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1.1.

Személyi feltételek
Pedagógus

NOKS

Technikai

Engedélyezett státus

33

6

12

Betöltött álláshelyek száma

25 fő

6 fő

11 fő

Betöltetlen álláshelyek
száma

8 fő

0 fő

1 fő

Megjegyzés: [pl. határozott időre kinevezettek száma, óraadók stb.]
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1.2.

Pedagógus adatok

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
1.

Betöltetlen1.

2

a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
2.

Betöltetlen 6.

1

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
3.

Betöltetlen 7

2

a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
4.

Betöltetlen 8.

1

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
5.

Betöltetlen 9

8

a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
6.

Betöltetlen 10.

4

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
7.

Betöltetlen 11.

26,5

a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

8.

Antal Alícia

3

fizika

9.

Besze József Ernőné

16

óraadó,
testnevelés

10.

Bordás Annamária

26

osztályfőnök
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tanulók
teljesítményének
értékelése
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése

BTA2
11.

Csócsicsné Vágó
Marianna

osztályfőnök
31

mkvezető

történelem
BTA7
differenciáló
foglalkozás

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
12.

Domaniczky Andrea

17,5

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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
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Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

sz.

Név

13.

dr. Palla Gabriella

8

14.

Gách József

10,5

15.

Gürtler Katalin

14

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

óraadó
történelem
óraadó technika,
etika, biológia
óraadó, kémia,
biológia,
természetismere
t, digitális
kultúra

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése

16.

Hegedűsné Kovács
Mária

25

osztályfőnök

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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

osztályfőnök,
17. Horváthné Ritter Katalin

30,5

munkaközösség
-vezető
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a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

18.

Jakó Enikő

Gyulaiban van
főállása

11

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése

19.

Juhász Magdolna

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel

25

a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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

BTA1
digitális
20.

Juhász Tímea

30,5

osztályfőnök

kultúra,
technika
BTA6
napközi
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a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

BTA7
differenciáló
foglalkozás

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
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
21.

Juhászné Barka Beatrix

6

int.vezető
helyettes

a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
22.

Kerekes Magdolna

24

osztályfőnök
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a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
25.

Kiss Andrea

25,5

osztályfőnök

a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

26.

27.

Kovács Dóra

Kovács Viktória

20

28

óraadó,
matematika

osztályfőnök
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BTA6
környezetism
eret

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
osztályfőnök
28. Kovácsné Juhos Orsolya

26

munkaközösség
-vezető

részvétel
a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
29.

Kutrováczné Holló
Szilvia

könyvtáros

25
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a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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

33 / 116

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése

BTA1
fizika
30.

Maglóczki Anita

29,5

osztályfőnök

BTA6
biológia
BTA7
matematika

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

31.

32.

Parti Boglárka

Princz Krisztina

6

32

óraadó, magyar,
ének

osztályfőnök
munkaközösség
-vezető, Döksegítő tanár
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BTA1
informatika
BTA6
biológia
BTA7
fizika

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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

36 / 116

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
33.

Rozinay Ágnes

23,5

a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
34.

Sikéné Pfeiffer Éva

24,5

osztályfőnök
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a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel

Szanyi Ilona
35.

Kérelmezte áthelyezését
2022.09.07től.Felmondási idő 2
hónappal engedélyezve.

27

osztályfőnök

BTA1
technika

a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása

40 / 116

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése
36. Tiszainé Johan Krisztina

6

megbízott
int.vezető
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a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése

37.

Tóth Tímea

30

osztályfőnök

BTA5
természettud
omány

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

38.

Vadászi Mária

27

osztályfőnök
munkaközösség
-vezető
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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

45 / 116

[Ide írhat]

sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése

39.

Valacsay Ágnes

28,5

osztályfőnök

BTA5
napközi
BTA7
matematika

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
a pedagógiai
tevékenységhez
kapcsolódó
ügyviteli
tevékenység
a szülőkkel történő
kapcsolattartás,
szülői értekezlet,
fogadóóra
megtartása
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

előre tervezett
beosztás szerint
vagy
alkalomszerűen
gyermekek,
tanulók, tanórai és
egyéb
foglalkozásnak nem
minősülő
felügyelete
eseti helyettesítés
foglalkozások,
tanítási órák
előkészítése
Egyéb

a gyermekek,
tanulók
teljesítményének
értékelése

Vass Béla

40.

Munkaviszonya
megszüntetése közös
megegyezéssel
2022.09.08.napjától
esedékes, 2 hónap
felmondási idővel.

23

a nevelőtestület, a
szakmai
munkaközösség
munkájában történő
részvétel
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sz.

Név

Állandó
Nevelésmegbízatása
oktatássa
(osztályfőnök,
l lekötött
mk. vezető,
órák
DÖK segítő
száma
stb.)

A kötött munkaidő
Egyéb
nevelés-oktatással le
megbízatása
nem kötött részében
i:
ellátott feladatai:

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

48 / 116

[Ide írhat]

1.2.2. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben
közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja
sz.

Név

Szakterület

Szabadnap

-

-

-

1.2.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok
sz.

Név

Szakterület

1.

Kovács Viktória

tanító

1.3.

Vezetők heti ügyeleti rendje
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

de.

név/beosztás

név/beosztás

név/beosztás

név/beosztás

név/beosztás

du.

név/beosztás

név/beosztás

név/beosztás

név/beosztás

név/beosztás

vagy

Tiszainé Johan
Krisztina

Juhászné Barka Beatrix

megbízott
Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

Hétfő

7:30 – 16:30

8:00 - 12:00

Kedd

10:00 – 12:00

7:30 -16:30

Szerda

7:30 – 12:00

11:00 – 16:30

Csütörtök

12:00 – 16:30

7:30 – 12:00

Péntek

11:30 – 16:30

7:30 – 11:30
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Szakmai munkaközösségek

1.4.
sz.

Munkaközösség

Munkaközösség-vezető

1.

Humán

Csócsicsné Vágó Marianna

2.

Természettudományi

Vadászi Mária

3.

Nevelési

Princz Krisztina

4.

Módszertani

Horváthné Ritter Katalin

5.

ÖKO

Kovácsné Juhos Orsolya

1.5.

Az intézmény tanulólétszáma 09.01.

osztály /
csoport

tényleges számított
létszám
létszám

SNI
tanulók
száma

BTMN
tanulók
száma

egyéni
munkarendes
/magántanulók
száma

egész
napos
nevelésoktatásban részt
vevő
tanulók

napközi/
tan.
szobás
tanulók
száma

létszáma
1.a

20

21

1

3

0

20

1.b

20

21

1

3

0

20

2.a

19

23

3

1

0

19

2.b

23

24

1

2

0

23

3.a

24

28

4

0

24

3.b

24

30

5

1

0

23

4.a

20

20

1

0

20

4.b

18

21

3

2

0

17

5.a

18

22

4

2

0

5

5.b

18

25

5

1

0

11
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egész

osztály /
csoport

tényleges számított
létszám
létszám

SNI
tanulók
száma

BTMN
tanulók
száma

egyéni
munkarendes
/magántanulók
száma

1

napos
nevelésoktatásban részt
vevő
tanulók
létszáma
0

3

napközi/
tan.
szobás
tanulók
száma

6.a

14

15

1

4

6.b

23

29

5

4

0

4

7.a

23

28

4

1

0

0

7.b

20

27

6

3

0

0

8.a

17

20

3

7

0

0

8.b

19

22

2

1

0

2

Összesen

320

376

48

36

0

191

1

1.5.1. Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók
Osztál
y

Tanuló

Bejelentés időpontja

1.a

Lipták Vivien

2016.01.27

1.a

Szegedi Enikő

2016.09.01

1.a

Kupiczkó Sándor Károly

2014.09.01

1.b

Rapi Liliána Virág

2021.09.01

1.b

Rézműves Szelina Sanel

2020.01.27

2.b

Kiss Zsolt

2018.09.01

2.b

Berki Kiara

2022.09.12.
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Osztál

Tanuló

Bejelentés időpontja

3.b

Ashabere Hanna

2020.09.16

4.a

Bernát András

2017.09.01

6.b

Silaghi Traian Iris

2022.09.01

y

1.5.2. Csoportbontások:
Osztály
4.a
5.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

angol
angol
angol
angol
angol
angol
angol

technika
technika
technika
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1.6.

Tárgyi feltételek
Épületek száma:1
Tantermek száma: 16 tanterem, 8 szaktanterem, 2 testnevelésterem, 1 tornaszoba
Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:0

1.7.

Kockázati tényezők a tanévben (opcionális)
Infrastruktúrához (tárgyi
erőforráshoz) köthető



Jelentős magas bekövetkezési
valószínűségű

Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési valószínűségű



3 tanterem ajtaja
hiányzik
Iskolaudvaron
feltöredezett
balesetveszélyes
beton
Tornatermi ablakok
balesetveszélyesek,
nem nyithatóak



Beázás a büfé és a
konyha területén



Informatikai
eszközök avulása

Humánerőforráshoz köthető

szaktanár hiány
helyettesítések megoldása

tabletek

Egyéb

Szöveges helyzetértékelés a tervezés szempontjából releváns konklúziókkal.
Bár iskolánk felszereltsége megfelelőnek mondható, a 3 osztálytermi ajtó pótlása nagyon régóta
húzódik (2022. március). Az ajtók műszaki állapota az évek során folyamatosan romlott, hiszen
szakvélemény alapján kivitelezéskor nem megfelelő anyagokkal dolgoztak.
8 pedagógus hiányzik, a tantárgyi órák kiosztásra kerültek.
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A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai
1.8.

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok

Az intézményi dokumentumok összhangjának folyamatos aktualizálása az új jogszabályok alapján.
A pedagógiai program megvalósításának figyelemmel kísérése
A többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Motiváló, élményszerű tanulás (projektek, témahetek, drámapedagógia)
Lemorzsolódás, hiányzás csökkentése
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.
A tanulók művészetek iránti érdeklődésének fokozása, művészeti nevelés támogatása.
Felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni fejlesztési tervek készítése.

1.9.

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.
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1.10.

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok

a) Az iskolai fegyelem erősítése a Házirend szabályai szerint
b) Digitális oktatás - egységes terv kidolgozása, meghatározott platformokon folyó oktatás
tervezése
c) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők szemléletváltás szükséges a tanár szerepét tekintve: a pedagógus mint tutor, segítő- szerep
kialakítása
Mindig elsődleges a pedagógiai célok és szükségletek meghatározása, utána a módszerek
választása
d) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok:
tanórákon és azon kívül is megvalósuló differenciálás nyomon követése szaktanárok,
osztályfőnökök és utazó gyógypedagógusok által
e) Alsó-felső-középiskola váltás feladatai
f) Elsős tanulók szocializálása
g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
h) Szorosabb együttműködés a fejlesztő pedagógussal, a pszichológussal, a gyermekvédelmi
felelőssel.
i) A környezeti nevelés: környezettudatos magatartás kialakítása, folyamatos fejlesztése.
j) A versenyeken való eredményesebb szereplés.
k) Önértékelésből adódó teendők

2. A TANÉV HELYI RENDJE
2.1.

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

résztvevők,
feladatok

1.

Tanítás nélküli munkanap

Tiszainé

2022.10.15

tantestület, otthoni
munkavégzés

2.

Pályaorientációs nap

osztályfőnökök

2022.11.04.

pedagógusok,
diákok
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résztvevők,

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

3.

Tanítás nélküli munkanap

vezetőség

2022.11.02.

pedagógusok

4.

DÖK nap

Princz Krisztina,
diákönkormányzat

2023.05.26

pedagógusok,
diákok

feladatok

A tanév szorgalmi időszaka
Első nap: 2022. szeptember 1.
Utolsó nap: 2023. június 16.
A szorgalmi időszak első féléve 2022. szeptember 1-tól 2023. január 20-ig tart. Az első féléves
tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27-én tájékoztatjuk a félévi
értesítő által.
2.2.

A 2023. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai

Intézményünkben nem releváns.
2.3.

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: A 368/2022. rendelet értelmében az őszi szünet elmarad
Téli szünet: 2022. december 22 - 2023. január 8.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21.
A szünet utáni első tanítási nap: január 9.
Tavaszi szünet: 2023. április 6 - 2023. április 11.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5.
A szünet utáni első tanítási nap: április 12.
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
2023. március 15. (szerda) nemzeti ünnep
2023. május 1. (hétfő) a munka ünnepe
2023. május 29. (hétfő) pünkösd hétfő
További tanítás nélküli napok a munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan:
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nincs
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:
év, hónap, nap– program:2022. október 31. (2022. október 15-én) tanítás nélküli munkanap (1.)

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

rádiós
megemlékezés
1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

2.

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

osztályfőnökök

3.

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

-

4.

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

alsós - Kovács
Viktória

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja
(április 16.)

-

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

felsős - Princz
Krisztina

osztályfőnökök

2022. október
6. csütörtök

2022.október
21. péntek
2023. március
14. kedd
2023. június
5.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
sz.

1.

esemény / téma

felelős

időpont

Magyar népmese napja

Juhászné Barka
Beatrix

2022.
szeptembe
r 30.
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sz.

2.

3.

esemény / téma

felelős

időpont

Szüreti bál

Princz Krisztina,
Dök

2022.
október
14.

Ady-hét/Torta hét

Horváthné Ritter
Katalin, Juhász
Tímea, Juhászné
Barka Beatrix,
Princz Krisztina

2022.
november
21-25.

Kovácsné Juhos
4.

Magyar Kultúra Napja

Orsolya, Princz
Krisztina,
Csócsicsné Vágó
Mariann

2023.
január 20.

2023.
április 1214.

5.

Magyar Költészet Napja

Csócsicsné Vágó
Mariann

6.

Tánc világnapja

Sikéné Pfeiffer Éva

2023.
április 28.

felelős

időpont

-

-

-

-

3. Fenntarthatósági témahét

Öko munkaközösség

2023.
04.24-28.

4. Magyar Diáksport Napja

testnevelők

2022.09.3
0.

Témahetek és témanap megszervezése
sz.
1.

esemény / téma
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói
témahét

2. Digitális témahét

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
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esemény / téma

felelős

időpont

1.

Tanévnyitó ünnepség

Tiszainé Johan
Krisztina

2022.
szeptember
1.

2.

Szüreti bál

Princz K., DÖK

2022.
október 14.

sz.

3..

Horváthné Ritter
Katalin, Juhász
Tímea, Juhászné
Barka Beatrix,

Ady -hét/ Torta hét

2022.
november
21-25.

Princz Krisztina

2.4.

4..

Iskolai karácsony

osztályfőnökök

2022.
december
21.

5.

Farsang

alsós
osztályfőnökök

2023.
február 10.

6.

Ballagás

Maglóczki Anita,
leendő 7-es
osztályfőnök

2023.június
16.

7.

Tanévzáró ünnepség

felsős pedagógusok

2023.
június 23.

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont

2022.
augusztus 24.

esemény / téma

Alakuló nevelőtestületi értekezlet

felelős
Tiszainé Johan
Krisztina,
Juhászné Barka
Beatrix

2022.
szeptember
12.

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
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időpont
2022.
november
28.

2023. január
23-24.

esemény / téma

felelős

Pedagógiai Program

Tiszainé Johan
Krisztina,
Juhászné Barka
Beatrix

Félévi osztályozó értekezlet

Tiszainé Johan
Krisztina,
Juhászné Barka
Beatrix
Tiszainé Johan

2023.
január.30.

2023. június
19.

2023.június
23.

2.5.

Félévi nevelőtestületi értekezlet

Krisztina,
Juhászné Barka
Beatrix

Év végi osztályozó értekezlet

Tiszainé Johan
Krisztina,
Juhászné Barka
Beatrix

Év végi nevelőtestületi értekezlet

Tiszainé Johan
Krisztina,
Juhászné Barka
Beatrix

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont

esemény / téma

felelős

2022.
szeptember
5. 17:00

Alsós szülői értekezletek

alsós
osztályfőnökök

Felsős szülői értekezletek

Felsős
osztályfőnökök

2022.
szeptember
6.
17:00
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időpont

esemény / téma

felelős

2022.
október 24.
17:00

Fogadóórák

nevelőtestület

2023. február
6. 17:00

Alsós szülői értekezletek

alsós
osztályfőnökök

2023. február
7. 17:00

Felsős szülői értekezletek

Felsős
osztályfőnökök

Fogadóórák

nevelőtestület

Fogadóórák

nevelőtestület

2023.
március 27.
17:00
2023.május
8. 17:00
2023.május
15. 17:00

0. szülői értekezlet
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2.6.

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett

időpontja
időpont
2022.
november
14.
2022.
december 12.
2023. február
13.

2.7.

esemény / téma

felelős

őszi iskolanyitogató

Juhász Magdolna,
Domaniczky
Andrea

téli iskolanyitogató

Kovács Viktória
Domaniczky
Andrea

farsangos iskolanyitogató

2023.
március 7.

nyílt nap leendő elsősöknek

2023.
március 29.

tavaszi kézműveskedés(ovisokkal)

alsósok (Sikéné
P.Éva)
leendő elsős
osztályfőnökök(Si
kéné P.Éva,
Kovács Viktória)

Juhász Magdolna
alsósok

Tervezett mérések és vizsgák

2.7.1. 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 - lásd munkaközösségek
munkatervei
Verseny
megnevezése
Helyesírási verseny

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

Tiszainé/Csócsicsné/
5-8.

Ady-héten
Juhászné

alsós versmondó

alsósok

2.3.

62 / 116

tavasz

[Ide írhat]

Verseny

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

szépolvasó

4.

alsósok

ősszel

matematika

3-4.

alsósok

tavasz

ének

2.3.4.5.

rajz

1-4.

Juhász Magdolna

rajz

5-8.

Vadászi Mária

megnevezése

Kovácsné J. Orsolya
Sikéné P. Éva

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a
tanulmányok alatti vizsgák időpontját:
● javítóvizsga (augusztus 15-31. között): 2023. augusztus 24., 25.
● osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten): 2023.
január 16, 17 és 2023. június 5, 6
● pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban): január 19-20., június 7-8.
● különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció
alapján)
● egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint):nincs
2.7.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje
A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek
(melléklet) szólnak.
Kiemelt mérések:
a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított
mérőeszközök segítségével
6.b matematika, Maglóczki Anita
1.o.bemeneti mérés Hegedűsné Kovács Mária, Bordás Annamária
Szövegértés – 5.évfolyam Juhászné Barka Beatrix
Helyesírás - 5.évfolyam Juhászné Barka Beatrix
Határidő: 09.30.
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők
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b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése
Határidő: 2022. december 9.
Felelős: 1. évf. osztályfőnökei
c) Országos bemeneti mérés a 4. 5. 6. 8. és 10. (nyelvi előkészítő esetén 9.) évfolyamokon
(szövegértés, matematika, természettudomány)
Határidő: 8. évfolyam: október 10., 11. és 12.,13. Pótnap: október 19-20.
Felelős: Tiszainé J.Krisztina és szaktanárok beosztás szerint
Határidő: 6. évfolyam:október 24.25.26.27. Pótnap: november 8-9.
Felelős: Tiszainé J.Krisztina és szaktanárok beosztás szerint
Határidő: 4.- 5. évfolyam: november 14.15.16.17. Pótnap:november 28.29.
Felelős: Tiszainé J.Krisztina és szaktanárok beosztás szerint
Kimeneti mérés a 6-11. évfolyamokon
2023. március 6-június 9. az Oktatási Hivatal által a később meghatározott időpontokban
Határidő: év, hó, nap
Felelős:Juhászné B. Beatrix és szaktanárok beosztás szerint

d) Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon
Határidő: 8. évfolyam: október 11. és ,13. Pótnap: október 20.
Felelős: Tiszainé J.Krisztina és szaktanárok beosztás szerint

Határidő: 6. évfolyam:október.25.és 27. Pótnap: november 9.
Felelős: Tiszainé J.Krisztina és szaktanárok beosztás szerint
e) Bemeneti célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű általános iskolák 6. és 8. évfolyamán
Intézményünkben nem releváns.
f) Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. évfolyamos tanulók számára
Határidő: 2022. szeptember 28.
Felelős: Princz Krisztina, Vadászi Mária
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2.7.3.

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
sz.

1.

esemény / téma

felelős

időpont

NETFIT

Princz
Krisztina,
Tóth Tímea

2023.január
9-május 12.

2.

3. SZAKMAI FELADATOK
3.1.

sz.

1.

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

esemény / téma

felelős

Tiszainé
J.Krisztina

Juhász Magdolna tanfelügyeleti ellenőrzése

határidő
A Oktatási
Hivatal
által
meghatáro
zottak
szerint

2.

Kerekes Magdolna tanfelügyeleti
ellenőrzése

Juhászné B.
Beatrix

A Oktatási
Hivatal
által
meghatáro
zottak
szerint
A Oktatási
Hivatal

3.

Kiss Andrea tanfelügyeleti ellenőrzése
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sz.

4.

5.

esemény / téma

Maglóczki Anita tanfelügyeleti ellenőrzése

Sikéné Pfeiffer Éva tanfelügyeleti
ellenőrzése

felelős

határidő

Tiszainé
J.Krisztina

A Oktatási
Hivatal
által
meghatáro
zottak
szerint

Juhászné B.
Beatrix

eredményességi
mutató

A Oktatási
Hivatal
által
meghatáro
zottak
szerint

3.2.

sz.

Intézményi önértékelés

esemény / téma

felelős

határidő

eredményességi
mutató

felelős

határidő

eredményességi
mutató

3.3.

sz.

Vezetői önértékelés

esemény / téma
-
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3.4.

Pedagógus(ok) önértékelése

sz.

esemény / téma

felelős

határidő

Kerekes Magdolna

Juhászné
Barka
Beatrix

szeptember

Sikéné Pfeiffer Éva

Juhászné
Barka
Beatrix

szeptember

Juhász Magdolna

Tiszainé
Johan
Krisztina

október

Maglóczki Anita

Tiszainé
Johan
Krisztina

október

Kiss Andrea

Tiszainé
Johan
Krisztina

november

Juhász Tímea

Juhászné
Barka
Beatrix

november

Rozinay Ágnes

Juhászné
Barka
Beatrix

december

Juhászné Barka Beatrix

Tiszainé
Johan
Krisztina

február

Kovács Viktória

Juhászné
Barka
Beatrix

február

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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sz.

10.

11.

12.

esemény / téma

felelős

határidő

Valacsay Ágnes

Tiszainé
Johan
Krisztina

április

Tóth Tímea

Juhászné
Barka
Beatrix

április

Tiszainé
Johan

Kovácsné Juhos Orsolya

eredményességi
mutató

május

Krisztina

13.

3.5.

sz.

1.

3.6.

Tiszainé
Johan
Krisztina

Domaniczky Andrea

május

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok

esemény / téma

Kovács Viktória

felelős

határidő

Juhászné
Barka
Beatrix

A Oktatási
Hivatal
által
meghatáro
zottak
szerint

eredményességi
mutató

Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai

feladat

felelős

határidő

Személyi anyagok átnézése, felülvizsgálata

Tiszainé
J.Krisztina

2022. 09.30.
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3.7.

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2022/2023. tanév rendjéről
szóló 20/2020 (VI. 8.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a
nevelőtestület és az osztályfőnöki munkaközösség ülésén a Vadászi Mária ismerteti. A
továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos
konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait.
Az iskola intézményvezetője rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását.
feladat / esemény
Tanulók és szülők tájékoztatása
Jelentkezés a központi középiskolai
felvételire

felelős

határidő

osztályfőnökö

2022. október

k

27.

osztályfőnökö 2022. december
k
2.

Központi felvételi vizsga

2023. január 21.

Jelentkezési lapok továbbítása

Tiszainé
J.Krisztina

2023. február
22.

Módosító adatlapok

osztályfőnökö
k

2023. március
20-21.

Jelentkezési lapok továbbítása

osztályfőnökö
k

2023. március
23.

A felvételt nyert tanulók beiratkozása a
középiskolába
3.8.

Középiskolai tanulmányi területek meghatározása

Intézményünkben nem relevánsPályázatokból adódó szakmai feladatok
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feladat / esemény

Folyamatban lévő
projektek

Az állami fenntartású
pesterzsébeti általános
iskolák 2022. évi
kiemelkedő színvonalú,
hamonyányos vagy
hagyományteremtő
programjai, kulturális
rendezvényei, évfordulós
ünnepei, ünnepélyei
megrendezése és az

felelős

határidő

Tiszainé
J.Krisztina

december
15.

intézmény működési
feltételeinek elősegítése
Nyert összeg: 200.000
OKIIB pályázat

Fenntartási időszakban
lévő projektek

Benyújtásra tervezett
pályázatok

Szöveges rész vagy táblázat beszúrása:

3.9.
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. (A munkaterv szerves része a három éves intézkedési terv.)
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
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az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei: tanulók szociális hátterének alapos
feltárása, segítők bevonásával (gyermekvédelmi felelős, családgondozók).
képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
Eszközei: A tanulók tanulási technikájának feltérképezése, a fejlesztési szakaszok
meghatározása, képességfejlesztő órák megtartása
a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei: Differenciálás tanórán és azon kívül
a versenyek szervezése
Eszközei: tanulmányi verseny (torta-hét) szervezése, tisztasági verseny
a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális
tartalmak megismertetése
Eszközei: Folyamatosan az iskolai lét alatt, Ady-hét programjai
a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének
kialakítása a tanulókban
Eszközei: Ady-hét programjai (Helytörténeti vetélkedő)
az

önismeret,

a

reális

pályaválasztás

pedagógiai

támogatása

érdekében

a

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős
foglalkozásba való beépülése
Eszközei:lelkiismeretes osztályfőnöki munka, reális önértékelés kialakítása
A fentiek megvalósításának ellenőrzése a következő formákban történik:
Az egyéni fejlesztési tervek félévente képet adnak az elért eredményekről.
Képességek fejlesztése tanórán és tanórán kívül is zajlik. Az eredményesség az osztályzatok
javulásában mutatkozhat meg. A órai differenciálás követhető a tanulói munkákban, illetve a
pedagógus tanmenetébe, óratervekben is nyomon követhető.
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3.10.

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek

Résztvevő

Időpont,
helyszín

Felelős

alsósok

kedd 6. óra

Kovácsné Juhos
Orsolya

differenciáló foglalkozás

1.a

hétfő 6. óra
péntek 6. óra

Bordás Annamária

szakkör

5.a

szerda 7. óra

Bordás Annamária

differenciáló foglalkozás

1.b

hétfő, kedd 7
óra

Hegedűsné Kovács
Mária

szakkör

1.b

szerda 7. óra

Hegedűsné Kovács
Mária

differenciáló foglalkozás

2.a

hétfő 6. óra

Horváthné Ritter
Katalin

differenciáló foglalkozás

3.b

kedd,
csütörtök 10.
óra

Juhász Tímea

differenciáló foglalkozás

2.a

péntek 6.7.ó.

Kiss Andrea

differenciáló foglalkozás

4.a

hétfő 8. óra
kedd 7. óra

Kovács Viktória

differenciáló foglalkozás

2.b

kedd 7. óra
csütörtök 6.
óra

Kovácsné Juhos
Orsolya

szakkör

2.b

szerda 6. óra

differenciáló foglalkozás

3.b

csütörtök 7.
óra

Tevékenység megnevezése

iskolai kórus próbája
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Résztvevő

Időpont,
helyszín

Felelős

3.b, 7.a

csütörtök 8.
óra

Maglóczki Anita

differenciáló foglalkozás

1.a

csütörtök 6.
óra

Rozinay Ágnes

differenciáló foglalkozás

5.b

A hétfő 6. óra
B szerda 6. óra

Sikéné Pfeiffer Éva

differenciáló foglalkozás

3.a

kedd 6. óra
csütörtök 6.
óra

Valacsay Ágnes

szakkör

3.a

péntek 6-7. óra

Valacsay Ágnes

péntek 6. óra

Vass Béla

5.a

szerda 6. óra

Juhászné Barka
Beatrix

felsősök

szerda 7. óra

Gürtler Katalin

1-4.

kedd 7. óra

Juhász Magdolna

felsősök

hétfő 7. óra

Tóth Tímea

felvételi előkészítő - matek

8. évfolyam

csütörtök 7.
óra

Kovács Dóra

felvételi előkészítő - magyar

8. évfolyam

péntek 6. óra

Csócsicsné Vágó
Mariann

5-6.

szerda 7-8. óra

Gách József

Tevékenység megnevezése

tömegsport

differenciáló foglalkozás
differenciáló foglalkozás
kémia/info
tehetséggondozás.

szakkör

alsós
rajz
tehetséggondozás

szakkör

tömegsport

kerámia
tehetséggondozás

szakkör
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3.11.

Színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, őshonos állatok

bemutatóhelyeinek látogatás - lásd munkaközösségi munkatervek

Tevékenység megnevezése

Résztvevő

Időpont,
helyszín

Felelős

Színház (Kolibri)

1.a 1.b 2a

Bordás A.,
Hegedűsné K.M.,
Kiss A.

Színház (CSILI)

2b

Kovácsné J.Orsolya

3.12.

Az első évfolyamos tanulók beiskolázása

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó
döntéseinek és iránymutatásai szerint a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
időpontban történik.

3.13.

feladat / esemény

felelős

határidő

Beiratkozás

Vezetőség

2023. április
20-21.

Az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos feladatok

Intézményünkben nem releváns.

4. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL ADÓDÓ MUNKATERVI
FELADATOK

érintett pedagógus

Princz Krisztina

továbbképzés
megnevezése

biológia-testnevelés
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finanszírozás
időpont

(önköltséges, tanulmányi
szerződéses stb.)
önköltséges, tanulmányi
szerződés szabadnapokra
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érintett pedagógus

Ferincz Éva

finanszírozás

továbbképzés
megnevezése

időpont

(önköltséges, tanulmányi
szerződéses stb.)

tanító

önköltséges

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER
5.1.

Iskola és szülői ház kapcsolata

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az intézményvezető
tájékoztat:
● SZMK értekezleten
o szeptember 19. 17:00 óra
o félévi és évvégi beszámoló kapcsán
Az osztályfőnökök:
● Szülő értekezleten
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:
● Félévente fogadóórák, illetve heti egyéni fogadóórák

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai:
feladat / esemény

felelős

A KRÉTA felületen, valamint alsó tagozaton osztályfőnökö
az üzenőfüzetben
k
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határidő

eredményességi
mutató
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5.2.

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

Tiszainé J.Krisztina/Juhászné
B.Beatrix

Gazdasági ügyintézés

Tiszainé J.Krisztina

HR ügyintézés

Tiszainé J.Krisztina

Műszaki ügyek

Tiszainé J.Krisztina
Tiszainé J.Krisztina/Juhászné
B.Beatrix

stb.

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött
területek

Alkalmazott
módszer

Ellenőrzést
végzők

- Munkaköri leírások
ellenőrzése,
- munkatervek
ellenőrzése,
szeptember

Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes,
Munkaközösség
vezetők

- alsós órarend
ellenőrzése
- ügyeleti rend
kialakítása
- ebédeltetési rend
kialakítása,
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Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött
területek

Alkalmazott
módszer

Ellenőrzést
végzők

- bizonyítványok,
törzslapok
ellenőrzése
- tanulószobai
jelentkezések
összesítése
- HHH-s, BTMN-s,
SNI-s fejlesztési
tervek,
- Tanmenetek
leadása, ellenőrzése
- bemeneti mérések
lebonyolítása
-

október
-

-

november

-

Tanulói
nyilvántartás,
statisztikák
ellenőrzése
Naplók
ellenőrzése
DIFER létszám
felmérése
bemeneti
mérések
lebonyolítása

Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes,
elsős
tanítók,
Munkaközösség
vezetők

DÖK
működésének

Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes,
Munkaközösség
vezetők

ellenőrzése
Napközis
foglalkozások
ellenőrzése
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Hónap

Ellenőrzés célja

december

-

bemeneti
mérések
lebonyolítása

-

A bukásra álló
tanulók
helyzetének

-

január

Ellenőrzött
területek

február

-

-

március
-

Ellenőrzést
végzők

Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes,
Munkaközösség
vezetők

ellenőrzése
Továbbképzési
terv
megvalósulásán
ak ellenőrzése
Naplók
ellenőrzése
félévi
osztályzatok,
tanulmányi

Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes,
Munkaközösség
vezetők

eredmények
ellenőrzése
-

Alkalmazott
módszer

A továbbtanulás
helyzetének
ellenőrzése
A
tankönyvrendelés
ellenőrzése
Fejlesztési tervek
ellenőrzése

Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes,
Munkaközösség
vezetők

Napközis
foglalkozások
ellenőrzése
továbbképzési
terv elkészítése

Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes,
Munkaközösség
vezetők
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Hónap

Ellenőrzés célja

-

kompetenciaméré
s lebonyolítása

-

Fejlesztések,
korrepetálások
ellenőrzése

-

tankönyvek
megrendelése
bukásra álló
tanulók
helyzetének
ellenőrzése
tanulószobai
foglalkozás
ellenőrzése
szakkörök
ellenőrzése
kompetenciaméré
s lebonyolítása

-

április
-

-

-

május

-

-

június

-

Ellenőrzött
területek

Alkalmazott
módszer

Ellenőrzést
végzők

Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes,
Munkaközösség
vezetők

Naplók
ellenőrzése
kompetenciaméré
s lebonyolítása
fejlesztési tervek
ellenőrzése

Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes,
Munkaközösség
vezetők

a tanügyi iratok
Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes,
Munkaközösség
vezetők

ellenőrzése
naplók lezárása
törzslapok
kitöltésének
ellenőrzése
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7. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK

8. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

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.)
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Az intézményi tanács

Az iskolai munkatervet az intézményi 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
véleményezte, azokkal egyetért.

munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat

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

.............................................
diákönkormányzat képviselője

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása

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

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

.............................................
szülői szervezet (közösség) képviselője
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A Külső-Pesti Tankerületi Központ, mint fenntartó véleménynyilvánítása

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

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

.............................................
tankerületi igazgató
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MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉVES MUNKAPROGRAMJA)
1. ……1.… sz. melléklet Humán munkaközösség munkaterve
2. ……2… sz. melléklet Természettudományos munkaközösség munkaterve
3. ……3… sz. melléklet Nevelési munkaközösség munkaterve
4. ……4… sz. melléklet Módszertani munkaközösség munkaterve
5. ……5… sz. melléklet Öko munkaközösség munkaterve
6. ……6… sz. melléklet Könyvtári munkaterv
7. ……7… sz. melléklet DÖK munkaterve
8. ……8… sz. melléklet Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv
9. ……9… sz. melléklet Egyéb foglalkozásként szervezett sportkörök, sportfoglalkozások
szakmai programja

1. melléklet
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A Humán munkaközösség munkaterve
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 ( 6.b, 7.a, 7.b,
8.b)

Tiszainé Johan Krisztina (8.a)
Juhászné Barka Beatrix (5.a)
Parti Boglárka (6.a)

Történelem:

Csócsicsné Vágó Mariann (6.b, 8.a, 8.b)
dr. Palla Gabriella (5a,b, 7.a,b)
Tiszainé J. Krisztina (6.a)

Ének:

Sikéné P. Éva (5.a,5.b,6.a)
Parti Boglárka ( 8.a, 8.b)
Kiss Andrea ( 6.b)

Rajz:
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Vadászi Mária (5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a,7.b,8.a, 8.b)

Angol:

Domaniczky Andrea (4.a, 5.a)
Szanyi Ilona (csoportbontásban :
5.a, 6.b,7.a, 7.b,8.a, 8.b; bontás nélkül4.b
Vass Béla (csoportbontásban: ( 4.a, 5.b,
6.a,6.b, 7.a, 8.a, 8.b)

Etika:

Csócsicsné Vágó Marianna(6.b)
Gách József (7.b, 8.b)
Kelemenné P. Krisztina (8.a)
Kovácsné J. Orsolya (6.a, 7.a)
Juhászné B. Beatrix (5.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.
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- 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.

. 3 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:
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-

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.
- Havonta gyűlések tartása, ahol megbeszéljük az aktuális teendőket.
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.
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- 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, rajzversenyekre nevezés. A Magyar Kultúra Napja
alkalmából kiállítás rendezése,értékelése.
Feladatok havi bontásban
Szeptember:
A munkaközösség éves programjának megbeszélése (aug.26.).
Tanmenetek elkészítése szept. 16-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.
Szeptember 30.: Magyar népmese napja
Felelős: Juhászné B. Bea, Kovácsné J.O., Vágó M.
Október:
Október 6.: Megemlékezés az aradi vértanúkra,iskolai műsor készítése.
Felelős: Princz Krisztina
Október 21.: Megemlékezés az okt. 23-ai hősökről.
Felelős: Osztályfőnökök

November:
Részt veszünk az Ady-héten tartandó hagyományos rendezvényeken. ( mindenki )
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Adventi gyertyagyújtás
Felelős: Megbeszélés szerint
Január:
A 8. osztályosok felkészítése a központi felvételi vizsgákra
Az első félév értékelése
Január 21. : Magyar kultúra napja
Felelős: Kovácsné J. Orsolya, Princz K., Vágó M.

Február:
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny (Vágó Mariann)
Március:
Amennyiben rendez a kerület, jelentkezünk a vers-és prózamondó versenyre.
OKÉV mérés
OKÉV mérés angol nyelvből

Április
Április 11. : Megemlékezés a költészet napjáról
Felelős: Vágó Mariann
OKÉV mérés
OKÉV mérés angol nyelvből

Május:
OKÉV mérés
OKÉV mérés angol nyelvből
Minimum követelmények felülvizsgálata

Június
OKÉV mérés
A 2022/2023-es tanév értékelése
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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:
A szaktárgyi versenyek sorrendjét és pontos időpontját, valamint az újdonságokat csak menet
közben tudjuk pontosan megadni.
Természetesen minden programunk teljesítése ebben a tanévben is a vírus terjedésétől függ.

Budapest, 2022. szeptember 3.
Készítette: Csócsicsné Vágó Mariann

2. melléklet
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI
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MUNKAKÖZÖSSÉG

MUNKATERVE
2022- 2023. tanév

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.
Az informatikai géppark korábban részlegesen megújult.
A testnevelés szertár felszereltsége elfogadhatónak mondható. Az iskola focipályája, a kézilabda
szövetség jóvoltából, egy pályázat keretében, nemrég megújult, jó állapotú.
- Személyi feltételek:
Évről évre egyre nehezebben biztosíthatóak. A matematika oktatás a korábbi évekhez hasonlóan,
továbbra is alsó tagozatról kapott segítséggel megoldott, az 5.-6. osztályokban (Horváthné Ritter
Katalin, Valacsay Ágnes, Maglóczki Anita) a 7. 8. osztályokban egy gyakornok tanít. A fizika
oktatását óraadóval (Antal Alícia) és osztályfőnökökkel végezzük.(Maglóczki Anita, Princz
Krisztina) ezen kívül a digitális kultúra, 5. osztályban alsós kolléga által (Juhász Tímea) 8.
osztályban pedig osztályfőnökök által megvalósítható. Technika oktatás csak a nagyobb létszámú
osztályokban zajlik bontásban (6.b 7.a 7.b ) Az 5.a 6.b osztályban alsós segítségre van szükség
(Juhász Tímea) 7. osztályban pedig az osztályfőnökkel megoldható csak a bontás (Maglóczki Anita,
Szanyi Ilona)

Matematika:
Horváthné Ritter Katalin (5.a)
Valacsay Ágnes (5.b)
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Maglóczki Anita (6.b)
Kovács Dóra Ágota (6. a 7.a b, 8.a b)
Természettudomány:
Tóth Tímea (5.a b 6. a)
Vadászi Mária (6.b)
Biológia:
Gürtler Katalin (7.a b)
Princz Krisztina (8.a)
Gách József (8.b)
Földrajz:
Vadászi Mária (7.a b, 8.ab)
Kémia:
Gürtler Katalin (7.a b, 8.ab)
Fizika:
Maglóczki Anita (7.a)
Antal Alícia (7. b 8.b, )
Princz Krisztina (8.a)
Testnevelés:
Tóth Tímea (5.b 6.a, 7.b, 8.b)
Princz Krisztina (5.a, 6.b 8.a)
Maglóczki Anita (7.a)
Digitális kultúra:
Juhász Tímea (5.a b)
Gürtler Katalin (6.a 7.a b)
Vass Bála (6.b)
Princz Krisztina (8.a)
Vadászi Mária (8.b)
Technika és tervezés :
Juhász Tímea (5.a 6.b)
Gách József (5.b, 6.a b 7.a b)
Maglóczki Anita (7.a)
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Szanyi Ilona (7.b)
A természettudományi munkaközösség céljai:
1. Oktató-nevelő munka célja:
- A nemzeti alaptantervben meghatározott műveltségi követelményrendszer elsajátítatása, a
hatékony tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazása.
-7-8. évfolyamon: A NAT 2012 által meghatározott műveltségi követelményrendszer elsajátíttatása,
a hatékony tanulási módszerek szélesebb körű használata.
-5-6. évfolyamon: A NAT 2020 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 kell tanítani a korszerű természettudományos alapokat, biztosítani kell a megfelelő
mozgásmennyiséget az egészséges fejlődéshez, tudatosítani kell, hogy a rendszeres mozgás az
egészséges élet egyik alappillére.
- ÖKO iskola program folytatása.

Kiemelt feladatok 2022-23-as tanév

-

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
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.
Lemorzsolódás, hiányzás csökkentése
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-

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

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.
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.
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 folytatása
Alsó-felső-középiskola váltás feladatai
Elsős tanulók szocializálása
Az iskolai fegyelem erősítése a Házirend szabályai szerint.
Szorosabb együttműködés a fejlesztőpedagógussal, a pszichológussal, a gyermekvédelmi
felelőssel.
A versenyeken való eredményesebb szereplés.
Eredményesebb digitális oktatás megvalósítása
Önértékelésekből adódó teendők

Feladatok havi bontásban

Szeptember, Október:
Tanmenetek elkészítése.
Tehetséggondozó, felzárkóztató, felvételi előkészítő foglalkozások szervezése, beindítása.
Egyéni fejlesztési tervek elkészítése.
Helyi kerettanterv
Az állatok világnapjára kedvenc háziállat fotó pályázat, Facebook-os szavazással.
8. osztály bemeneti mérés
ÖKO tábla készítése Tóth Tímea által
Talajszelvény készítés Gách József által
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November:
Ady heti programok szervezése, lebonyolítása
December-január:
A 8. osztályosok felkészítése a központi felvételi vizsgákra
Az első félév értékelése
Február:
Zrínyi Ilona matematika verseny előkészítése, lebonyolítása
Március:
OKÉV mérés, természettudományi mérés (március-június)
Tanulmányi versenyekre felkészítés, részt vétel
Április
Nyílt nap a 4. osztályos tanulók szülei részére
Tanulmányi helyzet áttekintése
Május:
Bukásra álló tanulók felmérése, felzárkóztatása
Minimum követelmények felülvizsgálata
Június
A tanév értékelése
Osztályozóvizsgák, javítóvizsgák előkészítése
Minimum követelmények közzététele

Folyamatos feladatok, a kiemelt feladatokon kívül:
- Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztési tervek készítése.
- Kompetenciák fejlesztése.
- A hatékonyság fokozása.
- Az etikai kódex alkalmazása.
- A hospitálások folytatása.
- Eredménymérések.
- Foglalkozás az SNI szakvéleménnyel ellátott tanulókkal.
- Az iskolai fegyelem erősítése a Házirend szabályai szerint.
- Belső továbbképzések szervezése.
- POK programok figyelemmel kísérése.
- Kapcsolattartás a többi munkaközösséggel.
- A szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő és a hátrányos helyzetű tanulók integrációja.

95 / 116

[Ide írhat]

- A szakmai munka belső ellenőrzése.
- Vezetőségi értekezletek látogatása.
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3. melléklet
Nevelési munkaközösség munkaterve
2022/2023 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. Tanmenetek leadási határideje 2022. szeptember 16.
Fejlesztési terveket készítünk a BTM-es és HHH-s 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 évfolyammegbeszéléseken 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 :
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.
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A közös iskolai programok megszervezésében és lebonyolításában is kulcsszerepük van az
osztályfőnököknek. Ezek a következők: Magyar Népmese Napja, Szüreti Bál, Egészség Nap,
Pályaorientációs Nap, Adventi napok, Karácsonyi projektnap, Ady-hét és torta hét, osztály
Karácsony, Farsang, Diákparlament, Mikulás nap, DÖK nap 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 28-án, 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. Az osztályfőnöki munka során a
Családsegítő és a Nevelési Tanácsadó munkatársaival ebben a tanévben is szorosan
együttműködünk.
Rendszeresen konzultálnak a szaktanárok az osztályfőnökkel, ha problémát észlelnek. Mindezekkel
próbáljuk elérni, hogy ne mélyüljenek el a konfliktusok és a közös megoldásba mindenkit bevonunk.
Ha szükséges az iskolai munkaterven kívül is szervezünk megbeszélést. Ehhez, az idei tanévben nagy
segítségünkre van új kolléganőnk, Őri Henrietta, akik a magatartási problémákkal küzdő
gyermekeket külön „kezeli”.

A tanévet az éves munka összegzésével, statisztika készítésével zárjuk.

Budapest, 2022. szeptember 6.

Princz Krisztina
Nevelési munkaközösség vezetője

4.melléklet
A MÓDSZERTANI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2022/2023-ES TANÉVRE
Terveink havi bontásban:
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Szeptemberben segítjük az elsősök beilleszkedését, elvégezzük az adminisztrációs feladatainkat
(órarendek összeállítása, fogadó órák, ügyeleti és ebédeltetési rend kialakítása, fejlesztési tervek és
tanmenetek megírása, bizonyítványok beszedése, leadása. A tanév megnyitása végre hagyományos
módon történik, az új igazgatónő megnyitja a tanévet.
1-jén tanévnyitó ünnepély.(Kovács Viktória)
6-án a szülői értekezletek is személyes megjelenéssel zajlanak le.
12-én tanévnyitó értekezlet lesz.
14-én fejlesztési tervek leadása.
16-án tanmenetek leadása.
22-én Autómentes nap – Kovácsné Juhos Orsolya, Ritter K.-Kiss Andrea
23-a Elsősök fotózása
30-án Népmese napja.
Októberben 4-én állatok világnapja.
Felmérjük, hogy a két elsős osztályból hány főnél végezzük el a DIFER mérést.Okt.14.
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.
6-án és 21-én részt veszünk az iskolai megemlékezéseken.
28-án őszi játszóház, a pályaorientációs projektnap keretein belül.
Október 24-én fogadóórát tartunk.

Novemberben
12-én Negyedéves értékelés
14-én iskolanyitogató 16:00
16-án megkapják az első osztályosok a negyedéves értékelésüket.
Nov.21-25. Ady hetet tartunk, a munkaközösség is aktívan részt vesz. Ekkor megtörténik az elsősök
avatása is.
Nov.23. Egészségnap
Nov.28. nevelési értekezlet lesz.
Az elsős osztályfőnökök befejezik a DIFER vizsgálatot.Dec.10.
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Decemberben részt veszünk az iskolai adventi gyertyagyújtáson, osztálykarácsonyok az utolsó héten
kerülnek megrendezésre.
10-én DIFER mérés befejezése.
6-én a Mikulás és rénszarvasai ellátogatnak az alsós osztályokba (a DÖK lebonyolításában, ha
szükséges, a munkaközösség segíti a DÖK-ös kolléga munkáját).
12. 2. iskolanyitogató
13-án karácsonyi projektnapot tartunk (téli játszóház)
Január
22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából az alsó tagozat részéről Kovácsné Juhos Orsolya műsort
készít Vágó Mariannal.
23-án-én félévi osztályozó értekezletet tartunk.
27-én félévi bizonyítványok kiadása.
Februárban újra indul az iskolanyitogató program, melyet Juhász Magdolna és a negyedikes tanítók
(Kerekes Magdolna/leendő elsős és Kovács Viktória) tartanak a leendő elsős óvodásoknak. Ezeken
az alkalmakon kézműves foglalkozásokon és játékos feladatokon keresztül ismerkednek a
gyerekekkel a tanítók.
6-án szülői értekezletet tartunk alsó tagozaton.
10-e Farsang az alsóban
13-án Iskolanyitogató

Március
Iskolánk rendezi a kerületi versmondó versenyt 2-3. osztályosoknak, évfolyamonként 2 fő indulhat,
okleveleket, emléklapokat mi biztosítjuk.
7-én nyílt napot szervezünk a leendő elsős gyermekek szüleinek.
14-én megemlékezünk az 1848-49-es szabadságharc eseményeiről (Kovács Viktória)
22-én Víz világnapja.
29-én tavaszi játszóház lesz, ahol részt vehetnek a nagycsoportos ovisok, hogy betekintést nyerjenek
az iskolánk „világába”.

Április.
Az első osztályos gyerekek megkapják tanítóiktól a háromnegyed éves értékelést , ápr.13.
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13-án negyedéves értékelés.
Ebben a hónapban rendezzük hagyományos közös sportversenyünket a Bóbita óvodásaival. (Juhász
T.)
21-én Föld napja .
28-án Tánc világnapja.

Május első hetében az osztályok megrendezik anyák napi műsoraikat.
8-án Fogadóóra
10-én Madarak,fák napja keretében virágültetés lesz.
12-én minden osztály tanulmányi kiránduláson vesz részt.
Iskolai fényképezés
15-én a leendő első osztályosok szüleinek tartunk egy nulladik szülői értekezletet.
26-án részt veszünk a DÖK napon, segítjük a DÖK-ös kolléga szervezési munkáját.
Június
16 -án tanév végi osztályozó értekezlet.
23-án évzáró ért.
23-án lesz a tanévzáró ünnepély (Kiss Andrea-Horváthné Ritter Katalin )
A kerületi versenyeken részt veszünk, a versmondó versenyt mi rendezzük meg.

Ebben a tanévben is az ÖKO faliújság elkészítése közös munka lesz, minden hónapban másik osztály
készíti el, így segítjük az ÖKO munkaközösséget.
Horváthné Ritter Katalin

Budapest, 2022. szeptember 6.

mk.-vezető
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5.melléklet

MUNKATERV

2022 / 2023

Ady Endre Általános Iskola
1204 Budapest, Ady Endre utca 98.
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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.
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, projetknapok 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.

Általános célok és feladatok
-

hulladékok újrahasznosítása rajz és technika órákon, valamint a napköziben

-

az udvaron keletkezett zöld hulladék komposztálása lehetőség szerint (a régi
komposztkeretek elhasználódtak, új még nincs)

-

a papír és műanyag hulladék szelektív gyűjtése

-

osztályok szép és tiszta környezetének kialakítása (sok növény, rend és tisztaság)

-

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

-

a témával kapcsolatos pályázatok folyamatos figyelése, részvétel

-

a diákok ökológiai gondolkodásmódjának folyamatos formálása
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-

a fenntarthatóság, mint téma beépítése minél több tanórába

-

öko-projektnapok szervezése (pl. autómentes nap, Föld napja stb.)

-

az öko-faliújság és az iskola honlapjának folyamatos frissítése

-

a könyvtárban kialakított öko-polc folyamatos bővítése

-

az öko munkaközösség havonta értekezletet tart az aktuális témákról, teendőkről,
eseményekről

Programok, feladatok évszakonként
ŐSZ

-

munkaközösségi értekezlet és az éves munkaterv elkészítése
(augusztus 25.)

-

a földszinti öko-faliújság folyamatos frissítése (havonta más alsós
osztály segítségével)

-

az FKF XVIII. kerületi Szemléletformáló és Újrahasznosító
Központjának támogatásának köszönhetően valamennyi osztály saját
szelektív hulladékgyűjtőket kapott

-

részvétel a „világ legnagyobb tanóráján” (2022. október 3-7.) Az
ENSZ fenntartható fejlődést szolgáló céljai közül ebben a tanévben a
minőségi oktatás a kiemelt téma.

-

az őszi falevelek gyűjtése, felhasználása, komposztálása az
alsósokkal

-

folyamatos udvarszépítés (gazolás, gereblyézés, sövényápolás) a
gyerekek segítségével

-

Autómentes Nap szervezése (szeptember 22.): akadálypálya építése
az udvaron, melyen a gyerekek saját kerékpárral, rollerrel mehetnek
végig

-

kerületi autómentes nap az iskola vegyes csapatának részvételével

-

Állatok világnapja – a gyerekek kedvenceinek fotói az iskola
facebook-oldalán

TÉL

-

komposztálás ünnepnapja (okt. 10.)

-

őszi papírgyűjtés (2022. október 11-13.)

-

beszámoló az öko munkaközösség első féléves munkájáról
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TAVASZ

-

farsang

-

kerületi madarak, fák napi környezetszépítő pályázat

-

folyamatos tavaszi udvarszépítés a gyerekekkel

-

A víz világnapja (március 22.): vizes élőhelyek meglátogatása
osztálykeretben, víz világnapi pályázatok

-

Fenntarthatósági témahét (2023. április 17-21.)
Tavaszi papírgyűjtés: 2022. 04. 18-20.
Föld napja (április 21.): kupakkép készítése a gyerekekkel az
aulában

NYÁR

-

Madarak, fák napja az iskolában – virágültetés, erdőlátogatás

-

Mentsük meg a kiserdőt! – részvétel a kerületi akciónapon

-

tanulmányi kirándulások

-

Ki a tanteremből nap (2023. június 9.): tantermen kívüli tanórák

-

az éves munka értékelése, beszámoló az ÖKO munkacsoport éves
munkájáról

-

az Ökoiskola menü frissítése az iskola honlapján

Budapest, 2022. szeptember 8.
Kovácsné Juhos Orsolya
munkaközösség-vezető
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6. melléklet
BUDAPEST XX. KER. ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

K Ö N YV T Á RI M U N KA T E RV
2022/2023. tanév

Összeállította:

Jóváhagyta:

Kutrováczné Holló Szilvia

Tiszainé Johan Krisztina
megbízott intézményvezető

Budapest, 2022. szeptember 9.
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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.

FELADATAINK A TANÉVBEN

Ebben a tanévben Kiss Andrea, Titi Ibolya, Kutrováczné Holló Szilvia végzi a könyvtárosi
feladatokat, közel azonos óraszámban.
Főbb feladataink:
1.
2.
3.
4.
5.

A tartós tankönyvek állományba vétele, kezelése.
A kölcsönzés beindítása.
Könyvtárhasználati ismeretek tanítása.
Pedagógusok munkájának segítése.
Igény szerinti együttműködés a kerületi közművelődési és általános iskolai könyvtárakkal,
könyvtáros kollégákkal.

BELSŐ KÖNYVTÁRI MUNKA

1.
2.
3.
4.

A dokumentumok állapotának (fizikai állapot, jelzet stb.) ellenőrzése, selejtezés.
Tankönyvek selejtezése.
A könyvtár rendjének fenntartása, a raktári rend ellenőrzése, aktualizálása.
Adminisztráció rendszeres vezetése.

TERVEZETT PROGRAMOK

1. 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.
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2. Szakórák a könyvtárban – a szaktanárok tartják, a könyvtár biztosítja, kikeresi számukra a
megfelelő dokumentumokat.
3. Aktív részvállalás az iskola által meghirdetett versenyeken, pályázatokon.
4. Lehetőség szerint részvétel a kerület által meghirdetett versenyeken, rendezvényeken.
5. Az újonnan érkező szépirodalmi és ismeretközlő művek bemutatása, népszerűsítése.
6. „A hónap könyvei„– folyamatos, változó kiállítás a könyvtárban mindig valamilyen témához
kapcsolódóan.
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7. melléklet
DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKATERV

2022–2023. 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:
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-

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:

Princz Krisztina

Az osztályok DÖK képviselőinek a névsora:
Balogh Patrik

5.a

Békési Bálint

5.a

Zsefle Szabolcs

5.b

Sarkadi Dávid

5.b

Varga József

6.a

Veigl Noémi

6.a

Müller Petra

6.b

Demeter Nóra

6.b

Tofán Laura

7.a

Lengyel Rebeka

7.a

Bálint Dániel

8.a

Patai Dominik

8.a

Surányi Norbert

7.b

Montrajim Amira

7.b
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A 2022–2023.-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, melyre versenyt is szervezünk.
Éves munkaterv

SZEPTEMBER


alakuló ülés: szeptember 8.

Működési szabályzata értelmében megválasztjuk, a

Diákönkormányzat elnökét. Majd közösen összeállítjuk, megszavazzuk az idei tanév
programjait, valamint kijelöltjük a diákönkormányzat gyűléseik időpontjait.


Az ÖKO Munkaközösség munkáját támogatva részt veszünk a szeptember 22-én tartandó
Autómentes nap megszervezésében és lebonyolításában, valamint szeptember 30-án
megrendezésre kerülő Magyar Népmese Napja előkészületeiben.

OKTÓBER


Október 14. Szüreti bál-t szervezünk, a felsős és a 4. osztályos diákok számára.

NOVEMBER


Ady hét és Torta hét megbeszélése



Az Alsó Tagozatos Munkaközösséggel együttműködve szeptember közepén, november 2125-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, ahol várjuk diákjaink kérdéseit. Valamint
újításként megszervezzük a Torta hetet is, ugyanebben az időpontban, melynek lényege, hogy
meglepetésszerű felelések lesznek minden nap 3 diák által. A diákokat mindig előző nap
húzzuk ki, minden osztályban. Azt, hogy milyen tárgyakból felelnek, az órarendjük határozza
meg, de a kihúzott diákok nem fogják tudni a tantárgyakat.
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DECEMBER


A diákok életébe bevezetett és hagyománnyá vált „Adventi gyertyagyújtást”, melyet
mindenképpen folytatnánk. A következő időpontokban: december 02., december 9.,
december 16., december 22. A műsorokat, Juhászné Barka Beatrix és Princz Krisztina
szervezi.



December 6. A felső tagozatos gyerekek közreműködésével játékosan megemlékezünk
Szent Miklósról. Igény szerint a gyerekek kiosztják a Mikulás csomagokat.



2022. november 28-30. karácsonyfa díszítése és Adventi koszorú kikészítése a színpadra.

FEBRUÁR


Február 2. DÖK gyűlés 1. félévi munka értékelése, előkészületek a farsangra



Február . Felsős farsang



Február . Alsós farsang

ÁPRILIS


Április 22. az ÖKO Munkaközösséggel együttműködve megrendezzük a Föld napja
rendezvényt.



Április 28. A tánc világnapja keretén belül készülünk táncos műsorokkal.

MÁJUS


Május 26. DÖK nap, Gyermek nap az Alsó- és Felső tagozatos, valamint az ÖKO
munkaközösség összefogásával az alsós és felsős tanulóknak programokat szervezünk.

JÚNIUS


Június 6. DÖK gyűlés, éves munka értékelése



Június 15. évzáró, ballagás

Budapest, 2022. szeptember 6.
PrinczKrisztina
Diákönkormányzat-segítő
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8. melléklet
Gyermekvédelmi
MUNKATERV
2022/2022.tanév

Budapest XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskola
1204 Budapest, Ady Endre u. 98.

Az iskolai gyermekvédelem elsődleges célja


megelőzze a gyermekek veszélyeztetettségét, illetve csökkentse, vagy megszüntesse azt,
valamint biztosítsa azokat a pedagógiai tevékenységeket, melyekkel a szociális hátrányok
enyhíthetők.

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja








a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat (családsegítő) segítségével
minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Az iskola
alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:
fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit;
meg kell keresni a problémák okait;
segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához;
meg kell lépni a lehetőségekhez mért lépéseket a gondok megszüntetésére;
a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók feltérképezése, és az érintett tanulók
adatainak továbbítása a gyermekvédelmi felelős részére az osztályfőnökök feladata.

Gyermekvédelmi munkaterv
Szeptemberben felmérésre kerül, hogy hány fő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű,
valamint veszélyeztetett gyermek van az adott intézményben. Évközben emelkedhet a felmerülő
gondozások, az esetmegbeszélések, az adatszolgáltatások, beavatkozás, intézkedések száma.
Minden hónapban ismétlődő munkatervi feladatok


jelzési kötelezettség figyelembe vétele a törvényi előírások szerint a Gyermekjóléti Központ
felé
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Az adminisztrációs adatbázis folyamatos aktualizálása, pontosítása



Hivatalos dokumentumok lejárati idejének figyelemmel kísérése



Folyamatos kapcsolattartás az osztálytanítókkal és tanárokkal



Folyamatos kapcsolattartás az illetékes hivatalokkal, s szervezetekkel



Önkormányzati rendeletek és egyéb jogszabályváltozások figyelemmel kísérése



Iskolán belüli/kívüli programokon való részvétel

Hónap
Szeptember

Cél
Az éves munkaterv elkészítése
A tantestület tájékoztatása
igazolatlan hiányzások jelzéséről
Gyermekvédelmi törvényi
változások megismerése





Új tanulók adatainak,
gyermekvédelmi anyagának
begyűjtése



Adminisztráció




Óvodai-Iskolai szociális segítővel
való egyeztetés
Iskolapszichológussal való
konzultáció
Osztályfőnökkel való egyeztetés –
veszélyeztetett tanulókról
információcsere

Október
Igazolatlan
követése.

hiányzások

nyomon









Pályaválasztási Tanácsadás
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Feladat
Havi lebontású éves munkaterv
elkészítésére
A szükséges dokumentumok
begyűjtése
A tantestület tájékoztatása a
pedagógusok gyermekvédelmi
feladatairól, igazolatlan hiányzások
jelentéséről
új tanulók megismerése, iratanyagok
áttanulmányozása, iktatása
Naprakész dokumentációs bázis
vezetése
Határozatok érvényességének
ellenőrzése,
A beérkezett dokumentumok
rendezése és besorolása
évfolyamonként és osztályonként.
A hiányzó adatok és dokumentumok
bekérése a szülőktől.
Az osztályok tájékoztatása, hogy
milyen problémával, hol és milyen
időpontban, kihez fordulhatnak
egyéni konzultációk pedagógussal,
szülővel és gyermekekkel
segítségnyújtás, dokumentum
begyűjtés.
A segítségnyújtás módjainak
kidolgozása az osztályfőnökökkel,
családgondozókkal.
Az információk összegyűjtése az
osztályfőnökökkel
Pályaválasztás: SZakmáZZ! program
kiajánlása, CSILI pályaválaztási
börzére való ellátogatás
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November

Új gyermekvédelmi esetek
felderítése




A tanulási kudarcnak kitett tanulók
felzárkóztatásának segítése



Egyeztetés az osztályfőnökökkel.
Folyamatos kapcsolattartás az illetékes
hivatalokkal és szervezetekkel az
aktuális problémakezelés érdekében
Hivatalos levelek megfogalmazása és
elküldése (szülőknek, hivataloknak)

A bukásra álló tanulók és a
rendszeresen késő tanulók
feltérképezése.
Igazolatlan hiányzások nyomon
követése.
December
A nyilvántartásba vett tanulók
nyomon követése.





Igazolatlan hiányzások nyomon
követése.




Január

A nyilvántartásba vett tanulók félévi
tanulmányainak kiértékelése.
Igazolatlan hiányzások nyomon
követése.
Statisztikai adatok aktualizálása.
A tantestület tájékoztatása az első
féléves munkáról.





A szülők tájékoztatása.
A nyilvántartásba vett tanulók
felzárkóztatása.
Iskolán belüli rendezvényeken való
részvétel
A szociális támogatáshoz szükséges
környezettanulmányok írásban az
osztályfőnököktől
Kerületi gyermekvédelmi szakmai
programon részvétel
Beszámoló készítése.
Lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók nyilvántartása
Felkészülés a félévi tantestületi
értekezletre, s tájékoztató a
gyermekvédelmi munkáról.

Óvodai-Iskolai szociális segítővel
való egyeztetés
Iskolapszichológussal való
konzultáció
Osztályfőnökkel való egyeztetés –
veszélyeztetett tanulókról
információcsere
Február
A nyilvántartásba vett tanulók
nyomon követése.
Igazolatlan hiányzások nyomon
követése.
Március

Farsangi programban való segítség
A nyilvántartásba vett tanulók
nyomon követése.
Igazolatlan hiányzások nyomon
követése.
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Az adatok aktualizálása.
Iskolán belüli programokon részvétel
Kerületi gyermekvédelmi szakmai
programon részvétel
Hivatalos levelek megfogalmazása és
elküldése (szülőknek, hivataloknak)
A nyilvántartásba vett tanulók
felzárkóztatása.
Hivatalos levelek megfogalmazása és
elküldése (szülőknek, hivataloknak)

[Ide írhat]





Április
A bukásra álló tanulók és a
rendszeresen késő tanulók
feltérképezése.




A nyilvántartásba vett tanulók
nyomon követése.
Igazolatlan hiányzások nyomon
követése.

Május

Június





A nyilvántartásba vett tanulók
nyomon követése.
Gyermeknapi programon való
részvétel
Igazolatlan hiányzások nyomon
követése.
Óvodai-Iskolai szociális segítővel
való egyeztetés
Iskolapszichológussal való
konzultáció
Osztályfőnökkel való egyeztetés –
veszélyeztetett tanulókról
információcsere



A nyilvántartásba vett tanulók
nyomon követése.



Az osztályozó vagy pótvizsgára
utasított hátrányos és veszélyeztetett
tanulók feltérképezése.
Az éves munka kiértékelése,
statisztikakészítés.
A tantestület tájékoztatása az éves
munkáról.
2022.09.01.
Őri Henrietta
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Kerületi gyermekvédelmi szakmai
programon részvétel
Dokumentációs adatbázis
aktualizálása
A nyilvántartásba vett tanulók
hátrányainak csökkentése.
A nyilvántartásba vett tanulók
hátrányainak csökkentése.
Hivatalos levelek megfogalmazása és
elküldése (szülőknek, hivataloknak)
Iskolán belüli programokon részvétel
Kerületi gyermekvédelmi szakmai
programon részvétel
Hivatalos feljegyzések készítése az
aktuális problémákról, s a megtett
intézkedésekről
A nyilvántartásba vett tanulók
felzárkóztatása.
Gyermeknapi programokon való
részvétel
Hivatalos levelek megfogalmazása és
elküldése (szülőknek, hivataloknak
Felkészülés a tanév végére: a
gyermekvédelmi munka bemutatása

A nyilvántartásba vett tanulók
felzárkóztatása.
Adatok begyűjtése osztályfőnöktől.
Az adatok pontosítása, aktualizálása.
Beszámoló.
Hivatalos levelek megfogalmazása és
elküldése (szülőknek, hivataloknak)
Beszámoló a gyermekvédelmi
munkáról

