
differenciált képességfejlesztés
SNI magántanulók
kedd 3.
szerda 2. könyvtár
Róka Angéla
differenciált képességfejlesztés
SNI magántanulók
kedd 5.
könyvtár
Szilágyiné M. Lilioza
differenciált képességfejlesztés
SNI magántanulók
kedd 4.
könyvtár
Tiszainé J. Krisztina
differenciált képességfejlesztés
7.b
kedd 7.
könyvtár
Tiszainé J. Krisztina
differenciált képességfejlesztés

2 óra
Betöltetlen 2
szakkör
2.b
csütörtök 7.8.
tanterem
Hegedűsné K. Mária
szakkör
2.b
kedd 16.16-17.45
drámaterem
Erdályi-J. A.  Ágnes
szakkör
3.b
péntek 7. 8.
könyvtár
Kiss Andrea
rajzszakkör
alsó tagozatos tanulók
kedd 7. 
rajzterem
Juhász Magdolna
kerámiaszakkör
felső tagozatos tanulók
szerda 7. 8. 9. 
kerámiaműhely
Gach József
szakkör
felső tagozatos tanulók
1 óra
Betöltetlen 3
szakkör
felső tagozatos tanulók
1 óra
Betöltetlen 1
angolszakkör
8. évfolyam
kedd 7.
angolterem
Szanyi Ilona
énekkar
alsó tagozatos tanulók
szerda 6. 
drámaterem
Kovácsné J. Orsolya
énekkar
felső tagozatos tanulók
csütörtök 7.8.
drámaterem
Sándor Katalin
tömegsort
3.b
csütörtök 7.8.
tornaterem
Horváthné R. Katalin
tömegsport
4.a
hétfő 6. 7.
tornaterem
Maglóczki Anita
tömegsport
felső tagozatos tanulók
kedd 7.
tornaterem
Kelemenné P Krisztina

Az első évfolyamos tanulók beiskolázása
Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és iránymutatásai szerint a járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik. 
feladat / esemény
felelős
határidő
Iskolanyitogató
Juhász Tímea
2020.01.13.
Iskolanyitogató
Juhász Tímea
2020.02.24.
Tavaszi játszóház
Juhász Tímea
2020.03.24.
Nyílt nap a jövendőbeli első osztályosoknak és szüleiknek
Juhász Tímea
2020.03.11.
	szülői értekezlet

Sikéné P. Éva, o.f.-k
2020.05.11.

	Pedagógus-továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi feladatoK
érintett pedagógus
továbbképzés megnevezése
időpont
finanszírozás
(önköltséges, ped. innováció, tanulmányi szerződéses stb.)
Bordás Annamária

szakmai megújító képzés
2019-20-as tanév
önköltséges
Domaniczky Andrea
szakmai megújító képzés
2019-20-as tanév
önköltséges

	Intézményi kapcsolatrendszer
Iskola és szülői ház kapcsolata

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az intézményvezető tájékoztat:
	2019.10.07
	2020.02.10.

2020.06.08.
Az osztályfőnökök: 
	2019.09.03. és 2019.09.04.

2020.02.03. és 2020.02.04.
2020.04.20. és 2020.04.21.
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak: 
	2019.11.04.

2020.05.04.
A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai:
feladat / esemény
felelős
határidő
Egyéni fogadóórák hetente
pedagógusok
2019.09.06.
Telefonon egyeztetett időpontok
pedagógusok
folyamatos

A fenntartóval való kapcsolattartás
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének állandó munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, a Külső-Pesti Tankerületi Központtal.

A kapcsolattartás tartalmi elemei:
Intézményi kapcsolattartók
Szakmai irányítás 
Vukman Józsefné, Sikéné P. Éva
Gazdasági ügyintézés 
Sikéné P. Éva
HR ügyintézés
Sikéné P. Éva
Műszaki ügyek
Sikéné P. Éva


	A belső ellenőrzés általános rendje
Hónap
Ellenőrzés célja
Ellenőrzött területek
Alkalmazott módszer
Ellenőrzést végzők
szeptember

munkaköri leírások aktualitásai, 
munkatervek ellenőrzése

órarendek, ügyeleti rend, ebédeltetésirend, tisztasági bejárás, tanulószobai jelentkezések, bizonyítványok, törzslapok, fejlesztési tervek
pedagógusi és alkalmazotti kör munkaköri leírása
munkaközösség vezetők

év eleji feladtok elvégzése




szöveg aktualizálása

egyeztetés

A megfelelő időpontok, kitöltések ellenőrzése



intézményvezető


intézményvezető

intézményvezető-helyettesek





október
évindítás adminisztrációs teendőink nyomon követése
foglalkozási tervek, tematikus tervek, egyéni fejlesztési tervek –
KRÉTA, elektronikus napló, törzslapok, KIR és más statisztikai adatállományok
dokumentum-vizsgálat
intézményvezető-helyettesek
november
első félévi óralátogatások



első negyedéves értékelések
tanórák, foglalkozások



e-napló

hospitáció




dokumentum vizsgálat

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők

intézményvezető-helyettesek


december
bukásra álló tanulók helyzetének ellenőrzés
e-napló
dokumentum-vizsgálat
intézményvezető-helyettesek
január
félévi adminisztráció megfelelése és teljesítése
e-napló, tájékozató füzetek, beszámolók, statisztika
dokumentum-vizsgálat

intézményvezető és az intézményvezető- helyettesek
február
középfokú beiskolázással kapcsolatos teendők
a tanulók felvételi dokumentuma-inak kezelése
dokumentum- vizsgálat
intézményvezető és az intézményveze-tő-helyettesek
március
a pedagógusok minősítésének előkészítése
továbbképzési terv ellenőrzése

minősítési dokumentáció
teljesített kreditek vizsgálata

dokumentum-vizsgálat
dokumentáció vizsgálat

intézményvezető

intézményvezető

április
harmadik negyedéves értékelések
bukásra álló tanulók helyzetének ellenőrzés

e-napló


e-napló


dokumentum-vizsgálat

dokumentum-vizsgálat


intézményvezető-helyettesek

intézményvezető-helyettesek

május
tanulmányi kirándulások tartalmi oldalának megszervezése és a lebonyolítás munkálatai

programtervek
dokumentum-vizsgálat
intézményvezető-helyettesek
június
tanév végi adminisztráció
e-napló, törzskönyvek, bizonyítványok ellenőrzése
dokumentum-vizsgálat
intézményvezető és az intézményveze-tő-helyettesek

	A nevelőtestület által fontosnak ítélt egyéb területeK
Nagyon fontos a KRÉTA rendszerben történő pontos, naprakész adminisztráció


	A pedagógus folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását. Feladata: jegyek beírása, mulasztások kezelése, a tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti értesítéshez rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét. Szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket.Elektronikus üzenetben, vagy egyéb módon értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról.Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e eljelentősen, az osztályzatok átlagától a tanuló kárára.Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait.
	A témazáró dolgozatokat egy héttel előbb be kell jelenteni, és azokat az e-naplóban dokumentálni kell. A tanuló írásbeli munkáját kiértékelve, öt tanítási napon belül vagy a következő órán kapja kézhez, melyről a jegyet az e-naplóban dokumentálni kell.


	Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az e-naplóba.


	A Krétában ebben a tanévben heti zárás lesz

	
LegitimációszáradéK
A nevelőtestület nyilatkozata
A munkatervet az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........ napján tartott értekezletén elfogadta.


.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)

Azintézményi tanács 

Aziskolai munkatervet azintézményi tanács ......... év .................. hó ........ napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
intézményi tanács képviselője


A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása

Az intézmény diákönkormányzata  munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat véleményezte, azokkal egyetért.  

.............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
X. Y.
diákönkormányzat képviselője


A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása

Aziskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség)véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.


Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
szülői szervezet (közösség) képviselője




A Külső-Pesti Tankerületi Központ, mint fenntartó véleménynyilvánítása

Aziskolai munkaterv készítése során  a fenntartó véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
Bak Ferenc 
tankerületi igazgató








Mellékletek (a munkaközösségek éves munkaprogramja)
sz. melléklet  Humán munkaközösség munkaterve
sz. melléklet  Nevelési munkaközösség munkaterve
sz. melléklet  Természettudományi munkaközösség munkaterve
	sz. melléklet  Módszertani munkaközösség munkaterve
 sz. melléklet  OKÖ munkaközösség munkaterve
sz. melléklet  Diákönkormányzat munkaterve
	 sz. melléklet  Iskolakönyvtáros munkaterve
	 sz. melléklet  Pályaválasztási munkaterv
	 sz. mellékelt  IPR munkaterv

























A humán munkaközösség munkaterve


2019-2020.












Budapest, 2019. szeptember 4.



Készítette: Csné Vágó Mariann










Helyzetelemzés

- Tárgyi, dologi feltétel:

Az iskola a magyar nyelv és irodalom, történelem, ének (több humán tantárgy) oktatásához nem rendelkezik szaktantermekkel. A tagozatos követelményeknek is megfelelő rajz szaktantermünk van. Rendelkezünk több régi, de még használható, valamint néhány új és jó állapotú irodalmi és történelmi térképpel, több írói arcképsorozattal (akár folyosói és tantermi dekorációként is), nyelvtani oktatótáblával. Intézményünk felső tagozatos osztályaiban található digitális tábla,amelyeket minden tanítási órán tudunk használni: térkép, szemléltetés…


- Személyi feltétel:

Magyar nyelv és irodalom: Csócsicsné Vágó Mariann (5.b, 6.b, 7.a, 8.a, 8.b )                                     
Róka Angéla (5.a, 6.a)
TiszainéJohan Krisztina (7.b)
Történelem:			Csócsicsné Vágó Mariann (7.a,)
Róka Angéla (5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 8.a,8.b)
Ének:				Kovácsné Juhos Orsolya (7.a, 7.b)
					Sándor Katalin (5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 8.a, 8.b)
Rajz:					Tajti Eszter (8.a)
					Vadászi Mária (5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a,7.b, 8.b)
Angol:				Domaniczky Andrea	(csoportbontásban: 5.a, 5.b, 6.b, 7.a)
                                             Szanyi Ilona (csoportbontásban :4.a, 4.b, 5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 8.a, 8.b)
				Vass Béla (csoportbontásban: 4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 7.a, 7.b, 8.a)
Hon- és népismeret:		Róka Angéla (5.a, 5.b)
Etika:                                  Gách József (5.a, 6.a, 7.a, 8.b)
                                            Kovácsné Juhos Orsolya (5.b, 6.b, 7.b, 8.a)



A humán munkaközösség céljai:


1. Oktató-nevelő munka célja:
- A nemzeti alaptantervben meghatározott műveltségi követelményrendszer elsajáttatítása, a hatékony tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazása. 

Feladatok:

- A tanmenetek tudatos szerkesztése, a kerettantervek és a tanmenetek egyeztetése, folyamatos igazítása az adott tanulócsoporthoz.
- Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztési tervek készítése.
- Kompetenciák fejlesztése.
- A motiváló tanulás kialakítása.
- A hatékonyság fokozása.
- Az etikai kódex alkalmazása.
- A hospitálások folytatása.
- Eredménymérések.
- Kooperatív és digitális óravázlatok beadása, kölcsönzése.
- Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése, továbbtanulási esélyek növelése.
- Szociális, kulturális hátrányok enyhítése.
- Szorosabb együttműködés a fejlesztőpedagógussal, a pszichológussal, a gyermekvédelmi felelőssel.
- Foglalkozás az SNI szakvéleménnyel ellátott tanulókkal.
- Az iskolai fegyelem erősítése a Házirend szabályai szerint.
- Belső továbbképzések szervezése.
- Önértékelési folyamat folytatása.
- Hatékony fejlesztési tervek készítése  HHH-s és BTM-es tanulóink számára.




2. Az értelemoktatás-nevelés célkitűzései:

- Korszerű, továbbépíthető ismeretanyag közvetítése.
- Az ok-okozati összefüggések megtalálásának megtanítása.
- A környezeti nevelés: környezettudatos magatartás kialakítása,
folyamatos fejlesztése, bekapcsolódás az ÖKO iskola programba.


.  A képességek készségek fejlesztési területén kitűzött célok:

- Az alapkészségek megerősítése, biztos alapokra helyezése.
- A megismerési, ismeretelsajátítási, önművelési készség fejlesztése.
- A hatékony tanítási módszerek alkalmazása a tanórákon, ezzel összefüggésben a tanári tervező munka tudatosabbá tétele.

4. Az értékek területén elérendő célok:

- Az emberi történelem során felhalmozott értékek tisztelete.
-A nemzettudat, a hazaszeretet, az európaiasság kialakítása, fejlesztése.

Feladatok:

Az írók, költők, politikusok, államférfiak, művészek, tudósok életének rövid bemutatása kiemelve a magyar vonatkozásúakat.
Követhető minta, példakép szolgáltatása a tanulóknak.


5. Az OKÉV kompetenciaméréseken való megfelelés

Feladatok:
A korábbi évek méréseinek áttekintése, tantárgyakra történő lebontása.
A mérésekre való felkészülés a megfelelő szaktanárok segítségével folyamatosan az egész tanév során.
Felkészülés az újonnan bevezetendő angol nyelvi mérésre.


6. A POK által szervezett programokon, versenyeken való részvétel

Feladatok:

- A kerületi munkaközösségi megbeszéléseken való részvétel.
- Versenyekre jelentkezés.
- Közreműködés a mérések javításában.


7. A munkaközösségi munka hatékonyságának növelése

Feladatok:

- A munkaközösségek fogalmának újraértékelése.

8. Az SNI-s gyerekek integrációs nevelésének a tudatos és hatékony megszervezése

Feladatok:
- A társintézményekkel a kapcsolat működtetése.
- A helyi programok megalkotása.
- Eredménymérések.






9. A kompetencia alapú oktatás alkalmazása

Feladatok:

- Kooperatív órák tartása.
- Új típusú tanulásszervezési eljárások alkalmazása.
- Témahét (Ady-hét) szervezésébe való bekapcsolódás.
- Az IKT eszközökkel való oktatás.

10. Az iskola megnyilvánulása a külvilág felé
Feladatok:
- A nyilvánosság használata.
- A szülők és a partner intézmények számára a nyitott kapuk lehetősége.
- Az iskola mutatóinak javítása.
- A szülőkkel való kapcsolat javítására való törekvés.
- A versenyeken való eredményesebb szereplés.
- A bukások visszaszorítása.

11. Rajztagozat:  
Pályázatokon való folyamatos részvétel, rajzverseny iskolai/január/,kerületi,/február/budapesti/március/. A Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállítás rendezése,értékelése


Feladatok havi bontásban


Szeptember:
Tanmenetek elkészítése szept. 20-ig, átadása az igazgatónak szept.27-ig.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások szervezése, beindítása, egyéni fejlesztési tervek elkészítése.
A versenyek és a kerületi rendezvények időpontjának egyeztetése.

Október:
Október 4.:Megemlékezés az aradi vértanúkra,iskolai műsor készítése. (Vágó Mariann 7.a)
Október 22.: Megemlékezés az okt. 23-ai hősökről GNM műsor keretében. (Valacsay Ágnes)

November:
Részt veszünk az Ady-héten tartandó hagyományos rendezvénye-
ken. ( mindenki )

Január:
Írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból
A 8. osztályosok felkészítése a központi felvételi vizsgákra
Az első félév értékelése
2020. január 22. : Magyar Kultúra Napja (Kovácsné Juhos Orsolya, Vágó Mariann)
                            Kiállítás a gyerekek rajzaiból (Vadászi Mária, Tajti Eszter)


Február:
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny (Csócsicsné Vágó Mariann)


Március:
Prózamondó verseny (Csócsicsné Vágó Mariann, TiszainéJohan Krisztina, Róka Angéla)
Versmondó verseny (Csócsicsné Vágó Mariann, TiszainéJohan Krisztina, Róka Angéla)




Április
Április 9. :Megemlékezés a költészet napjáról (Róka Angéla)
Ápr. 7. : Nyílt nap a 4. osztályos tanulók szüleinek részére


Május:
OKÉV mérés (2020. május 27..)
OKÉV mérés angol nyelvből (2020. máj.20.)
Minimum követelmények felülvizsgálata

Június
A 2019/2020-as tanév értékelése
Osztályozóvizsgák 
Javítóvizsgák előkészítése
Minimum követelmények közzététele

Folyamatos feladatok:


- Tanmenetek aktualizálása.
-  POK programok figyelemmel kísérése.
- Kapcsolattartás a többi munkaközösséggel.
- A szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő és a hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló feladatok .
- A szakmai munka belső ellenőrzése.
- Tehetséggondozás.




Versenyek:





november
„Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd”
november (?)
Népdaléneklési verseny az általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak
november(?)
Bod Péter könyvtárhasználati verseny
november (?)
Kerületi verseny angol nyelvből
február 
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
március 
Prózamondó verseny
március 
Versmondó verseny
március
Roma szavalóverseny
március-április
Szent László történelmi csapatverseny 6. osztályosoknak
április
Kerületi verseny angol és német nyelvből
május
Olvass velünk!



Ide a minden évben megtartott rendezvényeket írtam.
 A szaktárgyi versenyek sorrendjét és pontos időpontját, valamint az újdonságokat csak menet közben tudjuk majd pontosan megadni. 
Reméljük, hogy a következő tanévben is tudjuk teljesíteni vállalt feladatainkat. 











Angol munkaterv 2019/2020.

Az általános iskolai angol oktatás legfőbb céljának tartjuk, hogy tanulóink „versenyképes” nyelvtudással hagyják el általános iskolánkat. Képesek legyenek megszólalni különböző szituációkban, akár a tanórán, akár később vizsgahelyzetekben vagy a valódi életben és rendelkezzenek a tantervben előírt nyelvi szerkezetek, igeidők tudásával és azt használni is tudják aktívan szóban és írásban is. Fel szeretnénk készíteni tanulóinkat, hogy a 2020. május 20-i angol nyelvi mérésen sikeres eredményeket érjenek el. 
A tanév során szóbeli témaköröket dolgozunk ki a gyermekekkel, amik témakörei megegyeznek a középiskolai szóbeli felvételi vizsga követelményeivel. 2020. május utolsó 2 hetében tanórai kereten belül a tanulók szóbeli vizsgát tesznek a  tételekből. 
A 7.a osztályban 1 csoportban emelt szintű heti 4 órás angol oktatás van.
Szövegértésük fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk, a tankönyvi szövegek vagy az interneten elérthető feladatok hozzáférésének biztosításával. A „mai” világ gyorsan változik, gyermekeinket több csatornán éri el az információ, ezért nekünk pedagógusoknak is változtatni kell a régi módszereinken, muszáj beépíteni és használni a tanóráinkon a számítógép, média és internet adta lehetőségeket (interaktív feladatok, dalszövegek, újságok, kiselőadások angol nyelvű weboldalak használatával, PowerPoint bemutatók).
Fontosnak tartjuk még, hogy ne csak a tanult nyelvet sajátítsák el, hanem annak kultúrájával, népszokásaival, az országok földrajzi elhelyezkedésével, nevezettességeivel is megismerkedjenek különböző szemléltető anyagok segítségével. Fontos még, hogy a tanulók megkedveljék a nyelvet és felkeltsük érdeklődésüket és  meg is tartsuk bennük az igényt a nyelvtanulásra és később se veszítsék el a motiváltságukat, amikor az idő múlásával egyre több nehézséggel kell megküzdeniük az eredményeikért és sikereikért.
Projektmunka keretében teret adunk önálló véleményalkotásra a tanult témakörről. A csoport munkák folyamán megpróbáljuk megerősíteni diákjainkban a saját munkáért való felelősségvállalás fontosságát a társaik, önmaguk és előttünk, mint tanáraik előtt is. Gyűjtőmunkával lehetőséget kapnak arra, hogy belemélyedjenek a témába és elsajátítsák az órán tanultakat is. Sok csoportban a diákok motiválhatóak, tehetségüknek, szorgalmuknak megfelelő lépésben lehet haladni velük, 1-2 kivétellel. Sok tanuló kiemelkedő nyelvtudással rendelkezik, nehézséget a többiek hozzájuk való felzárkóztatása jelenti, ugyanis olyan szókinccsel rendelkeznek, amivel a többi diák még nem, ők többet foglalkoznak az érdeklődésüknek megfelelően az angol nyelvvel a tananyagon kívüli más forrásból is.
Néhány csoportban viszont az ismétlés után a tananyag elsajátítása nagy gondot okoz és a diákokat nehéz motiválni. Sokan tanulási nehézséggel küzdenek. Inkább szóban képesek számot adni tudásukról. Füzetüket, szótárukat állandóan ellenőrizni kell majd, hogy helyesen másolták-e le az órán tanultakat.
2019. szeptember 4.

Szanyi Ilona














Nevelési munkaközösség munkaterve
2019/2020 tanév
Munkaközösségünk feladatai:
A tanév elején elkészül a munkaközösség munkaterve a törvényi előírásoknak és a helyi tantervnek megfelelően. Célunk a nevelők munkájának összehangolása a diákok neveltségi szintjének emelése érdekében. 
Az éves munka alapja a tanmenetek elkészítése, amely magában foglalja a közösség alakulásának szintjét és azt is, hogy milyen nevelési feladatokat tűzünk ki a tanulók szociális kompetenciájának javítása érdekében. 
Fejlesztési terveket készítünk a BTM-es tanulókról a szakértői vélemények alapján. Ennek segítségével törekszünk munkánk hatékonyabbá és áttekinthetőbbé tételére. Így nyomon tudjuk követni a tanév során a gyermekek fejlődését. 
Október elsejéig összeállítjuk az osztályunkra vonatkozó központilag kért statisztikát. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az egyes osztályok neveltségi szintjét és az évfolyam-megbeszéléseken megosztjuk egymással tapasztalatainkat. Arra törekszünk, hogy a házirend alapján következetesen kezeljük a felmerülő problémákat. 
A tanulókat egyre nagyobb mértékben próbáljuk bevonni környezetük szebbé tételébe, kertrendezéssel, virágültetéssel, dekorációkészítéssel.
Az egészségtudatos életvitel témaköre évfolyamonként kibővítetten visszatér az osztályfőnöki órák során. A testi-lelki egészség fontosságának hangsúlyozása egyik alapvető feladatunk. A témakör feldolgozásához külső segítséget is igénybe tudunk venni (iskolai védőnő, iskola pszichológus, szociál pedagógus). Ezzel színesíthetjük az osztályfőnöki munkánkat. 
Tervezett értekezletek: 
	változások a középfokú oktatásban ,

fegyelmi helyzet, tanári eszközök.
évfolyam megbeszélések :
	október 7-én 6.- 7. évfolyam 

november 11-én 8. évfolyam
december 2-án 5. évfolyam
A sikeres konfliktuskezelés, az agresszió visszaszorítása, a nyugodt légkör alapvető fontosságú a tanulmányi sikerekhez. Mindnyájan erre törekszünk, és a bevált módszereket megosztjuk egymással. A fő hangsúlyt a megelőzésre helyezzük. Ennek érdekében a szaktanárok rendszeresen konzultálnak az osztályfőnökökkel.  Lehetővé tesszük külső szakemberek bekapcsolódását az osztályfőnöki munkába (rendhagyó osztályfőnöki órák). Törekszünk a pozitív kommunikációra és olyan programok szervezésére, melyek bővítik a tanulók látókörét, színesítik az iskolai életet. 
A közös iskolai programok megszervezésében és lebonyolításában is kulcsszerepük van az osztályfőnököknek. Ezek a következők: Egészség Nap, Pályaorientációs Nap, Karácsonyi projekt, Ady-hét, osztály Karácsony, Farsang, Diákparlament, Mikulás party stb. A hagyományos programokat kicsit megújítva visszük tovább és újakkal bővítjük az év folyamán. Tanulóink kedvelik a kötetlenebb formákat. 
Ezért a projektnapokon úgy gazdagítjuk tanulóink tudását, hogy eltérünk a megszokott iskolai formáktól. Az idén is lesz Pályaorientációs Nap október 25-én, a felsősöknek.
Az osztályok egyenként is szerveznek programokat iskolán belül és azon kívül is. Ezek, a közös élményeken keresztül erősítik a közösséget, de fejlesztik a tanulók szociális kompetenciáit is. Élményeken keresztül az egyes tanulók személyiségére is hatással lehetünk.
Törekszünk arra, hogy a szülők számára minél több találkozási lehetőséget biztosítsunk a fogadóórákon, szülőértekezleteken és a nyílt napon. Ezen túl a szülői igényeket is figyelembe véve kötetlen, vidám hangulatú találkozási lehetőségeket is tervezünk. Április 18-ra Egyesületi Nap néven.
Az osztályfőnöki munka során a Családsegítő és a Nevelési Tanácsadó munkatársaival ebben a tanévben is szorosan együttműködünk. 
A tanévet az éves munka összegzésével, statisztika készítésével zárjuk.
Budapest, 2019. szeptember 5. 	Szilágyi Péter
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Helyzetelemzés

- Tárgyi, dologi feltételek:

Az iskola a természettudomány tantárgyainak (természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, technika, informatika, testnevelés) oktatásához szaktantermekkel rendelkezik. A tantermek viszonylag jól felszereltek, rendelkeznek számítógéppel, projektorral, aktív táblával. A szertárak a legszükségesebb eszközöket birtokolják. A tanuló kísérletekhez szükséges eszközök száma kevés, így „tanuló-párban” nem, viszont 4-5 fős csoportokban, tudnak dolgozni a tanulók. 
A szertári anyagok amortizációja folyamatos. A nyári forróságok idején a szellőzetlen termekben elképesztően magas a hőmérséklet, /gyakorta mértem már 40 C fokosnál magasabb hőmérsékletet/ ez pedig a műanyag eszközök, modellek idő előtti elöregedésével jár. Mállékonnyá, rideggé, törékennyé válnak.

Az informatikai géppark korábban részlegesen megújult. Az új gépek (még) korszerűek, a garancia ideje egyre fogy, a selejtezett gépek, alkatrészek nemkompatibilisek az új gépekkel! Meghibásodásuk esetén az alkatrészek nem pótolhatóak régi vagy selejtezett gépekből.
Korábbról használatban lévő gépek sorba romlottak el. Mára a javításuk, már nem megoldható, mert az alkatrészek, ami más gépek bontásából eddig még rendelkezésre álltak, elfogytak. 
Az informatika tanterem légkondicionálása a nyáron már esedékes volt, a munka még nem kezdődött el.

Az IKT eszközök használatának lehetősége változatlanul szűk keresztmetszetű. A tankönyvekhez eddig alig volt interaktív anyag. Ebben a tekintetben némi elmozdulás van, de az sem mennyiségileg sem minőségileg nem megfelelő. 

Az előző tanévtől a tankönyvek valamennyi tantárgyunknál véglegessé váltak. A korábbi évek során jelzett hibák nem lettek kijavítva.
A természetismeret, biológia, kémia tankönyvek kifejezetten szakmaiatlanok, gyakoriak a tárgyi tévedések is. Természetismeret 5., 6., képanyaga felismerhetetlen fajokat ábrázol!
Évek óta probléma a  „TermészetBÚVÁR” folyóirat beszerzésére. Ennek hiányában 5. és 6. évfolyamon esélytelen a részükre meghirdetett Kaán Károly „természetismeret” versenyen elindulni, mivel a tananyag csak 40%-ban szerepel a feladatok között. A 60% a folyóirat ismerete.
Ugyanez /hasonló/ a helyzet a 7. és 8. évfolyam Herman Ottó versenyével is, és a Teleki földrajz versennyel is.
Technika tantárgyhoz a korábban jelzett hiányok megvásárlására -előző tanévben megvolt a fedezett, de a tanárok elfoglaltsága és a vásárlási metodika bonyolultsága miatt a beszerzés elmaradt. Ígéretet kaptunk az őszi vásárlásra, egyszerűsített eljárási móddal. Az előkészítés folyamatban van.

A testnevelés szertár felszereltsége elfogadhatónak mondható.
A Tátra iskolából a megszűnés okán az előző tanévben ugrószekrények kerültek át intézményünkbe. Ugyanakkor a futópad használhatatlanná vált.
A különféle labdák a gyenge minőség és a gyakori használat okán, hamar tönkre mennek. 
Égetően hiányzó eszköz: 3-4 röplabda. Kelemenné Princz Krisztina a Röplabda Szövetségtől próbál ajándékként szerezni.
Az öltözők és a kapcsolódó vizes helységek a folyamatos tanulói és bérlői használat miatt erősen leromlott állapotúak.
A tornaterem szellőztetésének problémája, ismét előtérbe került. Az utolsó felújítás napjától nem működik a felújított szellőző berendezés. Az elektromosan nyitható ablakok szintén nem, működtethetők.
Az előző tanév során egy teljes napi munkával, tanulókkal és bevont szülőkkel /8. a/ Kelemenné Princz Krisztina vezetésével, irányításával, a tornaterem pálya kijelöléseit részben újra festették. A 9 óra munka nem volt elég, Az idei tanévre tervezték  a folytatását.

- Személyi feltételek:
Valamennyi tantárgy szakos tanítása megoldott. Egy és egy fél matematika szakos betöltetlen állás még van. Óráikat részben a kötelező óraszámban, részben fizetett külön feladatként végzik a matematika szakos kollegák.
Az idei tanévben a nyáron távozott Varanka-Farka Katalin. Munkájának egy részét /matematika tantárgy/ fél állásban az idén belépő Gyalusné Molnár Katalin vette át, aki már korábbi évtizedek során kétszer is volt az intézmény dolgozója.
Egy óraadó tartozik a munkaközösséghez, Laczikó Kinga. Ő már 4. éve végzi munkáját az intézményünkben, földrajzot tanít.
Az előző tanév második félév utolsó időszakában megkezdte /nyugdíj előtti felmondási idejének/ munkavégzés alól mentesített időszakát Gürtler Katalin. Ez a munkaközösségen belül, a kémia, természetismeret, és biológia tanítását érintette. 
A négy hónap leteltéig helyettesítéssel oldja meg az intézmény ezeket az órákat. A kollegina a helyettesítőknek változatlanul /az elvárhatón felül/, és minden erőn túl nyújt szakmai segítséget. Támogatása, /reményeink szerint/ biztosítja a tantárgyak tanításának zavartalanságát. A 4 hónap leteltével heti 9 órában nyugdíjasként folytatja a munkát.

A 8. évfolyamon egy osztályban biológiát tanít Tajti Eszter.

A pedagógus életpálya modellhez, a részét képező portfólió készítés és a hozzá kapcsolódó feladatok a munkaközösség jelentős részét kötelezően érinteni fogja a következő években.  Megkülönböztetett figyelemmel kísérjük az eseteges változásokat, /és elvárt/ ésszerűsítéseket.


A természettudományi munkaközösség céljai:

1. Oktató-nevelő munka célja:
-A NAT 2012 által meghatározott műveltségi követelményrendszer elsajátíttatása, a hatékony tanulási módszerek szélesebb körű használata.
Meg kell alapozni a tanulók későbbi környezet- és egészségtudatos szemléletét, magatartás formáit, meg kel tanítani a korszerű természettudományos alapokat, biztosítani kell a megfelelő mozgásmennyiséget az egészséges fejlődéshez, tudatosítani kell, hogy a rendszeres mozgás az egészséges élet egyik alappillére.


Feladatok:

A munkaközösség sajátos feladatai a
 2019-2020. t a n é v r e:
A kompetencia mérésekhez kapcsolódó feladatokról más helyeken esik szó.
Az ÖKOISKOLA címhez kapcsolódóan a munkaközösségi tantárgyaknak tananyagba rögzített feladatai vannak ezt az első megbeszélésünkön áttekintettük. Részletezés a kiemelt feladatoknál.
A versenyekre leginkább a testnevelés tantárgy keretében /volt/ lesz lehetőség. 
A testnevelők számos versenyre vitték tanulóinkat, ez az idei évben is hasonló lesz.
Majdnem minden tárgyban készülnek a kollegák nevezésre. Kivétel a természetismeret. A problémáról bővebben a tárgyi feltételeknél. Hasonló okból problémás a Teleki „földrajz” verseny is. Ennek ellenére az előző tanévben Laczikó Kinga készített fel tanulókat. Egyikük a középmezőnyben végzett.
A technika tantárgy területén is probléma jelentkezik. A kerület iskoláiban nagyon eltérő tananyaggal folyik az oktató-nevelő munka.  Ez azzal magyarázható, hogy kevés lehetősége van az intézményeknek alapanyagok vásárlására. Ki mit tud?- szerezni alapon kerülnek az iskolákba ezek az anyagok. Így az elsősorban faipari alapokon nyugvó ötödik és hatodik évfolyamon előfordult, hogy hímzés jellegű feladat volt a versenyen… Bár év elején ez ismertetésre került, de az ezzel  -órák keretében- nem foglalkozóknak a túlterhelés miatt nem volt lehetőség délutáni külön foglalkozásokon felkészíteni a tanulókat. Így tehát témafüggő a nevezés.
Matematika, fizika, kémia tantárgyból bizonytalannak látszik a  nevezés.                               

A Zrinyi matematika verseny kerületi megrendezése idén is az intézményünkben fog történni. Ez is, mint a kerületi versenyek többsége a második félévben lesz.
A munkaközösségi megbeszélések állandósulásával az információ áramlás némi javulása volt megfigyelhető az előzőtanév során. Változatlanul fontosnak érezzük többen is az „informális” kapcsolatokon keresztüli kommunikációt.A korrekt, kollegiális jó viszony, a napi kapcsolat, hasznosabb, mint megannyi értekezlet. /Egy percig sem kétségbe vonva annak fontosságát!
A félállásokat, óraadási státuszokat, ebből a szempontból nehezítő körülménynek tartom.

I n t é z m é n y i   k i e m e l t   f e l a d a t o k 
a
2018-2019. t a n é v r e:
 
-  A 2011. CXC. Nemzeti Köznevelési törvényben meghatározott feladatok ütemezése, és határidőben történő megvalósítása.
Ezt a feladatot elvégeztük, már az előző tanévben minden tárgy tanítását az új dokumentumok alapján végeztük. 
- Az intézményi dokumentumok összhangjának folyamatos aktualizálása az új jogszabályok alapján.
A megjelenő szabályokhoz fogunk alkalmazkodni és a törvényeket végre fogjuk hajtani.
-  A pedagógiai program megvalósításának figyelemmel kísérése, átalakítása az új NAT szerint
Konkrét feladatok még nincsenek. 
- A pedagógus életpályamodell folyamatos építése
Az aktuális minősítésekről az érintetteket az intézmény vezetője rendszeresen tájékoztatja. Az esedékesség figyelése a kollegáknak egyéni érdeke is.

- A központi támogatások igénylésére benyújtandó pályázatok figyelemmel kísérése, határidőre történő pontos elkészítése. Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása
Ebben a vonatkozásban a munkaközösség nem tekinthető sikeresnek, bár próbálkoztunk, és próbálkozni fogunk.
- Az esélyegyenlőség megvalósítása
Dolgoztunk, dolgozunk, és dolgozni fogunk rajta. Mivel a feladat a társadalmi egyenlőtlenségből fakad, az iskolai munka beláthatatlan végű évtizedekre elhúzódó feladat.
- A többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
A legfontosabb feladat, hogy megismerjük ezeket a tanulókat, sikerélményhez juttassuk őket. Értékelésükhöz pedig a számukra megállapított követelményeket vegyük figyelembe. Ez a szakvélemények alapján megoldható.
-Hatékony felkészítés az országos kompetenciamérésre, intézkedési terv magvalósítása
Az év elején ezzel a témával a munkaközösség külön fog foglalkozni, miután az intézménynek erre külön intézkedési tervet kellet készítenie. 
A szövegértéshez, a probléma-megoldó gondolkodás fejlesztéséhez az összes természettudományos tantárgy hozzá tud járulni. Évek óta visszatérően szerepel céljaink között a grafikonos ábrázolások értelmezésének begyakoroltatása. 
-  Környezeti nevelés hangsúlyossága, ÖKO iskola program folytatása
A környezettudatos magatartás szinte valamennyi tantárgyunknál szerepel az elérni kíván célok között, így legföljebb csak a buzgalmunk terén adódnak folyamatosan plusz teendőink. Az intézményünk elnyerte az örökös ÖKO Iskola címet. Ügyelünk arra, hogy valamennyi tantárgyunk tanítása során törekedjünk a témához kapcsolódó feladatok, elvégzésére. 
A kapott osztályonkénti szelektív gyűjtőket év végén még minden felsős osztály használta. Igaz: az év végére teljesen elhasználódtak. Ehhez jelentősen hozzájárult, hogy nem került megszervezésre a műanyag gyűjtőzsákok biztosítása, cseréje.
A megrongálódott, elhasználódott gyűjtő eszközöket pótolni kell, hiszen használatuk fontossága már kezdett beépülni a tanulóink szokásrendszerébe.
-  Hatékony fejlesztési tervek készítése HHH-s és BTM-es tanulóink számára
A HHH-s és BTM-es tanulóink számára igyekszünk hatékonyabb fejlesztési terveket összeállítani. Nehezítő körülményként említeném, hogy a rendszeres iskolába járás alól felmentett tanulók nem, vagy csak részben használták ki a számukra biztosított órákat. Nem tudtuk elérni, hogy a kötelezően előírt fejlesztéseken minden érintett tanuló mindenkor megjelenjen.
Pályaorientáció, pályaválasztás segítése, továbbtanulási esélyek növelése.
-  A pályaorientációt, a pályaválasztás segítését kívántuk és kívánjuk azzal támogatni, hogy a technika tantárgy szélsőségesen elméleti irányba történő átalakítása közepette is igyekszünk minél több gyakorlati munkára lehetőséget teremteni. Ne fordulhasson az elő, hogy úgy választ a tanuló műszaki szakmát, iskolát, hogy nem volt kalapács, reszelő a kezében.
-  A tanulók művészetek iránti érdeklődésének fokozása, művészeti nevelés támogatása.
A munkaközösség lehetőségei ezen a téren meglehetősen szűkösek.
A környezet esztétikájára viszont valamennyien gondot fordítunk. Elsődlegesen a szaktantermek kialakításánál, de aki osztályfőnök, az a tantermek kialakításánál is. Egy munkaközösségi tag, több mint harminc éve vezet művészeti tevékenységgel foglalkozó szakkört. Szintén ő közel nyolcvan négyzetméteren, egy télikert jellegű növény együttest tart fent.
A magam részéről nem csak a képzőművészetet, a mozgáskultúrát, a táncot is művészetnek tekintem. A testnevelők biztosítják a lehetőséget, hogy az ez irányú jelentkezőket gyűjtő, bemutatkozni kívánó „toborzók” a tanulóinkkal kapcsolatba kerülhessenek. 
-  Önértékelési folyamat folytatása
Az intézmény vezetője tervszerűen végzi, tájékoztatja az érintetteket. Ezzel a munkaközösségnek nem nagyon van teendője. Az értékelés előtt állók bizalommal fordulhatnak az azon már átesett kollegákhoz.
- Két mesterpedagógusunk programjának bevezetése
A tanév elején foglalkozáson ismerkedünk a programok részleteivel és alkalmazásuk lehetőségeivel tantárgyaink tanítása és egyéb munkáink során.
 Az értelemoktatás-nevelés célkitűzései
- Korszerű, tudományos alapokon nyugvó, továbbépíthető ismeretanyag közvetítése.
- A természettudományos logika, gondolkodásmód elsajátíttatása
- A környezeti nevelés: környezettudatos magatartás kialakítása, folyamatos fejlesztése.

A képességek készségek fejlesztési területén kitűzött célok:
- Az alapkészségek megerősítése, biztos alapok elérése.
- A megismerési, ismeretelsajátítási, önművelési készség fejlesztése.
- A hatékony tanítási módszerek alkalmazása a tanórákon, ezzel összefüggésben a tanári tervező munka tudatosabbá tétele.

Feladatok:

Az 5.-6. évfolyam tanulóinak gondolkodása az érzékelés útján szerzett tapasztalatokra épít, majd a 7.-8. évfolyamon előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. Az első hat évfolyam alapvető feladata az elemi természettudományos nevelés. A 7.-8. évfolyam fizika, kémia, földrajz, biológia, és kémia tantárgyak órakeretében -bár külön tantárgyként tanítva, mégis egységben- lehetőség van a korszerű természettudományos szemléletű életmód fokozatos kialakítására.

Az értékek területén elérendő célok:
- Az emberi történelem során felhalmozott értékek tisztelete.
- A nemzettudat, a hazaszeretet, az európaiasság tudat kialakítása, fejlesztése.

Feladatok:

A tudományos kutatás, mint társadalmi tevékenység bemutatása. Tudósok, feltalálók, felfedezők életének rövid bemutatása kiemelve a magyar vonatkozásúakat.
Az OKÉV, és a kompetenciaméréseken való megfelelés 

Feladatok:

A korábbi évek méréseinek áttekintése, tantárgyakra történő lebontása. A mérésekre való felkészülés a megfelelő szaktanárok segítségével, hangsúlyozva a grafikonok leolvasását és értelmezését.
Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden tantárgyhoz kapcsoltan, feladata a munkaközösség tagjainak. Különös tekintettel a szövegértésre.
Kicsit bővebben: a2019/2020. tanév kiemelt feladatainál.

A FPI és tankerület által szervezett programokon, versenyeken való részvétel.

Feladatok:
- A kerületi munkaközösségi megbeszéléseken való részvétel.
- Versenyekre jelentkezés.
- A versenyeken történő eredményes szereplés feltételeinek megteremtése.
- A versenyekre készülés hozzásimítása a tehetséggondozáshoz.

Az iskola megnyilvánulása a külvilág felé

     Feladatok
- A nyilvánosság használata.
- A szülők és a partner intézmények számára a nyitott kapuk lehetősége.
- Az iskola mutatóinak javítása.
- A szülőkkel való kapcsolat javítására való törekedés.
- A versenyeken való eredményesebb szereplés.
- A bukások visszaszorítása. 

8. Az SNI-s gyerekek integrációs nevelésének a tudatos és hatékony megszervezése

- A társintézményekkel a kapcsolat működtetése.
- A helyi programok megalkotása.
- Hatékonyabb fejlesztési tervek kidolgozása.
- Eredménymérések.

A kompetencia alapú oktatás szervezése
- Új típusú tanulásszervezési eljárások gyakoribb alkalmazása 
- Témahét.
- Az IKT eszközökkel való oktatás alkalmainak számának emelése.


A MÓDSZERTANI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2019/2020-AS TANÉVRE
Terveink havi bontásban:
Szeptemberben segítjük az elsősök beilleszkedését, elvégezzük az adminisztrációs feladatainkat (órarendek összeállítása, fogadó órák, ügyeleti és ebédeltetési rend kialakítása, fejlesztési tervek és tanmenetek megírása, bizonyítványok leadása). Felvesszük a kapcsolatot a Kolibri Színházzal. 2-án megtartjuk az évnyitó ünnepséget, melyre a 4.b osztály készült Valacsay Ágnes vezényletével.
3-án megtartjuk az első szülői értekezletet alsó tagozaton.
20-án Autómentes nap
Októberben, terveink szerint (az óvónő hiány miatt nem biztos, hogy meg tudják oldani) az óvó nénik látogatást tesznek az 1. osztályokban, ahol a volt nagycsoportosaikat nézhetik meg. Felmérjük, hogy a két elsős osztályból hány főnél végezzük el a difer mérést
Ettől a hónaptól a negyedikes évfolyam kinyitja kapuit a felsős kollégák előtt, akik egészen április végéig látogathatják az órákat, ezzel megkönnyítve az alsó és felső tagozat közti átmenetet.
4-én az Állatok világnapja alkalmából minden alsós osztály plakátot készít.
4-én és 22-én részt veszünk az iskolai megemlékezéseken.
25-én őszi játszóház, a pályaorientációs projektnap keretein belül.
November 15-én megkapják az első osztályosok a negyedéves értékelésüket.
18-22. Ady hetet tartunk, a munkaközösség is aktívan részt vesz. Ekkor megtörténik az elsősök avatása is.
Az elsős osztályfőnökök befejezik a difer vizsgálatot.
Decemberben részt veszünk az iskolai adventi gyertyagyújtáson, osztálykarácsonyok az utolsó héten kerülnek megrendezésre.
7-én egészségnap lesz.
6-án a mikulás és rénszarvasai ellátogatnak az alsós osztályokba (a DÖK lebonyolításában, ha szükséges, a munkaközösség segíti a DÖK-ös kolléga munkáját). 
14-én karácsonyi projektnapot tartunk (téli játszóház)
Januárban újra indul az iskolanyitogató program, melyet Juhász Magdolna és a negyedikes tanítók (ValacsayÁgnes-Holló Szilvia és MaglóczkiAnita-Juhász Tímea) tartanak a leendő elsős óvodásoknak. Ezeken az alkalmakon kézműves foglalkozásokon és játékos feladatokon keresztül ismerkednek a gyerekekkel a tanítók.
22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából az alsó tagozat részéről Kovácsné Juhos Orsolya műsort készít Vágó Mariannal.
Februárban (14 v. 21-én) megrendezzük a farsangot, melyre idén jöhetnek a szülők.
3-án szülői értekezletet tartunk alsó tagozaton.
Március 2-án részt veszünk a nevelőtestületi értekezleten.
Iskolánk rendezi a kerületi versmondó versenyt 2-3. osztályosoknak, évfolyamonként 2 fő indulhat, okleveleket, emléklapokat mi biztosítjuk.
11-én nyílt napot szervezünk a leendő elsős gyermekek szüleinek.
13-án megemlékezünk az 1848-49-es szabadságharc eseményeiről (Tajti Eszter)
24-én tavaszi játszóház lesz, ahol részt vehetnek a nagycsoportos ovisok, hogy betekintést nyerjenek az iskolánk „világába”.
Április 18-án (szombaton) Családi napot szervezek az iskolánk egyesületével. Ebben minden munkaközösség segíti az egyesület munkáját, mind a szervezési, mind a lebonyolítási feladatokban. A programokon befolyt összeggel az egyesületünk számláját növeljük.
Az első osztályos gyerekek megkapják tanítóiktól a háromnegyed éves értékelést.
20-án szülői értekezletet tartunk.
Ebben a hónapban rendezzük hagyományos közös sportversenyünket a Bóbita óvodásaival. 
Május első hetében (1-8-ig) az osztályok megrendezik anyák napi műsoraikat.
4-án fogadóóra lesz.
8-án minden osztály tanulmányi kiránduláson vesz részt.
11-én a leendő első osztályosok szüleinek tartunk egy nulladik szülői értekezletet.
29-én részt veszünk a DÖK napon, segítjük a DÖK-ös kolléga szervezési munkáját.
Június 16-án tanév végi osztályozó értekezlet.
23-án lesz a tanévzáró ünnepély (Kiss Andrea)
24-én a negyedik osztályos tanítók (ValacsayÁgi-Maglóczki Anita) beszámolót tartanak a felsős tanároknak a két osztályról.
Idén terveink közt szerepel, hogy újból elmélyítsük a kapcsolatot a Bóbita Óvoda sárga csoportjával. Lehetőségünk van a délelőtti foglalkozásokat (kb. 1 óra) megtekinteni. Elsősorban negyedikes tanítókat várja Kovács Judit óvónő, de a lehetőség mindenkinek adott, bárki mehet hozzájuk, az időpont egyeztetésben segítek, szerencsére már több tanító is jelezte erre igényét. Az ovis csoport is látogatna tanítási órákat, ha valaki szívesen vendégül látja őket. 
Ebben a tanévben az Öko faliújság elkészítése közös munka lesz, minden hónapban másik osztály készíti el, így segítjük az ÖKO munkaközösséget.


Budapest, 2019. szeptember 4.						Juhász Tímea, mkv.
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Ady Endre Általános Iskola
1204 Budapest, Ady Endre utca 98.






A Budapest XX. kerületi Ady Endre Általános Iskola Pesterzsébet központjában, egy lakótelepen helyezkedik el. A kedvezőtlen környezeti feltételek ellenére, vagy éppen ezért, kiemelt feladatként kezeljük környezetünk szépítését, a környezet esztétikájával kapcsolatos igényesség kialakítását, a környezeti nevelést. Az elmúlt évek során a nehézségek ellenére sikerült kialakítanunk egy olyan iskolai zöld környezetet, ami alkalmas lehet kitűzött nevelési céljaink elérésére.

Környezeti nevelési programunk alapelvei között szerepel az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése, a fenntartható fejlődés biztosítása, az alapvető emberi szükségletek tisztázása, a biológiai és a társadalmi sokféleség tudatosítása stb.

Hosszú távú célunk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. Ennek érdekében törekszünk a környezettudatos, személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és életvitel, a természetes és mesterséges környezet értékei iránti felelősségérzet kialakítására.

Céljaink elérése érdekében fontosnak tartjuk, hogy az összes pedagógus munkáját áthassa a környezettudatos gondolkodás, és a példamutató cselekedet. Munkánk elsődleges területe a tanórai tevékenység (minden tantárgyat beleértve), de ugyan ilyen fontosak a délutáni programok, tanulmányi kirándulások is.

Célul tűztük ki az Ökoiskola hálózathoz való csatlakozást is. A cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel. Miután kétszer (2010-ben és 2013-ban) elnyertük ezt a kitüntető címet, a 2016-17-es tanévben lehetőségünk volt megpályázni az Örökös Ökoiskola címet is. Pályázatunk sikeres elbírálása után 2016 decemberében átvehettük az Örökös Ökoiskola címet igazoló oklevelünket.
Iskolánk céljai és feladatai a 2019 / 2020-as tanévben
Általános célok és feladatok
hulladékok újrahasznosítása rajz és technika órákon, valamint a napköziben 
az udvaron keletkezett zöld hulladék komposztálása
a papír és műanyag hulladék szelektív gyűjtése
osztályok szép és tiszta környezetének kialakítása (sok növény, rend és tisztaság, tisztasági verseny)
zöldterületeink növelése, növényeink szaporítása, gondozása az épületben és az udvaron
jeles öko-napok megemlítése az öko-faliújságon, a honlapon, osztályfőnöki- és egyéb órákon, iskolai rendezvényeken
továbbra is részt veszünk a kerületi Szabó Ervin Könyvtár által szervezett Béka Bözsi programon
a témával kapcsolatos pályázatok folyamatos figyelése, részvétel
a diákok ökológiai gondolkodásmódjának folyamatos formálása
a fenntarthatóság, mint téma beépítése minél több tanórába
projektnapok szervezése (pl. autómentes nap, Föld napja, játszóházak stb.)
az öko-faliújság és az iskola honlapjának folyamatos frissítése
a könyvtárban kialakított ÖKO polc folyamatos bővítése
	
Programok, feladatok évszakonként
ŐSZ
munkaközösségi értekezlet és az éves munkaterv elkészítése (augusztus 28.)
az ÖKOISKOLA menü frissítése az iskola honlapján
a földszinti ÖKO faliújság folyamatos frissítése (havonta más alsós osztály segítségével)
az osztályok által készített szelektív gyűjtők (Papírfaló) felújítása, esetleg újak készítése
részvétel a „világ legnagyobb tanóráján” (szeptember 30.)
az őszi falevelek gyűjtése, felhasználása, komposztálása az alsósokkal
folyamatos udvarszépítés (gazolás, gereblyézés, sövényápolás) a gyerekek segítségével
Autómentes Nap szervezése (szeptember 20.)
kerületi autómentes nap az iskola vegyes csapatának részvételével
Állatok világnapja – az alsós osztályok plakátokat készítenek, kiállítás az aulában (október 4.)
komposztálás ünnepnapja (okt. 10.)
őszi játszóház alsó tagozaton (október 25.)
Ady hét (november 18-22.)
TÉL
karácsonyi projektnap (december 14.)
osztálykarácsonyok
beszámoló az ÖKO munkacsoport első féléves munkájáról
TAVASZ
kerületi madarak, fák napi környezetszépítő pályázat
folyamatos tavaszi udvarszépítés a gyerekekkel
tavaszi játszóház alsó tagozaton (március 24.)
	A víz világnapja (március 22.): vizes élőhelyek meglátogatása osztálykeretben, víz világnapi pályázatok
	Föld napja
Madarak, fák napja az iskolában
Mentsük meg a kiserdőt! – részvétel a kerületi akciónapon
tanulmányi kirándulások
NYÁR
az éves munka értékelése, beszámoló az ÖKO munkacsoport éves munkájáról
	az ÖKOISKOLA menü frissítése az iskola honlapján


Budapest, 2019. szeptember 4.
Kovácsné Juhos Orsolya
munkaközösség vezető






DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKATERV


2019–2020. TANÉV







Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük. Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diákkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában. Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet és programszervező szerepe
érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket.
A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.
A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.
Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályfőnöki munkaközösséget.
A diákönkormányzat működési területei, feladatai:
	A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az iskolaközösségben. 

A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs csatornái: - az iskola földszinti folyosóján elhelyezett hirdetőtábla szerkesztése /DÖK, a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és 
az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba. 
-	Kulturális rendezvények segítése, iskolai projektekben és témaheteken való részvétel 
-	A szoros kapcsolatot meg kívánjuk tartani iskolánk ÖKO munkaközösségével. Az 
együttműködésünk, akkor lesz sikeres, ha a környezetvédelmi, takarítási, egészséges életmódra nevelő rendezvényeken minél több diák vesz részt.


Szervezeti felépítés:
Diákönkormányzatot segítő tanár:		Kelemenné Princz Krisztina
Diákönkormányzat elnökének és az osztályok DÖK képviselőinek a névsora:

Bálint Dániel  		  5.a
Patai Dominik		  5.a
Kelemen Laura Kitti 	  5.b
Nagy Norbert 		  5.b
NyekitaDzsinó		6.a
Váradi Béla	6.a
Bende Viktória 	6.b
Bödös Dániel 		  6.b
Kovács Máté 		  7.a
Kis Benedek 		  7.a
Hegedűs Klaudia	7.b
Kóczi Amanda		  7.b
Radics Vivien 		  8.a
Turcsán Anita		  8.a
Kiss Barbara 		  8.b
Radócz Szonja		  8.b
A 2019–2020.-as tanévre tervezett állandó programok: 
Az elmúlt évek hagyományaihoz igazodva az idei tanévtől is meghirdetjük a Száz 5-ös ötös gyűjtő versenyt, felügyeljük az intézmény tantermeinek tisztaságát, valamint szeretnénk újra elindítani Iskolarádió műsorát, melyet minden hónap utolsó péntekjén sugároznánk. Ez alól kivétel a február hónap, mert ebben a hónapban 14-én lenne a műsor.
Szeptemberben elkezdjük próba-üzemszerűen iskola újságunkat, mely az ADYDAS nevet viseli. Amennyiben sikeres lesz az újság, úgy havonta a gyerekek segítségével szerkesztenénk és dobnánk piacra.
Éves munkaterv

SZEPTEMBER
	alakuló ülés: Szeptember 5.  Működési szabályzata értelmében megválasztottuk, a Diákönkormányzat elnökét. Az elnök Kovács Mátélett 7.a osztályos tanuló. Majd közösen összeállítottuk, megszavaztuk az idei tanév programjait, valamint kijelöltjük a diák-önkormányzati gyűlések időpontjait. 
	Az ÖKO Munkaközösség munkáját támogatva részt veszünk a szeptember 20-án tartandó Autómentes nap megszervezésében és lebonyolításában.


OKTÓBER
	Október 04.  DÖK gyűlés „Retro Szüreti Bál” rendezvény megbeszélése
	Október  18.  „Retro Szüreti Bált” szervezünk a felsős diákok számára.


NOVEMBER
	November 11.  DÖK gyűlés Ady hét megbeszélése
	Az Alsó Tagozatos Munkaközösséggel együttműködve szeptember közepén, november 18-22-ig megrendezzük az Ady-hetet, melynek keretein belül felavatjuk az első osztályos tanulókat, játékos tanár–diák meccseket, valamint vetélkedőket szerveztünk, továbbá megtartjuk az éves Diákparlamenti ülésünket. 




DECEMBER
	A diákok életébe bevezetett és hagyománnyá vált „Adventi gyertyagyújtást”, mindenképpen folytatnánk.  A következő időpontokban: November 29., December 6., 13., 20. és az utolsó az iskola karácsony alkalmával.     A  műsort  Szanyi Ilona szervezi.
	December 6. A felső tagozatos gyerekek közreműködésével játékosan megemlékezünk Szent Miklósról. Igény szerint a gyerekek kiosztják a Mikulás csomagokat.
	Karácsonyfa díszítése 


JANUÁR
	Január 7.. DÖK gyűlés 1. félévi munka értékelése, előkészületek a farsangra


FEBRUÁR
	Február 07.  Felsős farsang


ÁPRILIS
       •	Április 18. Hagyományos Családi Napunk megrendezése
	Április 22. az ÖKO Munkaközösséggel együttműködve megrendezzük a Föld napja 

rendezvényt. 
MÁJUS
	Május 11. DÖK gyűlés, Gyermeknapi DÖK nap megszervezése 


JÚNIUS
	Június 10. DÖK gyűlés, éves munka értékelése
	Június 15. DÖK nap, Gyermek nap az Alsó- és Felső tagozatos, valamint az ÖKO munkaközösség összefogásával az alsós és felsős tanulóknak programokat szervezünk.



Budapest, 2019. szeptember 5. 
Kelemenné Princz Krisztina
Diákönkormányzat-vezető 






BUDAPEST XX. KER. ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
Könyvtári Munkaterv
2019/2020. tanév



       Összeállította:                                                           	



Kutrováczné Holló Szilvia	
	könyvtáros




Budapest, 2019. szeptember 5.









Általános fejlesztési követelmények

Az iskolai könyvtárnak a korszerű iskolarendszerben is helye van, a könyvtárhasználat minden ismeretterületen jól alkalmazható. Fontos cél lenne, hogy a könyvtár használatának technikáját, módszereit az önálló ismeretszerzés érdekében minden tanuló sajátítsa el, majd használja rendszeresen a könyvtárat.
További célok:
	A tanuló tudja kiválasztani a szükséges dokumentumtípust, könyvtári segédletet, és legyen képes azt gyakorlatban felhasználni, információkat keresni belőle.

Fejlődjenek hatékony tanulási módszerei, önművelési szokásai.

feladatok a tanévben

	A tartós tankönyvek állományba vétele, kezelése.

A kölcsönzés beindítása, a kölcsönzések számának emelése. 
Könyvtárhasználati ismeretek tanítása. 
Pedagógusok munkájának segítése.
Igény szerinti együttműködés a kerületi közművelődési és általános iskolai könyvtárakkal, könyvtáros kollégákkal.

Belső könyvtári munka

	A dokumentumok állapotának (fizikai állapot, jelzet, stb.) ellenőrzése, selejtezés. 

A könyvtár rendjének fenntartása, a raktári rend ellenőrzése, aktualizálása. 
Lehetőség szerint részvétel a kerület által meghirdetett versenyeken, rendezvényeken.
Részvétel az iskola által meghirdetett versenyeken, pályázatokon.
Adminisztráció rendszeres vezetése.

Tervezett programok

Könyv- cserebere program folytatása: alsó és felső tagozaton mindenki behozhatja régi könyveit és elcserélheti (délutáni programok)
„A hónap könyvei „– folyamatos, változó kiállítás a könyvtárban mindig valamilyen témához kapcsolódóan.
Könyvtárhasználati órák tartása – a kollégákkal egyeztetve, igény szerint. Alsó tagozaton fő témák: a könyvek tartalom szerinti csoportjai, a betűrend, a főcsoportok, a könyv, a könyvnyomtatás és a könyvtárak története, a könyv részei, tájékozódás a könyvtárban.
Felső tagozaton a különböző típusú dokumentumokban való keresés, a tanulási, jegyzetkészítési technikák és a forrásmegjelölés elsajátítása a feladat.
	Szakórák a könyvtárban – a szaktanárok tartják, a könyvtár biztosítja, kikeresi számukra a megfelelő dokumentumokat.

Szabadidős foglalkozások délután, igény szerint a tanulószoba ill. napközis csoportok részére: meseolvasás, ismeretterjesztő könyvek olvasása, „Keresem-kutatom” verseny.








Pályaválasztási MUNKATERV

2019-2020. tanév 


	A 8. évfolyam központi kérdése a pályaválasztás, amely az egész tanévet végigkíséri. 


1. Az első félévre eső feladatok
	Pályaválasztási értekezlet október 14. ,7-8. évfolyam, meghívottak: iskolaigazgatók
	A középiskolák Október 20-áig a KIFIR rendszerben elhelyezik a felvételi tájékoztatójukat.
	Október 25 - én pénteken pályaorientációs projektnapot szervezünk, melyen az egész iskola részt vesz. Előre láthatólag az alsó tagozatosok 2-4. évfolyamig közeli, külső helyszínekre is elmennek az iskolai foglalkozások mellett. Az 5-6. évfolyam különböző szakmák képviselőitől is hallhatnak előadásokat. A 7.-8. évfolyam önismereti teszteket kap illetve meghívtuk az FPSZ Pályaválasztásért felelős részlegét, akik 45 perces előadást tartanak (még nem jeleztek vissza).
	Október 31-éig tájékoztatjuk a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú felvételi eljárás rendjéről. 
	Október 31-éig tájékoztatjuk a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania. Az osztályfőnöki órák egyik feladata a pályaorientáció.  
	Decemberig lehetőséget adunk azoknak az iskoláknak, akik elküldik képviselőjüket (akár volt tanítványok is), hogy az osztályfőnöki órák egy részében ismertethessék iskolájukat.

Amennyiben a tanuló részt vesz a központi írásbeli vizsgán, november 15-től az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott listából kiválaszthatja vizsgaszervező intézményt.
A 8. osztályos tanulók szüleinek a figyelmét írásban hívjuk fel az aktuális teendőkre, határidőkre az egész beiskolázási időszakra vonatkozóan- ez az osztályfőnökök feladata is.
	December 6-áig a központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények fogadják a   jelentkezéseket a központi írásbeli vizsgára. December 11-éig a központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények a Közfelvir programban rögzítik a vizsgára jelentkezők adatait.
	2020. Január elejétől elkezdhetik a továbbtanulni szándékozó tanulók jelentkezéseinek rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap).
	2020. január 18., 10.00 – Központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező középfokú iskolákban.
	 2020. január 23., 14.00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező középfokú iskolákban azon jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni
	A 8.-os diákoknak lehetőségük van akár 3 alkalommal is iskolát látogatni.






2. A második félévre eső feladatok

	Jelentkezési lapok kitöltése, továbbítása nagy körültekintést igényelt, határideje 2020. február 19. Az osztályfőnökök (Tajti Eszter, Szanyi Ilona) és a szülők együttműködésére van szükség, akár napi szinten.
	Március 19-20-án van lehetőség a jelentkezési lapok módosítására.
	Február 24–március 13. között szóbeli meghallgatások a középfokú iskolákban. Március 16-áig nyilvánosságra kell hoznia a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzékét.
	Április 30-ig a középfokú iskolák az egyeztetett felvételi jegyzék alapján megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek. 

Az osztályfőnökök listát készítenek- melyik tanulót melyik iskolába vették fel.
Ez a kimutatás bekerül a törzslapokra is.
	Június 22–24. között – Beiratkozás a középfokú iskolákba





Budapest, 2019. szeptember 4.						

TiszainéJohan Krisztina
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Budapest, 2019. szeptember 05.								Készítette: 
                                                                                                                                   Sikéné P. Éva 

															





1. Szervezési feladatok                                                  A HHH tanulók beazonosítása
Tevékenység megnevezése
Felelős
Határidő
Dokumentálás módja
Eredményességi mutató
A HHH gyermekek összesítése

Intézményvezető
Iskolatitkár
Mindenkori nevelési év, október 1.
Számítógépes nyilvántartás
Az iskola körzetéhez tartozó HHH gyermekek naprakész nyilvántartása


IPR vezető
Mindenkori nevelési év, október 1.
Névsor, nyilatkozatok hitelesített másolata, nyilatkozatok a részvételről

Nyitottiskola:  a szülőiházzalvalónyitottkapcsolatfenntartása
Nevelőtestület, osztályfőnökök 
Folyamatos
Helyi Pedagógiai Program, Partneri elégedettség
A HHH gyermekek rendszeresen járnak iskolába, igazolatlan hiányzás minimális

Nevelésimunkaközösség
Igazgatói tájékoztató
Évente három alkalommal 
2018.10.07.. 17 óra
2019. 02. 10. 17 óra
2019. 06. 08. 17 óra

Osztályonkénti lap, fejlesztési tervek, felmérések dokumentációja, csoportos és intézményi értékelések

A HHH gyermekekhiányzásánakfolyamatosfigyelemmelkísérése, szükségesintézkedésekmegtétele a kidolgozottintézkedésitervalapján
Pedagógusok, osztályfőnökök
Folyamatos, havi zárás
HHH gyermekek osztály, csoportos és intézményi nyilvántartása











2. Nevelőtestület együttműködése
Formája
Résztvevők
Gyakorisága
Felelős
Dokumentálás módja
Eredményességi mutató
Évfolyam megbeszélések, problémafeltáró és megoldási javaslatokat ajánló fórumok

Nevelőtestület

Munkaközösség vezetők


Félévente egy alkalom
minden osztályról
Igény szerint, többször is

Tantestület
Nevelési munkaközösség
Jegyzőkönyv, együttműködési megállapodás esetenként
Az iskolában működik a pedagógusok együttműködésére épülő értékelési rendszer, amely teljes mértékben biztosítja a HHH gyermekek egyénre szabott felzárkóztatását, tehetséggondozását
Munkaközösségi értekezletek
Nevelőtestületi illetve munkaértekezletek
Munkaközösség vezetők

a Nevelőtestület minden tagja

Az éves munkatervnek megfelelően



Hospitálásra épülő együttműködés
Kötelezően 4–5. évfolyamon, az önellenőrzési tervben meghatározottak szerint
Külső szakemberek, utazó tanár, logopédus, fejlesztő pedagógusok, pszichológus, igazgató

Folyamatos és tervszerű, az éves IPR munkatervnek megfelelően





3. Pedagógiai munka kiemelt területei
Önálló tanulást segítő fejlesztés
Tevékenység megnevezése
Felelős
Határidő
Dokumentálás módja
Eredményességi mutató
Differenciálttanulásfejlesztésalkalmazása. Tanulásitechnikák, módszerektanítása a tanításiórákfolyamán
Minden tanító, tanár
Folyamatos a tanév során
Folyamatos a tanév során
Azegyénreszabottfejlesztés, differenciáltszemélyiségfejlesztésvalamennyi HHH gyermekkörébenbiztosított
Tanulásimotivációterôsítôésfenntartótevékenységek. Kooperatívtechnikák, differenciálttanulásszervezésitechnikák. A tanulókönmagáhozmértfejlôdésének a figyelembevételeértékelésekkor. Hatékonytanulómegismerésitechnikákbeépítése a napimunkába.
Minden tanító, tanár
Folyamatos a tanév során
E-napló, 
Tanmenetek
Tanulószoba, napközi
Aziskolaképes a különbözôháttérreléskülönbözôeltérôfejlettséggelrendelkezôgyerekekegyüttnevelésére, egyéni, differenciáltfejlesztésére
Lehetőséget biztosítunk az egyéni tehetségek 
bemutatkozására (kiemelt feladat)
Kerületi tanulmányi és sportversenyeken való részvétel
Minden tanító, tanár
 munkaközösség vezetők
Folyamatos a tanév során
Kiállítások, 
műsorok,
projektek, versenyek

Pozitív minta bemutatása








4. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
Tevékenység megnevezése
Felelős
Határidő
Dokumentálás módja
Eredményességi mutató
Tantárgyi képességfejlesztő programok
 
 
 
A tanulási képességek fejlesztésével, a tanulási és egyéb részképesség zavarok leküzdésével, a figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének kialakításával a tanulók iskolai eredményességének javítása
1. osztályosok bemeneti mérése
elsős osztályfőnökök
2018. október 25.
DIFER mérés elvégzése

Egyéni fejlesztés
Tanítók + szaktanárok, 
Szeptember 30.
Folyamatos
Egyéni fejlesztési tervek

Átmeneteket segítő tantárgyi felzárkóztatás 1.,5.,8., évfolyamokra fókuszálva

Leendő elsős tanítók ötödikes, nyolcadikos osztályfőnökök

Módszertani mk. ( Juhász Tímea)+pályaválasztási felelős
Folyamatos
E-napló,
Tanmenetek.
DIFER mérés elvégzése
A tanulási képességek fejlesztésével, a tanulási és egyéb részképesség zavarok leküzdésével, a figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének kialakításával a tanulók iskolai eredményességének javítása
Fejlesztés a tanulási nehézséggel küzdő tanulóknak
pedagógusok a gyógypedagógusok segítségével
Folyamatos
Egyéni fejlesztési tervek

Kommunikációs képességeket fejlesztő programok, kooperatív tanulás elemeinek alkalmazása a dráma órákon, tanítási órákon
Minden tanító, nevelő
Folyamatos
E-napló
A kommunikáció, mint alapkompetencia fejlesztése
Az internet, a számítógép, a digitális technika beépítése a tanítás-tanulás folyamatába
Szilágyi Péter, Sikéné, Vukmanné, Molnár Márk
Folyamatos
E-napló
Tanmenetek, Foglalkozási tervek
Folyamatos tudásfejlődés
Ady-hét

Munkaközösség vezetők, DÖK,
Felsős osztályfőnökök 
November 18–22.

Fotók, plakát, 
Iskola honlapja
Minél több tanuló vegyen részt.
Közösségfejlesztő, közösségépítő osztály és iskolai programok
Pszichológus, Osztályfőnökök
Folyamatos
Fotók
A diákok megtanulják, hogyan viszonyuljanak társaikhoz, a felnőttekhez a jobb kapcsolat kialakításának érdekében. Alkalmazkodás társainkhoz, egymás sikereinek értékelése.
Mindennapos testnevelés  
Sportfoglalkozások, versenyek
Testnevelők
Folyamatos
E-napló
Tanmenetek, Foglalkozási tervek

Mentálhigiénés programok. A védőnő bevonásával egészségmegőrző programok szervezése tanulóknak
Egészség nap
Osztályfőnökök, iskolai védőnő, 
Az éves munkatervekben meghatározottan
December 7. 
Fotók, szakköri naplók, tanmenetek. Munkaterv
A HHH gyermekek teljes körében kialakul az életkorának megfelelő egészségtudatos szokásrendszer
Iskolai, ünnepiprogramok /évnyitó, szeptember22.:autómentesnap,október 6. október 23., Mikulás, karácsony,kultúranapja,RetroSzüretiBál , farsang,  márc. 15. , június12. Ballagás, nemzetiösszetartozásnapja, stb./
Iskolai munkatervben kijelölt felelősök
Osztályfőnöki munkatervek, iskolai munkaterv
Fotók, E-napló , Tanmenetek. Munkatervek
A HHH gyermekek teljes körében kialakul az életkorának megfelelő egészségtudatos szokásrendszer
Színházlátogatások

Alsós osztályfőnökök

folyamatos
Fotók, jelenléti ív
Minden tanuló számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítása   
Nyílt napok, bemutató foglalkozások,a projekt tanulásszervezési technika alkalmazására. A tanfolyamokon megismert módszer további beépítése az oktatásszervezésbe
Minden pedagógus
Leendő első oszt.: 2018. 03. 11.
Felsőben leendő 5. oszt.: 2018. 04. 07.
Óravázlatok
Az iskola népszerűsége növekszik, a szülők jobban megismerik az intézményt.
Karácsony-projektnap
Juhász Magdolna
2018. 12. 14.
Fénykép, videó
A művészetek iránti nyitottság nő.












5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei
Tevékenység megnevezése
Felelős
Határidő
Dokumentálás módja
Eredményességi mutató
A szöveges értékelés
Osztályfőnökök, szaktanárok
November , február, május 
Az értékelés elkészítése
A HHH tanulók háromhavonta esedékes értékelésének árnyaltabbá tétele
Egyéni fejlesztés, fejlesztési tervek
Osztályfőnökök, Tiszainé J. Krisztina
Folyamatos
Egyéni fejlődési napló. Fejlesztési Tervek
A fejlesztések folytatása. Felmérés - egyéni terápia ütemterv - haladási napló, fejlődési napló vezetése
6. Kulturális tartalmak
Tevékenység megnevezése
Felelős
Határidő
Dokumentálás módja
Eredményességi mutató
Kulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban.
 Ady-hét

Szaktanárok, osztályfőnökök, Sikéné, 
folyamatos, november
Óravázlatok, Műsorterv, forgatókönyv
Műveltségi területek fejlesztése, kapcsolódási pontok hangsúlyozása


7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása
Tevékenység megnevezése
Felelős
Határidő
Dokumentálás módja
Eredményességi mutató
 Pályaorientációs foglalkozások 7-8. évf. 

Találkozási lehetőség a végzett tanítványokkal
Pályaorientációs projektnap
TiszainéJohan Krisztina, érintett osztályfőnökök, középiskolák  
November-december

Október 25.
Tanmenet
Faliújság
Tapasztalatszerzés a különböző szakmák elsajátításához szükséges kompetenciákban
A továbbtanulást, a középfokú intézményben való bennmaradást elősegítő tevékenységek
TiszainéJohan Krisztina
Folyamatos
Feljegyzés
Nő a jelentkezők száma az érettségit adó intézményekbe
Tantárgyi képesség-fejlesztés
Minden szaktanár
Folyamatos
Szakköri naplók, tanmenetek, foglalkoztatási tervek
Nő a továbbtanulók száma a középfokú oktatási intézményekbe. Nő a bennmaradásuk esélye.
Önismereti játékok beépítése az osztályfőnöki órákba
Minden osztályfőnök
Folyamatos


8. A társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése
Tevékenység megnevezése
Felelős
Határidő
Dokumentálás módja
Eredményességi mutató
Pedagógiai  Programunknak megfelelően a kulturális tartalmak beépülése a csoportok mindennapi életébe
Az iskola pedagógusai
Folyamatos
Pedagógiai  Program, Éves Munkaterv, Egyéni fejlesztési terv
Plakátok
A gyermekek körében kialakul egymás előítélet-mentes elfogadása
A munkára nevelés során a környezet megóvására, védelmére való nevelés
Minden pedagógus,azökoiskolai program felelőse
Kovácsné Juhos Orsolya


A gyermekek szokásrendszerébe beépül a tudatos környezetvédelem
A gyermekek rendszeres iskolába járásában való együttműködés
Intézményvezető
osztályfőnökök
Folyamatos
Éves Munkaterv, Programok terve, értékelése
HHH gyermekek teljes köre rendszeresen jár iskolába, egyéni differenciált fejlesztésük sikeresen valósul meg, esélyegyenlőségük biztosított.
A gyermekek iskolaválasztásában való együttműködés. Pályaválasztási Szülői Értekezlet
7-8.oszt.osztályfőnökei TiszainéJohan Krisztina
   Folyamatos
2018.10.14..
Középiskolai visszajelzések gyűjtése
Sikeres iskolaválasztás
A szülői programokkal kapcsolatos együttműködés. Rendezvények együttes lebonyolítása
Osztályfőnökök, Sikéné 
Éves Munkatervnek megfelelően
Éves Munkaterv, Fotók, Programok terve, értékelése
Kapcsolattartás erősödése
Pályázati lehetőségek együttes kihasználása a HHH gyermekek iskolai sikeressége jegyében
Intézményvezető, igazgató-helyettesek,
pedagógusok
Folyamatos
Pályázati dokumentáció
Sikeres pályázat






9. A HHH gyermekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés
Tartalma
Formája
Gyakorisága
Felelős
Dokumentálás módja
Eredményességi mutató
Személyes kapcsolat kialakítása lehetőleg minden szülővel
Irányított fogadóóra
Szükség szerint
Tantestület







Jegyzőkönyv, jelenléti ív
A Helyi Pedagógiai Programunk nyitott intézményképének megfelelve a Partnerközpontú működés megvalósul, az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel.

Szülői értekezlet
Szeptember, január, április




Fogadóórák
Pedagógusok: hetente egy alkalom; igazgató: hetente egy alkalom



Az egyéni fejlesztési terv bejegyzéseinek megbeszélése
Tájékoztatás, beszélgetés a szülőkkel
Negyedévente
Osztályfőnökök
Fejlesztési terv értékeléssel

Konzultációs lehetőség biztosítása
Egyéni problémák megbeszélése, segítségnyújtás, nevelési problémák kiküszöbölése
Igény szerint az iskolában
osztályfőnökök














