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1. Statisztikai adatok
Tanulói létszámadatok 2020. augusztus 30-án:
Osztály

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Össz.

Létszám

30

14

13

13

17

14

15

9+1

125

Ebből SNI

1

0

0

1

0

1

0

2

5

Összesen

70

56

Mindösszesen

126

Napközi otthont, tanulószobát igénybe vevők száma:
Osztály

Napközi
Tanulószoba
Összesen

1.
21

2.

3-4.
9

21

9

5-6

7-8

16
16

3
3

Összesen
30
19
49

Iskolai étkezésben részesülők száma:
Tízórai-ebéd-uzsonna
Tízórai-ebéd
Ebéd
Összesen

Létszám (fő)
48
59
3
110

Megoszlása %
38,1
46,8
2,4
87,3

Étkezési kedvezményben részesülők száma:
3 vagy több gyermekes 50 %-os
kedvezményben részesülők
Gyvk-ban részesülő
- ingyenes étkezők
Egyéb 50 %-os kedvezmény
Összesen:

Létszám (fő)
20

Megoszlás %-a
18,2

73

66,4

0
93

0
84,6
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Tanulók lakhely szerinti megoszlása:
Osztály
Cered
Tótújfalu
Szilaspogony
Zabar
Összesen

1.
7
1
9
13
30

2.
2
0
6
6
14

3.
7
0
5
1
13

4.
4
1
3
5
13

5.
5
0
7
5
17

6.
5
1
2
6
14

7.
6
2
1
6
15

Össz.
39
6
36
45
126

8.
3
1
3
3
10

%
30,9
4,7
28,6
35,8
100

A családi háttér mutatói:
Cím

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

össz

%

1.

Osztály létszám

30

14

13

13

17

14

15

10 126

100

2.

Fiú

11

9

4

10

5

10

9

4

62

49,2

3.

Leány

19

5

9

3

12

4

6

6

64

50,8

5

0

4

2

5

4

2

5

27

21,4

10

5

5

2

5

5

3

2

37

29,4

2

0

0

2

1

0

0

0

5

5

3

3

6

3

4

5

4

33

26,2

13

7

6

7

8

6

5

5

57

45,4

28
1

12
0

11
0

11
0

15
1

12
1

9
0

7
0

105
3

83,3
2,4

Halmozottan
4. Hátrányos
Helyzetű tanulók
5. Hátrányos
Helyzetű tanulók
6. Gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő tanulók
7. Csonka családban
élők
8. Három, vagy több
gyermek
9. Etnikai tanulók
10. Osztályismétlők

3,9

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók:

Osztály

Cered

Szilaspogony

1.o.
2.o.
3.o.
4.o.
Alsó
összesen

1
0
2
1

3
0
2
1

1
0
0
0

0
0
0
0

5
0
4
2

Osztálylétszám
%-ában
16,6
0
30,7
15,4

4

6

1

0

11

15,7

Zabar

Egyéb
település

Összesen

5

5.o.
6.o.
7.o.
8.o.
Felső
összesen

2
2
1
0

2
1
0
1

1
1
1
4

0
0
0
0

5
4
2
5

29,4
28,6
13,3
50

5

4

7

0

16

28,6

Összesen

9

10

8

0

27

21,4

2. A 2020/2021-es tanév céljai, feladatai
Céljaink meghatározását az alábbi dokumentumokban rögzített elvárások határozzák
meg.
 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a hozzá kapcsolódó végrehajtási
rendeletek
 A 2020/2021-as tanév pedagógiai munkáját elemző, értékelő beszámoló, az ehhez
kapcsolódó nevelőtestületi határozatok.
 A helyi nevelési program és helyi tanterv.
 Országos kompetenciamérés tapasztalatai
 Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
Célok
 A Pedagógiai programban kiemelt célok: Az alapkészségek, kulcskompetenciák
fejlesztése, felzárkóztatás, az egyéni képességfejlesztés, a kiemelten tehetséges tanulók
gondozása:












Az iskola nevelő-oktató munkájának célját a gyermeki személyiség széleskörű
fejlesztésében látjuk, iskolánknak meg kell alapoznia a tanulók műveltségét,
világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb
környezetükben,
értékeket közvetítünk, megteremtjük a nevelés és oktatás egyensúlyát,
tervszerű munkánkkal fejlesztjük a tanulók alapkészségeit, számukra korszerű, a
mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtunk,
a lemorzsolódás veszélyének kitett egyes diákok számára támogató-mechanizmusokat
kínálunk, amelyeket az ilyen diákok egyedi szükségleteire szabunk.
megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk főbb eseményeivel,
kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén
tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet,
diákjainkkal elsajátíttatjuk az egyéni tanulás módszereit, a képességeik alapján elvárható,
helyi tantervben megjelölt követelményeket,
a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre neveljük tanítványainkat,
segítünk diákjainknak észrevenni és érzékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat,
kialakítjuk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáit és helyes
formáit,
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az iskolában minden tanulónak esélyt adunk szociokulturális hátrányainak leküzdésére,
a kiemelt figyelmet igénylő tanulóinknak lehetőséget biztosítunk tehetségük
kibontakoztatására,
kialakítjuk diákjainkban a környezettudatos magatartást, az egészséges életmód igényét.
a Komplex alapprogram tanulási-tanítási stratégiájának, alapelveinek való megfelelés
az esélyteremtő nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra kialakítása,
megerősítése az EFOP 3.1.7 Esélyteremtés a köznevelésben c. kiemelt Európai Uniós
projekt segítségével
Boldog iskola címnek való megfelelés
Ökoiskolai címmel járó vállalások teljesítése
a digitális tanrendre való áttérés nehézségeinek csökkentése, felkészülés a szakszerű és
eredményes megvalósításra

Konkrét célok:
 A Komplex alapprogram felmenő rendszerben történő megvalósítása, bevezetés az 5.
osztályban.
 Boldogságórák megvalósítása.
 Ökoiskolai munkacsoport működtetése, Ökoiskolai pályázatban vállalt tevékenység
folyamatos végzése.
 A 2019/2020 tanév digitális munkarendjében érintett és feldolgozott tananyagok
rendszerezése és áttekintése, illetve a 2020/2021-es tanév tanmenetében külön figyelem
fordítása a digitális munkarendbe történő eredményes bekapcsolódáshoz szükséges –
különösen a digitális oktatás szempontjából releváns – kompetenciák megerősítésére.
 Az Oktatási Hivatal által szervezett országos méréseken való további javítás.
 NETFIT rendszer szakszerű alkalmazása.
 Mérési, értékelési rendszerünk további fejlesztése szaktanácsadói segítség kérése és
fogadása.
 A pályaorientációs tevékenységünk megújítása, kibővítése megkönnyítendő a diákok
pályaválasztását, az oktatási rendszeren belüli átmenetet. Csökkenteni szeretnénk a hamis
elvárásokon vagy elégtelen információn alapuló rossz döntések számát.
 Olyan ismeretek közvetítése, amelyek a tudatos állampolgári léttel függnek össze,
különösen az emberi jogok tiszteletben tartása, a nemzeti identitás, szociális érzékenység,
a környezetért érzett felelősség erősítése.
 Nevelésünknek legyen alapvető szerepe abban, hogy tanulóink tudatos fogyasztókká
váljanak és tudják mérlegelni a döntéseikkel járó kockázatot.
 Iskolánk nyújtson támogatást a káros szenvedélyek megelőzésében.
 A resztoratív sérelemkezelés előtérbe helyezése a digitális térrel összefüggő tanulókat
érintő sérelmes helyzetek kezelésére.
 Integrált, inkluzív nevelés megvalósítása HHH-s, HH-s tanulók tekintetében.
 Roma/cigány nemzetiségi népismeret oktatás megvalósítása, szlovák népismeret oktatása.
 Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogramban való részvétel.
 Célunk, hogy minden gyermek eséllyel kezdje meg az iskolát, iskolánk ne növelje a
társadalmi különbségeket, a nehezebb helyzetben lévőknek is megadjuk a lehetőséget
arra, hogy képességeit a lehető legoptimálisabb mértékig fejleszthesse.
 TÁMOP–6.1.2. A-14/2014-0001számú „Teljes körű iskolai egészségfejlesztés” pályázat
fenntartása

7

 Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Pegazus élményközpont EFOP3.3.6-17-2017-00026 pályázat megvalósításában való közreműködés
 Belső értékelés folytatása
 Minősítési, tanfelügyeleti eljárás lefolytatásában aktív közreműködés

Elvek





Névadónk szellemi örökségének ápolása, intézményünk hagyományainak megőrzése.
Az általános és széles alapműveltség biztosítása, az iskolai alapozó funkciók
hatékonyságának növelése.
Az intézményen belül szegregációmentesség, méltányosság és az egyenlő bánásmód
elvének teljes körű érvényesítése.
A tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése.



A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.



A kiemelt figyelmet igénylő tanulók felismerése, célirányos egyéni fejlesztése, személyes
karrier- lehetőségeik megalapozása.
A halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, fejlesztése
integrációs felkészítés szervezésével.
A Komplex Alapprogram megvalósításának fejlesztése és kiterjesztése az iskolai
sikeresség és a továbbtanulás érdekében.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása, inkluzív nevelés-oktatás
megvalósítására törekvés.
Tanulóink személyiségfejlesztése, tehetségének kibontakoztatása érdekében intézményünk
széleskörű kapcsolatrendszerének megőrzése és fejlesztése. A szülőkkel való
kapcsolattartás megtartása erősítése a digitális térben.
Céljaink pedagógiai munkánkban összekapcsolódnak és egymást erősítik, ars poeticánk
középpontjában a pozitív megerősítés áll.







A tanév fő feladatai:
 A színvonalas alapfeladat ellátásnak, a tanulók képességfejlesztésének, az ismeretek
elsajátításának, a továbbtanulás szilárd megalapozásának minden más tevékenységgel
szemben prioritást kell kapnia. Ez elsősorban tanórai keretek között zajlik, ezért a
tanóra védelme minden pedagógus alapvető feladata.
 Kiemelt figyelmet kell fordítani a kulturális eszköztudás (olvasásértés, matematikai
műveletvégzés, informatika) biztos elsajátíttatására, a folyamatos méréseken alapuló
fejlesztésre, az idegen nyelvtudás, az informatika hatékony alapozására.
 Továbbra is élni kell a művészeti nevelés adta lehetőségekkel (kézművesség,
bábjáték), fel kell használni mindazon eszközöket, amelyek hozzájárulnak a tanulók
személyiség fejlesztéséhez, jellemformálásához.
 Fontos a képességekhez mért optimális teljesítmény elérése minél több tanuló
esetében, törekedni kell az egyenlő esély biztosítására, a lemaradó, tanulási
nehézségekkel küzdő diákok megsegítésére.
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 Hozzásegíteni a tanulókat, hogy ambíciójuknak, személyes érdeklődési körüknek és
tehetségüknek megfelelően válasszanak továbbtanulási utakat.
 A nevelés, a nevelőmunka eddig is fontos célja volt az intézménynek, továbbra is
tennivalónk van az értékek megőrzése, a fejlesztendő területeken szükséges
továbblépés terén.
 A teljesítmény megtartásához, a további fejlesztéshez, a magatartási problémák
kezeléséhez elengedhetetlen az állandó megújulás, az új tudástartalmak elsajátítása,
saját képességeink fejlesztése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI tanulók nevelésére.
 A pedagógiai eszköztárunkban az elfogadás, a tolerancia, a pozitív megerősítés, a
dicséret és az elismerés a tanulók motiválása, sikerélményhez juttatása az elsődleges.
Lényeges a resztoratív konfliktuskezelés gyakorlatának erősítése.
 Fontos, hogy team-munka és az egymástól való tanulás igénye jellemezze a kollégák
együttműködését, a szakmai munka kereteit. (meglévő belső hospitálás rendszerének
továbbépítése)
 A Diákönkormányzat működtetésével a tanulói érdekérvényesítés, az önkormányzás
biztosítása mellett e szervezet vállaljon aktív szerepet a viselkedés és magatartáskultúra fejlesztésében a pozitív helyi közvélemény formálásában, alakításában.
 Pedagógus minősítési vizsga és belső értékelés lebonyolításának intézményi
szervezése, elősegítése.
 A Komplex Alapprogram megvalósítása felmenő rendszerben.
 Alapdokumentumaink felülvizsgálata, módosítása a Nemzeti alaptanterv 2021. évi
módosításából adódó feladatok elvégzése.
 Boldogság órák tartása, a Boldog Iskola címmel járó feladatok beépítése mindennapi
gyakorlatunkba.
 Ökoiskolai programunk megvalósítása.
 Minősítő vizsgára való felkészülés, mentorálás.
 Tanfelügyeleti eljárásban való aktív közreműködés.
 Járványügyi intézkedések
mérlegelése, betartása.

betartása,

a

javaslatok

folyamatos

megismerése,

A feladatok elvégzésére tett konkrét intézkedések
 Felkészülés az országos kompetenciamérésre.
 Egyenlő esély biztosítására felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások szervezése, a
kiemelt figyelmet igénylő tanuló számára szakkörökön való részvétel lehetővé tétele.
 A lemorzsolódás szempontjából kockázatnak kitett diákokra összpontosító korai
figyelmeztető rendszerek hatékony használata annak érdekében, hogy még a
problémák kialakulását megelőzően hatékony intézkedéseket tudjunk tenni.
 A tehetséggondozás rendszerének, kínálatának folyamatos bővítése helyi szervezésű
versenyekkel, megyei, országos, levelező versenyekre való felkészítéssel.
 Tanulóink nevelésének meggyőződés formáló, tudatosító hatásokkal kell történnie, a
pozitív minták megerősítése, a negatívok leépítése hatásrendszerének alkalmazásával.
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Fokozottan ki kell használnunk azt a nevelési lehetőséget, amely kisiskolai valónkból
adódik.
Fontos feladatunk a tantárgyak taneszköz ellátottságának megújítása, az osztályok
folyamatos rendezése, tisztaságának, állagának megőrzése. Külön feladat ebben az
évben is az újjáépített iskola védelme, megbecsülése. A hatályos jogszabály szerint a
kötelező taneszköz jegyzék szerinti taneszközök minél gondosabb, szakszerűbb,
gyakoribb használata, megóvása. A technika szaktanterem felszereltségének
kialakítása.
Az ügyeleti munka pontosítása, javítása, elvárások megfogalmazása felnőttek,
gyermek ügyeletesek felé. Egységes és következetes megvalósítás.
A szakmai munkaközösségek (alsós, felsős, integrációs, belső értékelési) munkájának
hatékony segítése, a vezetők szerepének megerősítése, vélemény és javaslatkérés.
A nyolcadik osztályos tanulók pályaválasztásának segítése.
Ünnepek, rendezvények megfelelő színvonalú lebonyolítása, figyelembevéve az
EMMI által kiadott protokollt.
Nyílt tanítási napok szervezése.
Lehetőség megteremtése, hogy gyermekeink kézműves órákon, bábfoglalkozásokon
vehessenek részt iskolánkban a Cogito Általános Művelődési Központtal való
együttműködés eredményeképp.
A Diákönkormányzat legyen színtere a tanulói érdekérvényesítésnek, a tanulói
autonómia erősödésének. Rendezvényei jelentős részei iskolánk munkatervének.
Integráció megvalósítása, mind a sajátos nevelési igényű tanulók, mind a HHH-s
tanulók tekintetében. Inkluzív nevelésre való törekvés. Integrációs felkészítés
működtetése.
TIE egészségfejlesztési programelemek folytatása egészséges életmód szemléletmódra
nevelés témakörben tanórán kívüli foglalkozásokon.
Pályázatok figyelése – eredményes fenntartás, megvalósítás.(TIE, TÁMOP, EFOP,
Útravaló, Határtalanul)
Az alapdokumentumok felülvizsgálata ütemtervének elkészítése, beemelése a havi
munkaértekezletek témái közé és a munkaközösségek munkatervébe.
Járványügyi protokoll szerinti működés megvalósítása.

Helyi tantervünk, óratervünk
-

Az 2-4. és a 6-8. évfolyamon az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre
épülő helyi tanterv szerint, az 1. és 5. évfolyamon a módosított helyi tanterv
szerint folyik az oktatás.
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Az 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma
2020/2021
Tantárgy/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

7+1

7+1

6+1

6+1

4

4+1

3+1

4+1

2

2

2

2

2

3

3

3

3+1

Történelem és állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika

4

4 +1

4+1

4+1

4

3+1

3

3

Hit- és erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Fizika

2

1

Biológia

2

1

Kémia

1

2

1+1

2

Informatika/Digitális kultúra
Környezetismeret

1

1

1

Természetismeret

Földrajz
Ének-zene

2

1,5

2

Rajz és vizuális kultúra

2

1,5

2

2

Technika és életvitel /és
gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

2

Osztályfőnöki (etika tant.
modul)
Roma/cigány nemzetiségi
népismeret

+1

1

+1

+1

Hon- és népismeret/Tánc- és
dráma
Ráhangoló óra

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

1

1

1

1

+1

+1

+1

+1

1
1

1

1

1

1

Kötelező óraszám
összesen

26

26

26

28

28

28

31

31

Szabadon tervezhető

2

2

3

3

2

3

3

3
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3. Szervezési rész
A 2020/2021-es tanév helyi rendje
A tanév rendje:
A tanév kezdő napja: 2020. szeptember 1. (kedd)
záró napja: 2021. június 15. (kedd)
A szükséges tanítási napok száma a köznevelési törvény előírása szerint: 179 nap.
A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem
akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3)
bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt
esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2021/2022. tanítási évben történő feldolgozásáról.
A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz
szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem
kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén
a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.
A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal
egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program
végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló,
kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti
Az első félév: 2021. január 22-ig tart.
Az iskola 2021. január 29-ig értesíti a tanulókat, illetve a szülőket az első félév tanulmányi
eredményéről.
Az első és második félév lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi
értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának
vizsgálatát. Az értekezlet jegyzőkönyvét tájékoztatás céljából meg kell küldeni a
fenntartónak.
A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó,
az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal
kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési
adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikusértékelő rendszer (NETFIT® rendszer)
szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését.
A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni
a fenntartónak.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. január 4. (hétfő).

12

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra
6 munkanapot – tanítás nélküli munkanapként – használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével a diákönkormányzat
jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható
fel.
A tanítás nélküli munkanapok felhasználása (6 nap)
Bűn-és baleset megelőzési nap
Ballagás
Tanévzáró ünnepély
Félévi tantestületi értekezlet
EGYÜTT! DE HOGYAN?
Útkeresés a cigány-magyar együttéléshez
Pályaorientációs nap

1 nap
1 nap
1 nap
1 nap
1 nap
1 nap

Az iskola a meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának
változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint
a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges
feltételeket megteremti.
A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén –
gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola
közösen is gondoskodhat.
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést - az Nkt. 30.§(1)
bekezdése értelmében, az iskolában is alkalmazni kell. Ez a következőképpen fog alakulni
terveink szerint: december 12, szombat munkanap, amely a mi iskolánkban áthelyezésre
kerül 2021. június 12., szombatra.
A témahetek megszervezése
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek időpontjai:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,
b) Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,
d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020.
szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).
A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a
témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával
összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében
megszervezheti.
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Országos kompetenciamérések
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, az R. 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket,
értékeléseket a 2020/2021. tanévben a Hivatal szervezi meg 2021. május 26. napjára. A mérés
napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel
teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével
számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási
intézmények a Hivatal részére 2020. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által
meghatározott módon.
A Hivatal 2022. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít,
majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi
és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra
hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek.
Idegen nyelvi mérés
Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként
tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A
tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a
mérést az iskola pedagógusai 2021. május 12-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz
eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján
kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez
szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2020. november 22-ig, az elvégzett
iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg, a Hivatal
által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett
javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és
évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi
közzé 2021. június 11-ig.
Első évfolyamos tanulók felmérése
A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében
az általános iskolák 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét,
akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az
alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító
indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2020. október 22-ig a Hivatal által
meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben
meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig kell
elvégezniük.
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata
Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik
évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti
jelleggel megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó
kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének
közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel,
a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.
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Tanulmányi versenyek
Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre
felkészíti a tanulókat. Munkatervünk 9. számú mellékletében szerepelnek azok a tanulmányi
versenyek, amelyekre tanítványainkat nevezni fogjuk.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
A 2020/2021. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés
keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4.
évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell
megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2021. május
28-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.
Hatósági és szakmai ellenőrzések
2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében fogják megvizsgálni
a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és
dokumentálását. Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést
a Hivatal 2021. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére

Személyi feltételek
A nevelőtestület létszáma:
Óraadók:

12,5 fő

Cene Bálintné
Purgerné Tajti Zsuzsanna
Fekete Enikő

tanulószoba, kiscsoportos fejlesztés
napközis foglalkozás
kiscsoportos fejlesztés BTMN, SNI habilitáció

Pedagógiai asszisztensek száma: 2 fő
Noks alkalmazott: 1 fő

Tantárgyfelosztás
Ssz.

Név

1. Kiss Józsefné

2. Bálintné Kőhalmi Csilla

beosztás, feladat
igazgató

1. osztályos
osztályfőnök

tanórák és tanórán kívüli
foglalkozások
 Irodalom
 Roma-cigány
nemzetiségi népismeret
 Felzárkóztatás
 Magyar nyelv és
irodalom
 Matematika
 Testnevelés
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Ssz.

Név

beosztás, feladat

3. Dániel Lászlóné

4. osztályos
osztályfőnök
Alsós mk. vez.

4. Farkas Lajos

BÉM mk vezető

5. Foglár Gabriel

8.osztályos
osztályfőnök
Felsős mk. vez.

6. Fónad Éva

7.osztályos
osztályfőnök

tanórák és tanórán kívüli
foglalkozások
 KAP ráhangoló óra
 Életvitel és gyakorlat
 Vizuális kultúra
 Etika
 Roma/cigány
nemzetiségi népismeret
 Életgyakorlat alapú
alprogrami foglalkozás
 Felzárkóztatás
 Magyar nyelv
 Környezetismeret
 Testnevelés
 Vizuális kultúra
 Életvitel és gyakorlat
 Ének-zene
 Roma-cigány
nemzetiségi népismeret
 Etika
 Tehetséggondozás
 Felzárkóztatás
 KAP ráhangoló óra
 Napközis foglalkozás
 Matematika
 Informatika
 Digitális kultúra
 Ének-zene
 Felzárkóztatás
 Logikai alprogrami
foglalkozás
 Magyar nyelv
 Irodalom
 Történelem
 Testnevelés
 Felzárkóztatás
 Tanulószobai
foglalkozás
 Digitális alapú
alprogrami foglalkozás
 Média szakkör
 Magyar nyelv
 Irodalom
 Történelem
 Roma/cigány
nemzetiségi népismeret
 Testnevelés
 Szakköri foglalkozás
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Ssz.

Név

beosztás, feladat

7. Horváthné Világosi Boglárka 2. osztályos
osztályfőnök,
Ökoiskolai
munkaközösség
vezető

8. Kovácsová Veronika

Vöröskeresztes
tanárelnök
5.osztályos
osztályfőnök
DÖK munkáját
segítő pedagógus

9. Széky Miklós László

10. Misztarka Istvánné

6.osztályos
osztályfőnök
(2020. októbertől)
szakszervezeti
vezető

11. Klárik Edina

6.osztályos
osztályfőnök (2020.
októberéig)
igazgatóhelyettes,
integrációs mk.vez.

12. Simonné Lőcsei Mónika

tanórák és tanórán kívüli
foglalkozások
 Felzárkóztatás
 Tanulószoba
 Magyar nyelv
 Irodalom
 Matematika
 Környezetismeret
 Testnevelés
 Ének-zene
 Vizuális kultúra
 Életvitel és gyakorlat
 Roma-cigány
nemzetiségi népismeret
 Etika
 Testmozgás alapú
alprogrami foglalkozás
 KAP ráhangoló óra
 Angol nyelv
 Biológia
 Kémia
 Természettudomány
 KAP ráhangoló óra
 Angol szakkör
 Felzárkóztatás
 Tehetséggondozás
 Földrajz
 Technika és tervezés
 Technika, életvitel és
gyakorlat
 Informatika
 Fizika
 Kémia
 Felzárkóztatás
 Vizuális kultúra
 Etika
 Testnevelés
 Matematika
 Természetismeret
 Felzárkóztatás






Matematika
Könyvtári órák
Felzárkóztatás
Fejlesztő foglalkozás
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Ssz.

Név

beosztás, feladat

13. Varga Lászlóné

3.osztályos
osztályfőnök

14. Cene Bálintné
15. Fekete Enikő
16. Purgerné Tajti Zsuzsanna

óraadó
óraadó
óraadó

tanórák és tanórán kívüli
foglalkozások
 Magyar nyelv
 Irodalom
 Környezetismeret
 Ének-zene
 Vizuális kultúra
 Életvitel és gyakorlat
 Roma-cigány
nemzetiségi népismeret
 Felzárkóztatás
 KAP ráhangoló óra
 Művészet alapú
alprogrami
foglalkozások
 Fejlesztő foglalkozás
 Felzárkóztató
foglalkozás
 Napközis foglalkozás
 fejlesztő foglalkozás
 Napközis foglalkozás

Hit és erkölcstan
Csák András
Bíróné Katona Tünde
Gyógypedagógiai ellátás
Klecsány Anikó

Tanórán kívüli tevékenységek a felzárkóztatás, tehetséggondozás a nevelés
szolgálatában

Tantárgy

Foglalkozások

magyar nyelv és irodalom

felzárkóztatás, tehetséggondozás

matematika

felzárkóztatás, tehetséggondozás
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versenyeztetés, testmozgás alapú

testnevelés

alprogrami foglalkozások
természettudományok

felzárkóztatás, tehetséggondozás

fejlesztés

BTMN-es tanulók számára 6 csoportban

szakköri foglalkozás

roma nemzetiségi színjátszó szakkör

Az iskolában szervezett egyéb foglalkozások külső megvalósítókkal


Cogitó Általános Művelődési Központ
-



Kézműves foglalkozás (2 csoport)
Bábszakkör (1 csoport)

Hit- és erkölcstan oktatás (8 csoportban)

A nevelők megbízatásai, választott tisztségek
Alsó tagozatos munkaközösség vezető:

Dániel Lászlóné

Felsős munkaközösség vezető:

Foglár Gabriel

Pályaválasztási felelős:

Foglár Gabriel

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős:

Varga Lászlóné

Vöröskeresztes tanár elnök:

Kovácsová Veronika

Közlekedési szakreferens:

Misztarka Istvánné

Diákönkormányzat munkáját segítő tanár:

Kovácsová Veronika

Tűz- és munkavédelmi felelős:

Simonné Simon Andrea

Szakszervezeti vezető:

Misztarka Istvánné
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Integrációs felkészítésért felelős
munkaközösség vezetője és tagjai:

Simonné Lőcsei Mónika
Dániel Győzőné
Foglár Gabriel
Klárik Edina
Kovácsová Veronika
Varga Lászlóné

Versenyfelelős:
Környezetvédelmi felelős:

Dániel Lászlóné
Misztarka Istvánné

Belső értékelési munkaközösség vezetője:
Belső értékelési munkaközösség tagjai:

Farkas Lajos
Simonné Lőcsei Mónika
Dániel Lászlóné
Kiss Józsefné

Difer- mérés lebonyolításáért felelős:
Mérés felelős:

Simonné Lőcsei Mónika
Kiss Józsefné
Bálintné Kőhalmi Csilla
Farkas Lajos

Honlap frissítéséért felelős:

Horváthné Világosi Boglárka

Kréta adminisztrátor:

Simonné Lőcsei Mónika

Kárpát –medencei Magyartanárok
Kulturális Egyesülete elnökségi tagja:

Foglár Gabriel

Ökoiskolai munkaközösség vezetője:

Horváthné Világosi Boglárka

Ökoiskolai munkaközösség tagjai:

Bálintné Kőhalmi Csilla
Kovácsová Veronika
Foglár Gabriel
Simonné Simon Andrea
Kiss Józsefné
egy diák

Továbbképzések, minősítési eljárásban résztvevők:
Gyógypedagógus (új képesítés megszerzéséhez irányuló) Horváthné Világosi Boglárka
Mérésfelelős felkészítése

Simonné Lőcsei Mónika

Mentori felkészítés az EFOP 3.1.5 pályázat keretében.

Kiss Józsefné

Elsősegélynyújtás

Kovácsová Veronika
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Pedagógus minősítési eljárás Ped. II.

Foglár Gabriel

Pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett a 2020-2021-es évben:
Simonné Lőcsei Mónika
Misztarka Istvánné
Varga Lászlóné
Szaktanácsadói feladatokban
közreműködő pedagógus:

Kiss Józsefné
mesterpedagógus szaktanácsadó
tanítói tantárgygondozás,
intézményfejlesztés
kedd

szakterületek:
szaktanácsadói nap:

Tárgyi feltételek
Tárgyi feltételeink minden tekintetben átlagon felüliek.
Könyvtári állomány:

10122 kötet
344 CD, DVD és interaktív tananyag
2077 tartós tankönyv

Számítástechnikai eszközök:

Asztali számítógép
Tanári laptop
Tanulói laptop
Laptop tároló
Interaktív tábla
Multifunkciós gép
Nyomtató
Fénymásoló
Szavazórendszer

43 db
17 db
24 db
1 db
7 db
2 db
3 db
2 db
1 db

Híradástechnikai eszközök:

Színes televízió
Video lejátszó
CD-s magnó
CD lejátszó
CD lejátszó hord.
DVD lejátszó
Hi-fi torony
Keverő-erősítő
Video kamera
Digitális kamera
Digitális fényképezőgép

6 db
1 db
4 db
2 db
2 db
5 db
2 db
1 db
2 db
1 db
4 db
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Nevelőtestületi értekezletek, szakmai napok
2020. augusztus 19.

Alakuló értekezlet
Személyi, tárgyi feltételek számbavétele.
A munkaterv összeállításának előkészítése.
Tantárgyfelosztás előzetes.
Fontosabb jogszabályváltozások.
Egyebek: EFOP pályázatok

2020. augusztus 28.

Tanévnyitó értekezlet
Az éves munkaterv ismertetése, elfogadása.
A tantárgyfelosztás elfogadása.

2021. január 22.

Félévi osztályozó értekezlet

2021. február 5.

Félévi tantestületi értekezlet TNMN
Az első félév munkájának értékelése.
Az osztályközösségek fejlesztésében elért eredmények, további
tennivalók.
A tanulók képességfejlesztésében elért eredmények,további
feladatok.

2021. június 9.

Év végi osztályozó értekezlet

2021. június 25.

Tanévzáró értekezlet
Az éves munka értékelése
A következő tanév feladatainak meghatározása.

Osztályozó- és javítóvizsgák rendje
Félévi osztályozó vizsgák: 2021. január 11-15-ig
Év végi osztályozó vizsgák: 2021. május 31- június 4-ig
Év végi javító vizsga: 2021. augusztus 24.

Iskolai ünnepélyek, megemlékezések
Időpont
2020. szeptember 1.
2020. szeptember 2.
2020. szeptember 20.

2020. szeptember 27.
2020. október 1.
2020. október 4.
2020. október 15. r

Megnevezés
Tanévnyitó ünnepély
Diákközgyűlés
Bűn- és baleset-megelőzési
nap, Katasztrófa-védelemi és
Vöröskeresztes nap
Az európai diáksport napja
Zenei Világnap
Aradi vértanúk napja
Id. Szabó István Nap

Felelős
Simonné Lőcsei Mónika
Kovács Veronika
Kovács Veronika

Farkas Lajos
Osztályfőnökök
Fónad Éva
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2020. november 13.
2020. november 29-.
december 20. r
2020. december 2-6.

Koszorúzás
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc évford.
A magyar nyelv napja
Három hetet meghaladó
projekt
Mikulás rendezvények

2020. december 20. r

Karácsonyi ünnepély

2021. január 31
2021. február 14.
2021. február 25.

Mesemondó verseny
Farsang
A kommunista és egyéb
diktatúrák áldozatainak
emlékünnepe
Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulója
Húsvéti ünnepség
Bíróné Katona Tünde
Varga Lászlóné

2020. október 22. r

2021. március 13. r
2021. április 8.
2021. április 17.

2021. május 29.
2021. június 4.
2021. június 13. 9,30 óra

Költészet napja- versmondó
verseny
Holokauszt áldozatainak
emléknapja
Nemzetközi Vöröskereszt
Napja
Gyermeknap
Nemzeti összetartozás napja
Ballagás

2021. június 15.
2021. június 19. 8.30 óra
2021. szeptember 1.

Helyismereti nap TNMN
Tanévzáró ünnepély
Tanévnyitó ünnepély

2021. április 22.
2021. május 8.

Foglár Gábor
Fónad Éva
Kiss Józsefné
Foglár Gábor
Osztályfőnökök
Simonné Lőcsei Mónika
Bíróné Katona Tünde
Kiss Józsefné, Foglár
Gabriel
Horváthné Világosi Boglárka
Osztályfőnökök
Foglár Gabriel
Fónad Éva

Dániel Lászlóné
Fónad Éva
Kovács Veronika
Kovács Veronika
Osztályfőnökök
Kiss Józsefné igazgató
Foglár Gabriel
Osztályfőnökök
Simonné Lőcsei Mónika
Simonné Lőcsei Mónika

Szülői értekezletek, nyílt napok, fogadó órák
Szülői értekezletek
2020. szeptember 23-24.
Az iskola éves munkaterve – fő feladatok, programok ismertetése.
A tanév helyi rendje
Az iskolai élet rendje, szokásai – Házirend ismertetés
A tanulás segítésének módjai.
2020. október 19.
Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szüleinek.
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Az általános iskola 2020. okt. 31-ig a 8 évfolyamra járó tanulókat, szülőket szóban
tájékoztatja a felvételi eljárás rendjéről, a 7. évfolyamra járó tanulók szüleit pedig
írásban tájékoztatja a középfokú iskolai felvételi eljárások közös szabályairól.)
2021. január 24.
Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szüleinek
2021. február 10-11.
Félévi eredmények
Farsang
Fogadó órák
Igazgatói: minden páratlan héten, csütörtökön 14-16-ig.
Ig. helyettesi: minden páros héten, szerdán 14-16-ig.
Osztályfőnöki, szaktanári, tanítói, fejlesztő pedagógusi, gyógypedagógusi, napközis nevelői,
tanulószobai fogadóórák:
november 26-27-én 16-17.30-ig,
április 28-29-én 16-17.30-ig.

Nyílt tanítási napok
2020. november 10-11. (kedd-szerda)
Minden érdeklődő szülő részt vehet a délelőtti tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon.
Célunk, hogy betekintésre adjunk lehetőséget az iskola belső világába. A szülők ezeken a
napokon megfigyelhetik gyermekük iskolai tevékenységét, viselkedését órán és órán kívül.

Vezetői ellenőrzési, értékelési terv
Célok, feladatok,
az ellenőrzés, értékelés tárgya

Ellenőrzési, értékelési
módszerek
Szeptember-október




A tervező munka dokumentumainak ellenőrzése

dokumentumelemzés, a
szükséges javítások ellenőrzése

Statisztikai adatok pontos szolgáltatása

adatelemzés, visszacsatolás

A tantestület egyenletes terhelésének vizsgálata a
munkatervi és egyéb feladatok tekintetében

intézményi munkaterv
áttekintése






Az étkezés rendje, az ügyeleti munka eredményessége megfigyelés, megbeszélés
(nevelői, tanulói), a tantermek tisztasága.
November-december

 A 8. osztály tanulmányi eredményének,
teljesítményének alakulása

adatgyűjtés, adatelemzés
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5. osztály eredményeinek alakulása a szaktárgyi
rendszer bevezetését követően
 A házi feladatok minőségének, mennyiségének
figyelemmel kísérése.

megbeszélés, munkaértekezlet
információgyűjtés a napközi és
a tanulószoba nevelőitől, a
Diákönkormányzat tagjaitól, a
napközis és tanulószobás
tanulóktól, szaktanároktól
füzetellenőrzés a 8. Osztályban
az esetleges beavatkozások
tervezése

Január


naplóellenőrzés, tájékoztató
E-napló és tájékoztató füzetek bejegyzéseinek
ellenőrzése. Az érdemjegyek alakulásának áttekintése, füzetekkel való összevetés az
5. Osztályban, a szerzett
a félévi értékelés előkészítettsége, megalapozása.
tapasztalatok megosztása
 A nevelő értékelő munkája, dolgozatok javítása,
6. osztályos magyar nyelv és
javíttatása.
történelem felmérések
áttekintése, a tapasztalatok
megosztása
 Lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulók nyomon
követése.

adatgyűjtés az
osztályfőnököktől,
következtetések levonása, az
esetleges beavatkozások
tervezése

Február–március
 Intézményvezetői, helyettesi, munkaközösségvezetői
óralátogatások
 Felkészülés a tanítási órára,
 A tanulási folyamat megszervezése
 A tanulók motiválása
 Tanórán kívüli foglalkozások tervszerű
megvalósításának nyomon követése

dokumentumelemzés,
megfigyelés, óramegbeszélés,
szóbeli értékelés

 Az osztályok felkészülése a Farsangra.

Farsangi műsor értékelése.

 A tanulók felkészítése, motiválása a házi
versenyeken való részvételre.

adatelemzés, résztvevők
számának alakulása

dokumentáció ellenőrzése,
szükség szerint a hiánypótlás
ellenőrzése

Április–május
 Tanév végi teljesítménymérés előkészítése,
végrehajtása, értékelésének folyamata.


Projektekben való tanulói és pedagógus részvétel
ellenőrzése.

Megbeszélés a nevelőkkel.
Megbeszélés, értékelés.
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A tanmenet és a haladási naplóban beírtak
összhangjának vizsgálata

dokumentumelemzés,
visszacsatolás

Június
 Lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulók nyomon
követése.

összehasonlítások végzése a
félévi és előző tanévi adatokkal

 Az osztályfőnökök adminisztrációs teendőinek
ellenőrzése.

dokumentumelemzés

 Nyári felújítási munkák előkészítettsége.

felelősök meghallgatása
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MELLÉKLETEK
1.sz melléklet

Az alsó tagozatos munkaközösség munkaterve
A 2020/2021-as tanévre
Az alsós munkaközösség tagjai:

Munkaközösség vezető:

Kiss Józsefné – igazgató
Bálintné Kőhalmi Csilla -1.o. osztályfőnök
Varga Lászlóné – 3.o. osztályfőnök
Horváthné Világosi Boglárka – 2.o. osztályfőnök
Dániel Lászlóné - 4.o. osztályfőnök

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott járványügyi protokollnak megfelelően
tervezzük a 2020/2021. tanév kezdését és lebonyolítását.
A 2020/21-es tanévet 4 alsó tagozatos osztállyal és két összevont /1-2., 3-4.o./ napközis
csoporttal kezdjük.
Kiemelt feladataink a tanévben:
 Az alapkészségek, a logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése, megszilárdítása.
 A hangos olvasás fejlesztése mellett kiemelt figyelmet kell fordítanunk a
szövegértésre, az értő olvasásra. Feladatok, utasítások megértésének, értelmezésének
fejlesztése írásban és szóban.
 Gondos, esztétikus füzetvezetésre szoktatjuk a tanulóinkat, fontos a rendszeres és
pontos önellenőrzés, a javítás és a javíttatás.
 A lemorzsolódás csökkentése, méltányosság biztosítása.
 A tanórai és a tanórán kívüli fegyelem megkövetelése, egymás tisztelete és segítése.
 Egységes követelmény és értékelési rendszer.
 Az e-napló naprakész, pontos vezetése.
 A Komplex Alapprogram folytatása.
Az 1. osztályos tanulók beilleszkedésének segítése.
Nyugodt,
kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú
személyiségfejlesztés.

légkörben

történő

A tanulói teljesítmények folyamatos mérése, értékelése, pozitív példák kiemelése. Az első
osztályosok részképességeinek mérése. /DIFER/
Szöveges értékelés elkészítése az adott évfolyamokon /1.o. és 2.o. félév/.
Iskolai dokumentumok pontos, naprakész vezetése./e-naplók, tanulók értékelése a
házirendben meghatározottak szerint, tanmenetek, anyakönyv, fejlesztési tervek/
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A lemaradó tanulók segítése, felzárkóztatása, differenciálása, személyre szabott egyéni
foglalkoztatás, bánásmód tanórákon és azon kívül.
Intézményünkben működik az /IPR alapú Integrációs Felkészítés /, melynek célja az iskolai
lemorzsolódás megelőzése. Ennek megvalósításáért felel az Integrációs Felkészítésért Felelős
Munkaközösség.
Fontos feladatunk a tehetséggondozás, képességfejlesztés /szakkörök, tanulmányi- és sport
versenyeken való részvétel, házi népdaléneklési verseny, házi mesemondó és versmondó
verseny, házi levelezős versenyek szervezése magyar nyelv és matematika tantárgyakból
/3 forduló + döntő/.
Szakmai, módszertani segítségnyújtás.
„Jó gyakorlat átadása” címmel bemutató óra, vagy órarészlet felvételét, majd ennek
megbeszélését tervezzük. Fókuszálunk a hátránykompenzációra, a differenciálás
megvalósítására.
Felsős kollégáinkkal egységes nevelési-oktatási elveket követve folyamatos kapcsolattartásra
törekszünk.
Nagy figyelmet fordítunk a magatartás formálására, a viselkedéskultúra, beszédkultúra, a
személyes higiénia /helyes étkezési szokások, tisztálkodási szabályok és szokások/
fejlesztésére. Következetesen alkalmazzuk, betartatjuk a „Házirend” előírásait.
Tanulóinkkal részt veszünk iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken.
Aktívan tevékenykedünk diákönkormányzatunk munkájában.
Együttműködés a napközis nevelőkkel, könyvtárossal /rendszeres könyvtárlátogatás/,
plébánossal, hitoktatóval, gyermekvédelmi felelőssel, az iskolában működő művészeti
iskolával.
Jó kapcsolat fenntartása a helyi gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, védőnővel,
polgárőrséggel, önkormányzatokkal, „Négy Tó Panzió”-val, Tarnamenti Hagyományőrző és
Kulturális Egyesülettel.
Kapcsolattartás a szlovákiai magyar iskolákkal – lehetőség szerint. /Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából egy közös éneklést tervezünk./
A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük. Támogatjuk az online
kapcsolattartás lehetőségét.
Eredményesebb munkavégzésünk érdekében igyekszünk megnyerni a szülőket. Rendszeresen
tájékoztatjuk őket fogadóórákon, szülői értekezleteken, /preferáljuk az online felületek
használatát/ e-napló bejegyzésein keresztül, üzenő füzetek útján gyermekük
munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról, magaviseletéről.
Az óvoda – iskola kapcsolatának erősítése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az
együttműködésre. Az eddig kialakult jó kapcsolatot továbbra is fenntartjuk.
Online felületeket részesítjük előnyben.
Fontos feladatunk az alsó tagozatból a felső tagozatba átmenet segítése is.
Nagy figyelmet fordítunk a digitális térrel összefüggő, tanulókat érintő helyzetek, sérelmek
kezelésére. Resztoratív sérelemkezelés előtérbe helyezése.
Tanulóinknak a tanév során több alkalommal is színes program szervezése – osztályszinten.
/ kirándulások, Mikulás délután, farsangi karnevál, gyermeknap, helyismereti nap, sportnap/
Mivel az előző években elkezdett pályázatok /Norvég: Egészséghét; TÁMOP: 3 hetet
meghaladó karácsonyi projekt, roma témahét/ eredményesek és hasznosak voltak, ezért
további megvalósításukat munkatervi feladatként végezzük.
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Folytatódó pályázataink:
A központilag támogatott témahetek megvalósítását tervezzük.
Boldog iskola
Megvalósító: Horváthné Világosi Boglárka
2. osztályban
ÖKO Iskola
Megvalósító: ÖKO Iskolai Munkaközösség
Munkaközösségünk továbbra is figyelemmel kíséri a törvényi változásokból adódó egyéb
feladatokat.
E célok és feladatok jegyében állítottuk össze éves munkánkat, foglalkozásainkat:
Foglalkozásainkat lehetőség szerint online tervezzük.
1. foglalkozás: Éves munkatervünk összeállítása
Határidő: augusztus 25.
Felelős: Dániel Lászlóné
minden tag
2. foglalkozás: Egységes értékelési rendszer
Felelős: Kiss Józsefné igazgató
Versenykiírás elkészítése - házi levelezős versenyeink /magyar nyelv,
matematika/
Határidő: október 30.
Felelős: Dániel Lászlóné
minden tag
3. foglalkozás: Konzultáció az óvodapedagógusokkal
Az első osztályos gyermekek beilleszkedése az iskolai életbe
Aktuális problémák megbeszélése
DIFER mérés eredménye
Határidő: 2021. január 31.
Felelős: Bálintné Kőhalmi Csilla 1.o. osztályfőnök
Simonné Lőcsei Mónika
óvodapedagógusok
4. foglalkozás: „Jó gyakorlat átadása” – intézményen belüli hospitálás
Óra vagy órarészlet videofelvételének megtekintése, megbeszélése.
Határidő: február
Felelős: Varga Lászlóné
4. foglalkozás: Éves munkánk értékelése a tanév végi felmérések eredményeinek tükrében
/magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyak tekintetében./
Határidő: június 24.
Felelős: minden tag
Dániel Lászlóné
alsós munkaközösség-vezető
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2.sz melléklet

A felső tagozatos munkaközösség munkaterve
2020/2021-as tanévre

A munkaközösség tagjai:
Farkas Lajos – tanár (Matematika, Informatika)
Fónad Éva – tanár (Történelem, Magyar nyelv és irodalom, Roma/cigány nemzetiségi
népismeret, Hon- és népismeret)
Misztarka Istvánné – tanító (Vizuális kultúra, Erkölcstan)
Kovácsová Veronika – tanár (Biológia)
Simonné Lőcsei Mónika – igazgató helyettes
Széky Miklós – tanár (Földrajz, Technika, életvitel és gyakorlat)
Munkaközösség vezető: Foglár Gabriel – tanár (Történelem, Magyar nyelv és irodalom)
TÉMAKÖRÖK
Szakmai feladatok
Fő célunk: gyermekközpontú, a tanulók
adottságait figyelembe vevő oktató-nevelő
munka folytatása. Kiemelt fejlesztési
területként kezeljük:
- a különleges bánásmódot igénylő
tanulók differenciált oktatását,
valamint, a tehetséggondozást;
-

tanulóink neveltségi szintjének
emelését

-

a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók
támogatását

-

a lemorzsolódás csökkentését

-

a tanulók tanulmányi
előmenetelének rendszeres
ellenőrzését

-

a szabadidő hatékonyabb
megtervezését

-

a pályaorientációt.

-

Az ötödik osztályban bevezettük a
Komplex Alapprogramot, ehhez
kapcsolódóan a tanórákat is ennek a
módszernek a felhasználásával

HATÁRIDŐ

FELELŐS

folyamatos

a munkaközösség vezetője és
tagjai
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valósítjuk meg.
-

A 4-5. évfolyam átmenetének
figyelemmel kísérése és a felelős
tanárok segítése.

A versenyfelhívások figyelemmel kísérése,
azoknak a tanulókhoz való eljuttatása, a
versenyre jelentkező tanulók regisztrálása,
felkészítése
A magatartás javítása érdekében:
problémamegoldó fórumok,
esetmegbeszélések szervezése,
osztályfőnöki elmarasztalások következetes
vezetése

folyamatos

a munkaközösség vezetője és
tagjai

folyamatos

a munkaközösség vezetője és
osztályfőnöki teendőket is
ellátó munkaközösségi tagok

Az osztálytermek tisztaságának megóvása
érdekében szükséges intézkedésünk:
A tantermek átadása tiszta állapotban a
szaktanár felügyelete mellett. A tantermek
fertőtlenítő szerekkel való felszerelése. A
fertőtlenítő szerek folyamatos használata és
a gyerekeket is ösztönözni fogjuk a
használatukra.
Tantermek előkészítése a gyermekek
fogadására
Az EMMI által kiadott intézkedési terv
végrehajtása és betartása a felső tagozaton
A tanulók baleset- és tűzvédelmi oktatása

szeptember
eleje

a munkaközösség vezetője és
tagjai

augusztus
utolsó hete
Szeptembertől

A tanmenetek, fejlesztési tervek
elkészítése, aktualizálása, ellenőrzése
Tanmenetek ellenőrzése, beszámoló a
tapasztalatokról

szeptember
25.
szeptember
29.

osztályfőnöki teendőket is
ellátó munkaközösségi tagok
a munkaközösség vezetője és
tagjai
osztályfőnöki teendőket is
ellátó munkaközösségi tagok
a munkaközösség vezetője és
tagjai
Foglár Gabriel
munkaközösség vezető

Pályaorientációs nap TNMN

október 22.

osztályfőnöki teendőket is
ellátó munkaközösségi tagok

folyamatos

a munkaközösség vezetője és
tagjai

folyamatos –
május

a munkaközösség vezetője és
tagjai

Mérés-értékelés
A félévi és év végi mérések, mérési
eredmények megvitatása, a mérési
folyamatok koordinálása
Felkészülés az Országos
kompetenciamérésre

szeptember 1.

Idegen nyelvi mérés – május 19.
Országos kompetencia mérés – május 26.
Megemlékezések, világnapok
Ünnepségek
Az EMMI intézkedési terv alapján közzétettek szerint csak osztálykeretben, vagy kis
csoportokban tartunk megemlékezéseket, ünnepségeket, esetleg az udvaron, vagy az
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iskolarádióban valósítjuk meg a helyzethez mérten.
Október 6. – Megemlékezés az aradi
október 6.
vértanúkról
Megemlékezés Id. Szabó István
szobrászművészről, iskolánk névadójáról.
Az elsősök ajándékának átadása.
Karácsonyi ünnepélyen és az azt megelőző
adventi készülődés során szerepvállalás a
Három hetet meghaladó projekt
rendezvényeiben.
A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapja
A nemzeti összetartozás napja

október 15.

Holokauszt áldozatainak emléknapja
Rádiós műsorok szerkesztése és előadása
az ünnepnappal vagy emléknappal
kapcsolatban – Véradók napja,
Vöröskereszt napja és Magyar nyelv napja
Versenyek
Bűn-és
baleset megelőzési őszi akadályverseny
szervezésében, lebonyolításában való
közreműködés
Versmondó versenyre való felkészítés

április 22.
folyamatos

Házi tanulmányi versenyek szervezése,
több (min. 2) fordulójának lebonyolítása

1.félév
február
márciusáprilis

Együttműködések
Szoros együttműködés a Gyermekvédelmi
felelőssel, a Gyermekjóléti Szolgálattal és a
szociális munkással
Együttműködés a védőnővel és a
háziorvossal
Szoros
együttműködés az alsós
munkaközösséggel.
Szoros együttműködés a frissen megalakult
Gyermekvédelmi munkaközösséggel.
A diákönkormányzat munkájának segítése
Közös munka a Ökoiskola munkaközösség
tagjaival
Kapcsolattartás a helyi társadalmi
környezettel, civil szervezetekkel és a
szerződött partnereinkkel:

november 27december 18.
február 21.
június 4.

osztályfőnöki teendőket is
ellátó munkaközösségi tagok
magyar szakos tanárok
A hatodik osztály
osztályfőnöke
Misztarka Istvánné
a munkaközösség vezetője és
tagjai
történelemtanár
munkaközösségi tagok
osztályfőnöki teendőket is
ellátó munkaközösségi tagok
történelemtanárok
a rádiós műsor felelőse

szeptember
25.

Kovácsová Veronika
osztályfőnöki teendőket is
ellátó munkaközösségi tagok

április 9.

magyar nyelv és irodalom
szakos munkaközösségi
tagok
a munkaközösség vezetője és
tagjai

folyamatos

a munkaközösség vezetője és
tagjai

folyamatos

a munkaközösség vezetője és
tagjai
a munkaközösség vezetője

folyamatos

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

a munkaközösség vezetője és
tagjai
osztályfőnöki teendőket is
ellátó munkaközösségi tagok
érintett tagok
a munkaközösség vezetője és
osztályfőnöki teendőket is
ellátó munkaközösségi tagok
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•

ünnepségekkel

•

rendezvényekkel

•

szülői értekezletekkel

•

nyílt tanítási napokkal

•

fogadóórákkal kapcsolatban

Kapcsolattartás
A szülők ösztönzése az E-kréta rendszer
rendszeres használatára, ellenőrzésére, a
rendszerben történő kapcsolattartásra.
A korábban létre hozott Facebook
csoportok fejlesztése és karbantartása a
könnyebb és gyorsabb kapcsolattartás
érdekében.
Az iskolai weboldal fejlesztésének segítése
Továbbképzések
A szakmai munkát segítő
továbbképzéseken való aktív részvétel
Továbbtanulás
Pályaválasztási kiállítás, rendezvények
látogatása a 7.-8. osztály részvételével.
Pályáválasztási információk nyomon
követése és továbbítása.
8.-os tanulók jelentkezési lapjának
elküldése a központi felvételi vizsgára
6. és 8. osztályos tanulók jelentkezési
lapjának elküldése
Pályaorientációs nap szervezésében való
aktív közreműködés
EFOP 3.1.7. Esélyteremtés a
köznevelésben című projektben létrehozott
pályaorinetációs munkacsoport
működtetése
Fenntarthatósági témahét
Egészséghét rendezvényeinek segítése

folyamatos

osztályfőnökök

folyamatos

osztályfőnökök
Felsős munkaközösség tagjai

folyamatos

osztályfőnökök
Felsős munkaközösség tagjai

folyamatos

a munkaközösség vezetője és
tagjai

folyamatos

Fónad Éva
Foglár Gabriel

december

Foglár Gabriel

február 19.

Foglár Gabriel
Fónad Éva
Osztályfőnökök

október 22.
folyamatos

osztályfőnöki feladatokat is
ellátó tagok

október 5-9.
november 1620.

Kovácsová Veronika
Misztarka Istvánné
a munkaközösség vezetője és
tagjai

Három hetet meghaladó projekt
rendezvényeinek segítése

november 27 december 18.

a munkaközösség vezetője és
tagjai

Roma témahét rendezvényeinek segítése

április 7-9.

Digitális témahét

március 2226.

Fónad Éva
a munkaközösség vezetője és
tagjai
Széky Miklós

33

Pénzhét
Fenntarthatósági témahét
Ökohét
Szabadidős tevékenységek
Mikulásdélutánok szervezése
osztálykeretben
Mikulás túra
Gyermeknap rendezvényen való aktív
közreműködés Zabaron

március 1-5.
április 19-23.
május 3-7.

Kovácsová Veronika
A munkaközösség felső
tagozatos érintett tagjai

december 7.
május

osztályfőnöki teendőket is
ellátó munkaközösségi tagok
felsős munkaközösség tagjai
Kovácsová Veronika
a munkaközösség vezetője és
tagjai

augusztus 26.

Foglár Gabriel
a munkaközösség vezetője

szeptember
29.

Foglár Gabriel
a munkaközösség vezetője

február 4.

Foglár Gabriel
a munkaközösség vezetője

márciusáprilis

Foglár Gabriel
a munkaközösség vezetője

IV. ülés: Az óralátogatások
tapasztalatainak megvitatása

márciusáprilis

Foglár Gabriel
a munkaközösség vezetője

V. ülés: Tanévzárással kapcsolatos
feladatok

május 27.

Foglár Gabriel
a munkaközösség vezetője

VI. ülés: Tanévzáró értekezlet

június 23.

Foglár Gabriel
a munkaközösség vezetője

Munkaközösségi ülések
I. ülés: Alakuló értekezlet
II. ülés: Tanmenetekkel kapcsolatos
problémák megbeszélése,
versenyek megtervezése
-

A pályaorientációs nap
megtervezése.

-

Digitális felületen történő oktatást
segítő felületek bemutatása,
segédlet adása, amelyre meghívjuk
az Alsós Munkaközösség tagjait is.

III. ülés: Aktuális feladatok megvitatása
(farsang, szülőértekezlet,
mérésértékelés, házi versenyek
lebonyolítása)

-

Óralátogatás felsős kollégáknál
szakmai tapasztalatszerzés céljából
Kovácsová Veronika

december 1-4.
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3.sz melléklet

Gyermek- és ifjúságvédelmi munka munkaterve
a 2020/2021-as tanévre
A gyermek- és ifjúságvédelmi munka minden pedagógus feladata. Célunk minden
tevékenység, pályázat, program szervezésével és megvalósításával, hogy a különböző okok
miatt hátránnyal induló gyerekek sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Biztosítsuk
számukra a megfelelő környezetet, a megfelelő eszközöket, tudástartalmat, érzelmi
biztonságot, hogy sikerrel végezhessék el az általános iskola 8 osztályát, és kikerülve
intézményünkből megállják a helyüket az életben.
Iskolánk Pedagógiai programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelemmel
kapcsolatos feladatok. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos
helyzetben lévő, a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szoruló, lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulókra, az iskolai konfliktusok megfelelő kezelésére. Fontos a prevenció, a problémák
megelőzése érdekében, hogy naprakészek legyünk a nehézségekkel küzdő tanulóink
helyzetéről. Keresni kell a legoptimálisabb lehetőségeket, módszereket, hogy
támogatásunkkal jó irányba tudjuk elindítani diákjainkat.
Ezeket a célokat segítette a 3.1.7-es „Esélyteremtés a köznevelésben” pályázati projektünk,
melynek fejlesztéseit megőrizzük a gyermekvédelmi feladatok körében is.
Alapvető, és folyamatos feladatok a tanév során:
Lemorzsolódással veszélyeztetett, problémákkal küzdő gyermekek esetében:
 Tanulmányi munkájuk, magatartásuk fokozott, rendszeres figyelemmel kísérése.
 A szükséges esetekben kapcsolat felvétele Gál Évával a Családvédő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársával, Kalas Pamelával a Jelenlétház vezetőjével.
 Esetmegbeszéléseken, fegyelmi eljárásokon való részvétel.
 Tanácsadás.
Szülők körében végzett feladatok:
 Rendszeres kapcsolattartás, tanácsadás, tájékoztatás a jogokról, kötelességekről.
 Hatékony együttműködés elérése és szemléletformálás a nevelés-oktatás
eredményessége érdekében.
 Online szülői fogadóórákon, értekezleteken való közreműködés.
 Online esetmegbeszélések szervezése.
A tantestület körében végzett feladatok:
 Együttműködés az osztályfőnökökkel, tanítókkal, szaktanárokkal. Különös tekintettel
a nagylétszámú első osztályban segíteni a szülőkkel való kapcsolatfelvételt,
kapcsolattartást.
 Tanácsadás, információk átadása, szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével.
 A jelzőrendszer gyors, hatékony működtetése.
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 Fokozott figyelem a lemorzsolódással veszélyeztetett, a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű diákok tanulmányaira, problémáira, a megsegítés lehetőségeire.
 Hiányzások, igazolatlan hiányzások figyelemmel kísérése, okainak feltárása,
segítségnyújtás.
 Online esetmegbeszélések.
 Félévi és év végi beszámolók készítése.
Önálló feladatok:
 Kapcsolattartás külső intézményekkel (Gyermekjóléti szolgálat, Önkormányzat,
védőnő, rendőrség,).
 Online esetmegbeszélések szervezése.
 Dokumentáció kezelése.
 Szükség esetén a jelzőrendszeren keresztül az illetékesek értesítése.
 Együttműködés az érintettekkel.
Minden hónapban rendszeresen végzett feladatok:
 Kapcsolattartás a szülőkkel
 Jelzőrendszer működtetése a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
 Folyamatos konzultáció az iskolavezetéssel, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal,
különös tekintettel a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megsegítésére.
 Esetkezelések.
 Online esetmegbeszélő fórumok szervezése.
Fontos a problémák gyors feltárása, a folyamatos odafigyelés, az információk hatékony
kezelése. Törekednünk kell arra, hogy a veszélyeztetett tanulókat az adott közösség elfogadja,
ösztönözze, felzárkóztatásukat segítse.
Az ifjúságvédelem hatékonysága az érintett tanulók, szülők, tanárok, osztályfőnökök, iskola,
a segítők és a Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a hatóság összehangolt munkájával érhető el.

Varga Lászlóné
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4.sz melléklet

Integrációs felkészítésért felelős munkaközösség munkaterve
2020/2021
Az intézményben folyó IPR munkát négy tagú munkaközösség segíti.
A munkacsoport tagjai:

Simonné Lőcsei Mónika
Foglár Gábor
Kovácsová Veronika
Varga Lászlóné

munkaközösség-vezető
továbbtanulás,
pályaorientáció támogatása
módszertani adaptáció
együttműködő partnerek
bevonása, külső
kommunikáció
óvoda-iskola átmenet
segítése

Általános iskolánk a tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának
ellensúlyozása céljából integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló
egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló
tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A felkészítés alapelve az oktatás
méltányosságának erősítése és a tanulók iskolai sikerességének elősegítése, a tanulói
előrehaladást támogató korszerű módszerek, a társadalmi-gazdasági helyzetből eredő
hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység, a tanulói közösségfejlesztés, a család
bevonása és támogatása, valamint az esélyteremtést hatékonyan támogató intézményfejlesztés
és módszertani megújulás révén. (20/2012. EMMI rendelet)
Kiemelt feladatok:











Az integráció hatékony működtetése, jogszabályok figyelemmel kísérése
Az integrációt, illetve szükség esetén az online, digitális oktatás megvalósítását
segítő új tanulásszervezési módszerek alkalmazása, a KAP bevezetésének
támogatása, ETIPE módszertanának alkalmazása
HHH tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozása
Tanulói fejlesztési tervek és értékelések elkészítése 3 havonta
Egyéni vagy kiscsoportos fejlesztési naplók vezetése
Dokumentációk pontos vezetése: Feljegyzések, jelenléti ívek, emlékeztetők
jegyzőkönyvek vezetése IPR-rel kapcsolatos programokról, fotódokumentáció
HHH tanulók felzárkózását segítő pénzügyi eszközök felkutatása (eszközök
beszerzése, programok támogatása céljából)
Online szülői fórum, klub szervezése
Kapcsolattartás a helyi társadalom képviselőivel, az együttműködő partnereinkkel, új
partnerek bevonása
Intézményi integráció beszámolójának elkészítése

A munkaközösség munkaterve kiegészül az EFOP 3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben”
kiemelt Európai Uniós projekt intézményi fejlesztési tervében meghatározott feladatokkal
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 A pályaorientáció korszerű értelmezésének megismerése és működtetése az
intézményben
 Az intézmény külső kommunikációjának fejlesztése

Fontos cél intézményünkben
 az esélyteremtő nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra kialakítása,
megerősítése,
 a megindult fejlesztések intézményi, szakmakörnyezeti beágyazódásának elősegítése,
megerősítése, kiterjesztése.

Határidő

Felelős

A tanulást segítő új tanulásszervezési és
konfliktuskezelési eljárások alkalmazása a tanórákon:
 differenciálás
 páros és csoport munka
 kooperatív technika
 projekt módszer
 kéttanáros óramodell
 adaptív oktatás módszerei
 ETIPE módszertana
 DFHT módszertana
 Resztoratív technikák alkalmazása

folyamatos

szaktanárok
Foglár Gábor
Kovácsová
Veronika
mk.felelős

A beilleszkedést segítő közösségépítő programok
szervezése, és módszerek alkalmazása, szabadidőben:
 osztálydélutánok
 helyismereti / tanulmányi kirándulások
 Diákönkormányzati programok
Kulturális programok látogatása első sorban helyben:
 kiállítások
 színház
 bábszínház
 mozi
 megyei könyvtár látogatás
 iskolai könyvtári foglalkozások, programok

folyamatos

osztályfőnökök

folyamatos

osztályfőnökök
szaktanárok,
könyvtárosok

Az integrációs programban részt vevő tanulók egyéni
fejlesztését segítő tanulói fejlesztési tervek készítése 3
havonta

október 2.
november
30.
március 1.

osztályfőnökök
gyógy- és fejlesztő
pedagógus

A tanulók egyéni fejlesztésének értékelése, tanulói
önértékelés 3 havonta

november
30.
február 26.

osztályfőnökök

Feladat

38

június 1.
A fejlesztés eredményeinek és további fejlesztés
lépéseinek megbeszélése első sorban online szülői
értekezleteken, szülői fórumokon, fogadónapokon

munkaterv
szerint

IPR mk.
osztályfőnökök

Dokumentációk pontos vezetése:
 feljegyzések, jelenléti ívek, emlékeztetők,
jegyzőkönyvek vezetése IPR-rel kapcsolatos
programokról, problémamegoldó fórumokról,
esetmegbeszélésekről

folyamatos

osztályfőnökök,
gyv. felelős,
Simonné Lőcsei
Mónika IPR mk.vezető

Felzárkóztatás az integrációs programban részt vevő
tanulók lemaradásának, lemorzsolódásának
megakadályozására:
 korrepetálással
 egyéni fejlesztéssel

folyamatos

Az integrációs programban részt vevő tanulók
tehetséggondozása:
 szakkör
 versenyfelkészítés
 szabadidő szervezés
 tehetséggondozás

folyamatos

szaktanárok
szakkörvezetők

Az óvoda-iskola átmenet segítésének figyelemmel
kísérése:
 óvodások, óvónők látogatása iskolában
 közösen szervezett programok (ünnepélyek,
versenyek, gyermeknap…)

folyamatos

Varga Lászlóné

A negyedik-ötödik osztály átmenetének megsegítése,
figyelemmel kísérése, a tapasztalatok megvitatása
munkaértekezlet keretében
A hetedikes és nyolcadikos tanulók továbbtanulásának,
pályaválasztásának segítése:
 szakmák ismertetésével
 volt tanítványok meghívásával, beszámolóik
meghallgatásával
 középiskolák nyílt napjainak látogatásával
 középiskolák bemutatkozásának lehetővé
tételével
 pályaválasztási kiállítás látogatásával
 az Arany János program ismertetésével
 pályaválasztási szülői értekezlet szervezésével

március

Kovács Veronika
mk. felelős

szeptemberfebruár
folyamatos

Foglár Gábor mk.
felelős

Továbbtanuló diákjaink pályájának figyelemmel
kísérése a középiskolákkal való kapcsolattartás révén

december

Simonné Lőcsei
Mónika IPR mkfelelős

szaktanárok,
fejlesztő pedagógus
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Kapcsolattartás a helyi társadalom képviselőivel,
együttműködő partnereinkkel:
 meghívás iskolai rendezvényekre
 részvétel civil szervezésű programokon
 műsoradás igény szerint (idősotthon, falusi
rendezvények)
 gyermekvédelmi szolgálat
 gyermekvédelmi munkaközösség
 önkormányzatok
 szülők
Az integrációs munkát szabályozó jogszabályok
figyelemmel kísérése
A tájékozódást segítő konferenciákon, felkészítéseken
való részvétel

folyamatos

Iskolavezetés
Varga Lászlóné
gyv. felelős
Kovácsová
Veronika mk.
felelős,

folyamatos

iskolavezetés
munkaközösségvezető

Pályázatok nyomonkövetése
Útravaló MACIKA
EFOP 3.1.2-16 Komplex Alapprogram
EFOP 3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alk.
TÁMOP 6.1.2 Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés
Ököiskola Program
Jobb veled a világ! Boldog iskola program

folyamatos

iskolavezetés
IPR mk.

2020.
augusztus
27.
2020.
október 3.

Simonné Lőcsei
Mónika

I.

II.

IPR munkaközösség alakuló ülése
A hátrányos, és halmozottan hátrányos tanulói
névsor és a dokumentáció összeállítása, PO és
intézményi külső kommunikációs feladatok
áttekintése, óravázlat minta kialakítása,
megosztása
Ellenőrzési terv elfogadása

IPR mk. vezető

III.

1. Negyedéves dokumentáció ellenőrzése,
tapasztalatok megbeszélése

2020.
december 7.

Simonné Lőcsei
Mónika

IV.

2. Negyedéves dokumentáció ellenőrzése,
tapasztalatok megbeszélése, 4.-5. osztály
átmenetének tapasztalatai

2021.
március 12.

Simonné Lőcsei
Mónika

V.

3. Negyedéves dokumentáció ellenőrzése,
tapasztalatok megbeszélése

2021. június
8.

Simonné Lőcsei
Mónika

Záró munkaközösségi ülés: Intézményi
Integrációs önértékelés elkészítése

2021. június
24.

Simonné Lőcsei
Mónika

VI.

Simonné Lőcsei Mónika
IPR munkaközösség-vezető
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5.sz melléklet

Belső értékelési munkacsoport munkaterve
2020/2021-as tanévben
Önértékelési csoport vezetője:

Farkas Lajos

Önértékelési csoport tagjai:

Kiss Józsefné
Dániel Lászlóné
Simonné Lőcsei Mónika

Az önértékelési csoport működésének kiemelt célja és feladata a pedagógusokra, a
vezetőre és az intézményre vonatkozóan a minőségi munka elősegítése érdekében
történik.
1. A pedagógusok önértékelésének célja a pedagógusok nevelő-oktató munkájának
fejlesztése, a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával öt évente egyszer
valósul meg. Ebben a tanévben újra kezdődik a pedagógusok önértékelése.
Az önértékelésre javasolt pedagógus, Misztarka Istvánné. Az önértékelés időpontja 2021.
március 9.


A pedagógusok önértékelése az egyes elvárások teljesülésének önvizsgálata. Az
önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve egyéni
önfejlesztési tervet készít a nyolc kompetenciaterület mentén.

Területei:
 Dokumentumelemzés (tanmenet, óraterv/foglalkozási tervek, elektronikus napló,
tanulói füzetek, tájékoztató füzetek)
o Felelős: Dániel Lászlóné, Simonné Lőcsei Mónika
 Óra-/foglalkozáslátogatás
o Felelős: Kiss Józsefné
 Interjú (vezető, pedagógus, szülők)
o Felelős: Farkas Lajos
 Kérdőíves felmérés (pedagógus, szülők, más partnerek)
o Felelős: Simonné Lőcsei Mónika
2. Az intézményi önértékelés célja, hogy segítséget adjon az intézmény pedagógiai-szakmai
munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan
valósította meg saját pedagógiai programjában foglaltakat. Az intézmény átfogó önértékelése
az ötéves ciklusban egyszer történik meg, de néhány intézményi elvárást az intézménynek
évente vizsgálnia kell, és ezeket az éves eredményeket az intézmény ötéves, átfogó
önértékelésének jegyzőkönyvében meg kell jelenítenie.
Az intézmény önértékelése az alábbi területekre terjed ki:
 Pedagógiai folyamatok
 Személyiség- és közösségfejlesztés
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Eredmények
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Az intézmény külső kapcsolatai
A pedagógiai munka feltételei
A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó
dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés

Területei:
 Dokumentumelemzés (Pedagógiai program, SzMSz, az elmúlt két tanév munkatervei,
beszámolói, továbbképzési program – beiskolázási terv, mérési eredmények adatai,
elemzése, a pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése, az előző
intézményellenőrzés intézkedési tervei és az intézményi önértékelés értékelőlapjai,
valamint a kapcsolódó intézkedési tervek)
 A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése
 Elégedettségmérés
 Interjúk (egyéni interjú a vezetővel, csoportos interjúk az intézmény pedagógusainak
és a szülők képviselőivel)
A folyamatok lépései a 2020/2021-es tanévben:
 A pedagógusok saját dokumentumainak elkészítése az előzetes szempontok, elvárások
alapján
 A 2020/2021-es évi tervben szereplő pedagógus önértékelésének lebonyolítása a nyolc
kompetenciaterület alapján
 A mérési eredményeknek megfelelően az erősségek meghatározása, a fejleszthető
területek beazonosítása
 Az eredmények rögzítése a pedagógus mappájában
 Az átfogó intézményi önértékelésének lebonyolítása a hét terület alapján
 Az eredmények rögzítése
 Az éves célok és feladatok értékelése
 Az éves beszámoló elkészítés
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6.sz melléklet

Könyvtár feladatterve
2020/2021-as tanévre
1. Alapdokumentumok felülvizsgálata, módosítása
-

SZMSZ
Könytárhasználati szabályzat
Házirend
Munkaterv
Nyitvatartási rend
Tartós tankönyv kezelési szabályzat
Könyvtár-pedagógiai Program
Könyvtár-pedagógia tanmenet

2. Nyilvántartások vezetése
-

deziderátum
számlanyilvántartás
egyedi nyilvántartás
kardex, időszaki kiadványok nyilvántartása
összesített leltárkönyv
állományellenőrzési nyilvántartás
kivonások nyilvántartása
beiratkozási napló
kölcsönzési nyilvántartás
munkanapló
tartós tankönyvek nyilvántartása
letéti állományok nyilvántartása
statisztikák

3. Gyűjteményszervezés
-

gyarapítás
apasztás
állományvédelem

4. Állomány feldolgozás
- adatbáziskezelés
5. Olvasószolgálat, tájékoztatás, pályázatfigyelés, pályázatkezelés
-

kölcsönzés (tartós tankönyvek)
helyben használat
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-

irodalomkutatás
könyvtárközi kölcsönzés
reprográfia
informatikai szolgáltatások
pályázatfigyelés, pályázatírás

6. Könyvtárhasználati szakórák, könyvtárhasználatra épülő szaktárgyi órák, tanórán
kívüli foglalkozások
Könyvtári órák szervezése a magyar nyelv és irodalom, valamint az
informatika/Digitális kultúra tantárgyak oktatása keretében 1-8. évfolyamon, a Könyvtárpedagógiai és szaktárgyi tanmenetekben rögzítettek szerint. (34 óra)
Könyvtárhasználati tananyagegységek:
a) Általános könyvtárhasználati ismeretek
b) Dokumentum ismeret
c) Tájékoztatás eszközei
d) A szellemi munka technikái, tanulásmódszertan
Tanórán kívüli foglalkozások szervezése napközis és tanulószobás csoportok részére a
foglakozási tervekben rögzítettek szerint.
7. Rendezvényszervezés
-

Megyei könyvtár által támogatott rendezvények megvalósításának koordinációja
Megyei könyvtár látogatás

8. Külső kapcsolatok gondozása
-

Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Országos Dokumentumellátó Rendszer
Könyvtárostanárok Egyesülete
Tarnamenti Hagyományőrző Egyesület
Ceredi Gesztenyéskert Óvoda
Egészségügyi és Szociális Ellátóközpont Ceredi Idősek Otthona
Határidő a fenti feladatok elvégzésére: folyamatos
Felelős: Simonné Lőcsei Mónika

9. A könyvtár nyitva tartása:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

14.00-15.00
12.30-13.30
12.30-14.00
12.30-13.30
13.00-14.00
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10. Könyvtári feladatok rendje:
Feladat

Határidő

1.

Könyvtár nyitása

2020. augusztus 24.

2.

Tartós tankönyvek leltározása

2020.augusztus 31.

3.

Tartós tankönyvek kiosztása

2020. szeptember 4.

4.

Végleges munkaterv elkészítése

2020. szeptember 15.

5.

Könyvtári órák előzetes rendjének,
tartalmának előkészítése, tanmenet
elkészítése
Az 1. osztály beiratkoztatása

2020. szeptember 21.

Könyvtárhasználati szakórák,
könyvtárhasználatra épülő szaktárgyi
órák, tanórán kívüli foglalkozások
tartása
Tartós tankönyvek kezelése
KIR könyvtári statisztika elkészítése

folyamatos, tanmenet szerint

Ssz.

6.
7.

8.
9.

2020. szeptember 25.

folyamatos
2020. október 9.

10. Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozata
(Mustármag - mese- és biblioterápiás
műhely: Én vagyok a lila légy) 2-4.
osztály
11. Szabályzatok, alapdokumentumok
módosítása

2020. október 5-11.

12. Dr. Hajdu Zsanett: Növényfickók
országa – ismeretterjesztő előadás
felső tagozat

2020. november 19. 11.30

13. Halld a csengő szép szavát –
karácsonyi műsor 1. osztály ovisokkal
közösen

2020. december 17. 11.00

14. Közkönyvtári statisztika elkészítése

2021. január 31.

15. Megyei könyvtár látogatása

2021. május 14.

16. Tartós tankönyvek visszavételezése

2021. június 15.

17. Alapdokumentumok felülvizsgálata,
könyvtár zárása

2021. június 30.

2020. október 8. 11.30
2020. október 30.
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7.sz melléklet

Diákönkormányzat rendezvényterve
2020/2021-as tanév

Hónap

Feladat

Felelős

Szeptember
16.

Alakuló ülés, tisztségviselők
választása, munkaterv
elfogadása

Kovácsová Veronika dsp.
Osztályfőnökök

21.

Feladatok és lehetséges
programok megvitatása
(papírgyűjtés, Akikre
büszkék lehetünk-tábla,
faliújság aktualizálása,
osztálytisztasági verseny,
véleménydoboz készítése),
akadályverseny előkészítése

Kovácsová Veronika dsp.

25.

Bűn-és baleset-megelőzési
nap támogatása
A magyar diáksport napja
Témanap

Kovácsová Veronika dsp.
Vk. tanárelnök

Diákközgyűlés

Kovácsová Veronika dsp.

1.

Idősek napja

Kovácsová Veronika dsp.
DÖK tagok

15.

Id. Szabó István napi
koszorúzás

29.

DÖK titkára

Október

DÖK elnök

Pályaorientációs nap
támogatása

Kovácsová Veronika dsp.

10-11.

Nyílt napi diákügyelet

DÖK tagok

30.

Népdaléneklési verseny
támogatása

Kovácsová Veronika dsp.

22.
November

46

December
Télapó ünnepségek
támogatása

DÖK tagok
osztályfőnökök

A DÖK féléves munkájának
értékelése

Kovácsová Veronika dsp.

Farsang előkészítése,
lebonyolítása, értékelés

Kovácsová Veronika dsp.

Versmondó versenyek
támogatása

Kovácsová Veronika dsp.

Beiratkozás diákügyelete

DÖK tagok

Fenntarthatósági témahét
támogatása

Kovácsová Veronika dsp.

DÖK kirándulás

Kovácsová Veronika dsp.

Részvétel a gyereknap
előkészítésében és
lebonyolításában

Kovácsová Veronika dsp.

3.

A DÖK éves munkájának
értékelése

DÖK elnök

14.

Helyismereti nap támogatása

Kovácsová Veronika dsp.

1-4.
Január
25.

Február
12.
Április
11.

19-23.
Május

28.
Június

Kovácsová Veronika
a DÖK munkáját
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8.sz melléklet

Ökoiskolai munkaközösség munkaterve
2020/2021-as tanév

Az Ökoiskolai munkaközösség tagjai:
Kiss Józsefné, intézményvezető
Bálintné Kőhalmi Csilla, 1. osztályos osztályfőnök
Foglár Gábor, 8. osztályos osztályfőnök
Horváthné Világosi Boglárka 2. osztályos osztályfőnök, munkaközösség-vezető
Kovácsová Veronika, 5. osztályos osztályfőnök
a Diákönkormányzat tagja
Simonné Simon Andrea iskolatitkár

A munkaközösség célkitűzései
A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, amely kialakítja a környezettel
kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, amelynek során tanulóink a környezetért felelős
személyiséggé válnak. Fontos biztosítani mindenki számára a lehetőséget, hogy elsajátíthassa
a szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást. Gyermekeink a
helyi természeti és épített környezeti lehetőségeknek köszönhetően szép környezetben, jó
levegőn nőhetnek fel, ahol szinte korlátlan lehetőségük van a mozgás mindenféle vállfajára,
ahol az állatokat és a növényeket otthon és a természetben testközelből is megfigyelhetik.
Fontos célunknak tekintjük, hogy a természetet, a növényeket és állatokat megszeressék, és a
maguk módján, szintjén ismerjék és védjék. Célunk olyan emberek nevelése, akik a természeti
és a társadalmi környezet szépségére nyitottak, ezt értékelni tudják, a természettel együtt
tudnak élni. A környezettudatos magatartás kialakítása csak kisgyerekkorban elkezdve
hatékony.
Célunk együttműködni a község önkormányzatával, a szülői munkaközösséggel, társadalmi
szervezetekkel, hogy közösen alakítsuk, mélyítsük a fenntarthatóság pedagógiájában a
környezettudatos gondolkodást, életmódot.
Törekszünk arra, hogy iskolánk olyan intézménnyé váljon, ahol a belső terek hangulatosak,
növények díszítik azokat, illetve barátságos faliújságok, tablók, az udvaron pedig padok
állnak rendelkezésre, hogy néhány foglalkozás akár kint – természetes körülmények között –
is megtartható legyen.

Kiemelt cél
Az idei tanévben kiemelt célunk az Ökológiai lábnyom projekthét megvalósítása. Az öt nap
különböző témákat – ökológiai lábnyom, táplálkozás, közlekedés, lakás, fogyasztás – ölel fel.
A témanapok megvalósításáért a munkaközösségi tagok felelősek. A projekthét keretében
létrehozunk egy mezítlábas ösvényt is az iskola udvarán.
A mezítlábas ösvény Sebastian Kneipp német természetgyógyász által kifejlesztett
egészségmegőrző módszeren alapszik. A lényege, hogy olyan ösvényt létesítünk, melyen más
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és más felületű anyagokat használunk, így stimuláljuk a talp különböző reflexpontjait. A
gyermekek számára különösen ajánlott, hogy mezítláb járjanak, hiszen nekik még nem alakult
ki a lábboltozat. De felnőttek számára is rendkívül egészséges. Jótékony hatása több
tanulmány által is bizonyított. Például megakadályozza vagy javítja a lúdtalpat, jótékonyan
hat a vérkeringésre, az immunrendszerünkre, az idegrendszerünkre, erősíti az izmokat és
megelőzi a visszerek kialakulását. A reflexzónák masszírozásával az összes szervünket képes
stimulálni, javítja az anyagcserét, az emésztést és a migrénre is jótékonyan hat.

Feladat ellátási szintek
Pedagógiai szint
A cél elérése érdekében a gyakorlatban megvalósuló elemek:
-

tanulóink testközelből ismerkedjenek meg a környék flórájával, faunájával,
a specifikusan magyar, különösen a védett fajok megismertetése,
élő környezetünk megismerése, óvása, szépítése,
tájvédelmi körzetek, védett növényeink, állataink Cered környékén való felkutatása,
a környezetünkben élő fajok megismertetése,
a környezet megóvása,
környezetbarát anyagok használata,
a természetben lévő anyagok és ezek felhasználási módjainak ismertetése,
az energiatakarékosság módszereinek megismertetése,
veszélyes hulladékok megismertetése, kezelése,
újrahasznosítható anyagok gyűjtése,
az iskola udvarának – előzetes beosztás alapján történő – tisztán tartása (diákok),
az iskola dekorálása,
faliújság készítése (környezetbarát és tisztálkodó szerek használata),
kitüntetett napok megünneplése (a Föld napja, a Víz világnapja, Madarak és fák
napja),
gyűjtési akciók (papírgyűjtés, elemgyűjtés),
tisztasági verseny
ökoiskolaként az iskola honlapjának folyamatos frissítése

Társas kapcsolatok szint, Technikai/gazdasági szint
Környezeti nevelési munkánk céljának eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet
valamennyi résztvevője jó együttműködést alakítson ki egymással.
 Iskolán belüli együttműködés
Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával,
munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Tantárgyában segítse a környezeti
nevelési célok megtalálását, építse be ezeket tanmenetébe! Vegyen részt a környezeti nevelési
programokon, segítsen azok megszervezésében!
Diákok: Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére, társait
figyelmeztesse a kulturált magatartásra.
Ebben kiemelkedő szerepe van a
Diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek. Tanulóink vegyenek részt aktívan a
környezeti nevelési programokon!
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Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: Az iskolai adminisztrációs és technikai
dolgozók munkájukkal aktív részesei legyenek a környezeti nevelési programnak.
Munkavégzésük legyen példamutató, csökkentsék a felesleges papírfelhasználást,
folyamatosan gyűjtsék a hulladékpapírt. Az iskola épületének takarítása során
környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használjanak!
 Iskolán kívüli együttműködés
Fenntartó: Az intézményvezető a fenntartóval és az önkormányzattal való egyeztetés során a
lehető legoptimálisabb helyzet megteremtésének lehetőségét érje el, és a fenntartó a kötelező
támogatásokon túl is segítse az iskolai környezeti nevelési programokat!
Szülők: Személyes példájukkal legyenek a környezettudatos életvitel hiteles terjesztői! Szülői
értekezleteken legyen téma a környezeti nevelés. A szülők kapcsolódjanak be az iskola
környezetvédelmi programjaiba, pl. hulladékgyűjtés, madáretetők létesítése.

Programok
A programok tervezése, összeállítása és megvalósítása során figyelembe vettük a COVID19
járvány miatti intézkedési tervet, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív
Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal
együttműködve állított össze. Programjaink a 2020/2021-es tanévben főként osztályszinten
valósulnak meg, illetve közös programok esetén ügyelünk a megfelelő védőtávolság
betartására.
Időpont

Program

2020. augusztus Az ökoiskolai munkaközösség
26.
tanév eleji munkaértekezlete. Az
éves program megbeszélése.
2020.
Az
ökoiskolai
munkaterv
szeptember
egyeztetése
a
Diákönkormányzattal, a Szülői
Közösség képviselőivel
2020.
szeptember
2020.
szeptember
2020.
szeptember
2020.
szeptember 19.
2020.
szeptember 25.
2020.
szeptember

Résztvevők

Felelős

munkaközösség Horváthné
tagjai
Világosi
Boglárka
munkaközösség Horváthné
tagjai
Világosi
DÖK képviselő
Boglárka,
SZK képviselő
Kovácsová
Veronika
Tisztasági verseny elindítása
Kovácsová
Veronika
Szelektív
hulladékgyűjtők
Simonné Simon
szállításának megbeszélése a
Andrea
takarítókkal
Faültetés együttműködve a helyi alsó és felső Kiss
Józsefné,
önkormányzattal
tagozat
Foglár Gábor
Takarítás
Világnapja
– alsó és felső osztályfőnökök
szemétszedés, tisztasági verseny tagozat
indítása
Bűn-és Balesetmegelőzési Nap
alsó és felső Kovácsová
tagozat
Veronika
Őszi papírgyűjtés
alsó és felső Foglár Gábor
tagozat
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Időpont

Program

Résztvevők

2020.
szeptember 30.

Népmese napja

alsó tagozat

2020. október 4.
2020. október 59.

2020. október
21.
2020. november

Bálintné
Kőhalmi Csilla,
Horváthné
Világosi
Boglárka, Kiss
Józsefné
Állatok világnapja
alsó tagozat
alsós tanítók
Fenntarthatósági Témahét 2020. alsó és felső Horváthné
tagozat
Világosi
Boglárka,
Kovácsová
Veronika
Világgyalogló Nap
alsó és felső Foglár Gábor
tagozat
Madáretetők, -itatók kihelyezése alsó és felső Herman László
tagozat
Egészséghét
alsó és felső Misztarka
tagozat
Istvánné
Adventi készülődés
alsó és felső Kiss
Józsefné,
tagozat
Foglár Gábor

2020. november
16-20.
2020. november
27. - december
18.
2020. december Téli madáretetés

2020. december Téli túra
1-4.
2021. február 4. Félévi
értekezlet
2021. március Víz világnapja
22.

2021.
30.

munkaközösségi

március Húsvéti készülődés a délutáni
foglalkoztatóban

2021. április

Belső udvar rendezése –
virágosítás
2021. április 19- Fenntarthatósági Témahét 2021.
23.

2021. április 22.

Felelős

Föld napja - szemétgyűjtés

alsó és felső Horváthné
tagozat
Világosi
Boglárka
alsó és felső Farkas Lajos
tagozat
Munkaközösség
tagjai
alsó és felső Kovácsová
tagozat
Veronika,
Misztarka
Istvánné
alsó tagozat
Horváthné
Világosi
Boglárka,
Bálintné
Kőhalmi Csilla
alsó és felső Munkaközösség
tagozat
tagjai
Horváthné
Világosi
Boglárka
Kovácsová
Veronika
alsó és felső osztályfőnökök
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Időpont

2021. április

Program

Résztvevők

Tavaszi papírgyűjtés

tagozat
alsó és felső Foglár Gábor
tagozat

Nyári napközis és bennlakásos
táborok előkészítése
2021. május 3-7. Ökohét – Ökológiai lábnyom
projekthét
Mezítlábas ösvény kialakítása
2021. május 10. Madarak és fák napja
2021. május
3 falu 2 keréken

Felelős

2021. április

2021. május 28.
2021. május
2021. június 5.
2021. június 14.
2021. június 17.

alsó és felső Munkaközösség
tagozat
tagjai

alsó tagozat
alsó és felső
tagozat
Gyereknap
alsó és felső
tagozat
„Te szedd!” szemétgyűjtési akció alsó és felső
tagozat
Környezetvédelmi Világnap
alsó tagozat
Helyismereti nap
alsó és felső
tagozat
Ökoiskolai munkacsoport éves munkaközösség
munkájának értékelése
tagjai

2021. június III.- Napközis
IV. hete
táborok

és

alsós tanítók
osztályfőnökök
osztályfőnökök
Munkaközösség
tagjai
alsós tanítók
osztályfőnökök

Horváthné
Világosi
Boglárka
bennlakásos alsó és felső táborvezető
tagozat
pedagógusok
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9.sz melléklet

Munkaterv havi bontásban
2020/2021.
Augusztus
Feladatok, programok
Tantárgyfelosztás tervezet
elkészítése
Alakuló értekezlet
- tantárgyfelosztás
- munkaközösségi vezetők
megválasztása
- heti feladatok

Felelős
Simonné Lőcsei Mónika
Kiss Józsefné
Kiss Józsefné

Határidő
2020. augusztus 17.

Tankönyvszállítás
Javító vizsgák
Tanévnyitó értekezlet
A 2018/19-es tanév fő feladatainak
meghatározása, elfogadása
Tűz- és munkavédelmi szemle
Tűzvédelmi és munkavédelmi
oktatás az intézmény dolgozói
számára
Órarend készítése
Teremrend elkészítése
Ügyeleti beosztás elkészítése
A tantermek előkészítése a tanulók
fogadására

Horváthné Világosi Boglárka
Simonné Lőcsei Mónika
Kiss Józsefné

2021. augusztus 24.
2021. augusztus 25. 9.00
2021. augusztus 28. 8.00

Kiss Róbert

2021. augusztus 31.
11.00

Farkas Lajos
Simonné Lőcsei Mónika
Simonné Lőcsei Mónika
Osztályfőnökök

2021. augusztus 31.
2021. augusztus 31.
2021. augusztus 31.
2021. augusztus 31.

2020. augusztus 19.

Szeptember
Feladatok, programok
Tanévnyitó ünnepély
1. osztályosok köszöntése
Tankönyvosztás
Tanulók baleset – és tűzvédelmi
oktatása
Munkaközösségek éves
feladattervének elkészítése,
véglegesítése, elfogadása
Tűzriadó

Felelős
Simonné Lőcsei Mónika

Tankönyv pótrendelés
Takarítási Világnap
Tisztasági verseny indítása
Szülői értekezlet /online/

Simonné Lőcsei Mónika

Osztályfőnökök
Foglár Gabriel
Dániel Lászlóné
Simonné Lőcsei Mónika
Simonné Simon Andrea

Osztályfőnökök

Határidő
2021. szeptember 1.
6ó
2021.09.04-ig
2021. szeptember 1.
2021. szeptember 4.
Járványügyi helyzet
miatt elhalasztva
2021. szeptember 18.
2021. szeptember 19.
2021. szeptember 23-24.

53

Bűn- és balesetmegelőzési nap
Az egészségtudatos gondolkodás és
iskolai mozgástevékenységek
témanap
Magyar Diáksport Napja
1. TNMN
Európai Diáksport Napja
Diákközgyűlés
1. Munkaértekezlet /online/
Tanmenetekről, szülői értekezletről,
statisztikáról, ügyeleti munkáról,
versenyeztetésről
Tanulmányi versenyeken való
részvétel előzetes összesítése
A világ legnagyobb tanórája
A népmese világnapja

Kiss Józsefné
Kovácsová Veronika

Kovácsová Veronika
Minden nevelő

2021. szeptember 25.

2021. szeptember 25.
2021. szeptember 29.
2021. szeptember 29.
16.00

Dániel Lászlóné

2021. szeptember 30.

Fónad Éva
Bálintné Kőhalmi Csilla
alsós osztályfőnökök

2021. szeptember 30október 4.
2021. szeptember 30.

Október
Feladatok, programok
Zenei Világnap
Idősek Világnapja
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Kódolás hete
Statisztika, tanórán kívüli
tevékenységek felmérése
Hittan, művészeti oktatás, sportkör,
tehetséggondozó kör, fejlesztő
foglalkozás, felzárkóztatás
Év eleji statisztika
hátrányos és veszélyeztetett helyzetű
tanulók kimutatása
Id. Szabó István Nap
Emlékkapu megkoszorúzása
első osztályosok
EGYÜTT! DE HOGYAN?
Útkeresés a cigány-magyar
együttéléshez
2.TNMN
Világ Gyalogló Nap

Felelős
Farkas Lajos
Kovácsová Veronika
Osztályfőnökök
Széky Miklós
Simonné Lőcsei Mónika

Határidő
2021. október 1.
2021. október 1.
2021. október 6.
2020, október 10-25.
2020. október 15.

Osztályfőnökök

2020. október 15.

Misztarka Istvánné

2020. október 15. 12.00

Kiss Józsefné

2021. október 16.

Foglár Gábor

Pályaorientációs nap
Pályaválasztási programokon való
részvétel szervezése, szülői értekezlet
3.TNMN
Megemlékezés 1956.október 23-ról
iskolai ünnepély keretében

Simonné Lőcsei Mónika

2020. október 21.
4.,5.,6. óra
2020. október 22.

Fónad Éva

2020. október 22. 12.00
6ó
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2. Munkaértekezlet

Minden nevelő

2020. október 22. 13.00

DIFER létszám felmérése

Bálintné Kőhalmi Csilla

2020. október 22.

DIFER mérés előkészítése,
a tanulói kör jelentése a Hivatalnak
Őszi szünet

Simonné Lőcsei Mónika
Kiss Józsefné

2020. október 22.
6 óra
2020. okt. 23- nov. 1.

November
Feladatok, programok
Nyílt tanítási napok lehetőség
függvényében
A magyar nyelv napja
Egészséghét
TIE fenntartás
Adatszolgáltatás- országos
kompetenciamérés
Véradók napja

Felelős
Simonné Lőcsei Mónika

Határidő
2020. november 10-11.

Fónad Éva
Misztarka Istvánné
Varga Lászlóné

2020. november 13.
2020. november 16-20.

Kovácsová Veronika

2020. november .

Munkaértekezlet 3.

Kiss Józsefné

2020. november 24.

Fogadó órák /online/

Kiss Józsefné
tantestület
Foglár Gabriel

2020. november 26. 16.00

Adventi készülődés

2020.november 21.

Népdaléneklési verseny

2020. november 27december 18.
2020. november 30.

December
Feladatok, programok
Felelős
Három hetet meghaladó projekt indítása Foglár Gabriel
Kiss Józsefné
Mikulás rendezvény, osztályprogramok. Osztályfőnökök
Egymás megajándékozása
Simonné Lőcsei Mónika
Mikulás túra
Kovácsová Veronika
TIE fenntartás
Belső értékelés MISZTARKA
DIFER
Áthelyezett munkanap
Karácsonyi ünnepi műsor
3. Munkaértekezlet
Karácsonyi évzáró ünnepség
Téli szünet

Kiss Józsefné
Foglár Gábor
Minden nevelő

Határidő
2020. november 27december 18.
2020. december 1-4.

2020. december 2.
2020. december 04.
2020. december 12.
szombat áthelyezve 2021.
június 12. ballagás
2020. december 18. 12.00
6 óra
2020. december 18. 13.30
2020. december 19 2021. január 3.
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Január
Feladatok, programok
Fizikai állapotmérés
Félévi osztályozó vizsgák
Osztályozó értekezlet
Az I. félév munkájának lezárása,
értékelése a tanulóknál, tovább
feladatok meghatározása
Órarend módosítása
Pályaválasztási szülői értekezlet
Félévi bizonyítványok
Mesemondó verseny alsósoknak

Felelős
Testnevelők
Simonné Lőcsei Mónika
Kiss Józsefné
Minden nevelő

Határidő
2021. január 8.
2021. január 11-15.
2021. január 22. 13.30 6 ó
2021. január 22.

Simonné Lőcsei Mónika

2021. január 25.
2021. január 26.
2021. január 29.
2021. január 29.

Osztályfőnökök
Horváthné Világosi
Boglárka

Február
Feladatok, programok
Félévi tantestületi értekezlet
4.TNMN
Félévi szülői értekezlet /online/
Farsangi bál osztályszintű
8. osztályos tanulók továbbtanulási
anyagának továbbítása
Belső ellenőrzések, óralátogatások

A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emlékünnepe
4. Munkaértekezlet /online/

Felelős
Kiss Józsefné

Határidő
2021. február 5.

Osztályfőnökök
Osztályfőnökök,
Kovácsová Veronika
Foglár Gabriel

2021. február 10-11.
2021. február 12. 6.ó.

Kiss Józsefné
Simonné Lőcsei Mónika
Farkas Lajos

2021. február 22- február
26.

Fónad Éva
Foglár Gabriel
Minden nevelő

2021. február 25.

2021. február 19.

2021. február 25. 16.00

Március
Feladatok, programok
Tankönyv rendelés előkészítése
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás
hete
Március 15.
Megemlékezés az 1848-as forradalom
és szabadságharcra
Jelentkezési lapok módosítása
A víz világnapja

Felelős

Misztarka Istvánné

2021. március 19-20.
2021. március 22. 6 óra

Digitális témahét

Széky Miklós

2021. március 22-26.

Misztarka Istvánné
Simonné Lőcsei Mónika

Határidő
2021. március-április
2021. március 1- március
5-ig
2021. március 12.
6 óra
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5. Munkaértekezlet
Húsvéti ünnepség
Húsvéti bütykölde /alsó/

Minden nevelő
Bíróné Katona Tünde
Csák András

2021. március 30.
2021. március 31. 6 óra

Április
Feladatok, programok
Tavaszi szünet
Tanulmányi versenyeken való részvétel
továbbjutás függvényében
Témahét –Roma/cigány népismeret
Nemzetközi Roma Nap
Költészet napi versmondó versenyek
Szakmák éjszakáján való részvétel
Fenntarthatóság-környezettudatosság
témahete
A Holokauszt áldozatainak emléknapja
Föld Napja
Első osztályos beiratkozás
A tanulók fizikai állapot mérése
Fogadó nap /online/
6. Munkaértekezlet
Felvételi eredmények kihirdetése

Felelős
Érintett nevelők

Határidő
április 1-6-ig.
versenykiírás szerint

Fónad Éva

2021.április 7 – ápr. 9.

Kiss Józsefné
Foglár Gabriel
Horváthné Világosi
Boglárka
Kovácsová Veronika
Fónad Éva

2021. április 09.
2021. április
2021. április 19-23-ig

Simonné Lőcsei Mónika

Tankerületi utasítás
szerint
2021. április 24.
2021. április 28-29. 16.00

Testnevelők
Kiss Józsefné
tantestület
Minden nevelő

2021. április 22.

2021. április 29. 16.00

Május
Feladatok, programok
Anyák napja /online/
Ökológiai lábnyom projekthét
Mezítlábas ösvény kilalakítása
Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Országos nyelvi mérés
Tanévzárás előkészítése (évzáró
dolgozatok, minimum szint-mérők,
érdemjegyek áttekintése)
Országos kompetenciamérés
7. Munkaértekezlet
Gyermeknapi rendezvények
osztályszintű

Felelős
Osztályfőnökök

Határidő
2021. május 02.
2021. május 4-7

Kovácsová Veronika
Farkas Lajos
Minden nevelő

2021. május 7.
2021. május 12.
2021. május

Farkas Lajos
Minden nevelő
Simonné Lőcsei Mónika

2021. május 26.
2021. május 27. 16.00
2021. május 28.

A fizikai állapotmérés eredményeinek
feltöltése a NETFIT rendszerbe
Év végi osztályozó vizsgák

Simonné Simon Andrea

2021. május 31.

Simonné Lőcsei Mónika

Három falu két keréken

Horváthné Világosi
Boglárka

2021. május 31 –
június 04-ig.
2021 tavaszi időszak
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Június
Feladatok, programok
A Nemzeti Összetartozás Napja
Osztályozó értekezlet

Felelős
Osztályfőnökök
Minden nevelő

Határidő
2021. június 4.
2021. június 9. 13.30 6 ó

Ballagás 5.TNMN

Simonné Lőcsei Mónika
Simonné Lőcsei Mónika
Kiss Józsefné

2021. június 12. szombat
áthelyezett munkanap
2021. június 14.
2021. június 15.
2021. június 3. 4. hete

Kiss Józsefné

2021. június 25.

Kiss Józsefné
Simonné Lőcsei Mónika
Simonné Simon Andrea

2021. július 2.

Helyismereti nap
Tanévzáró ünnepély 6.TNMN
Napközis tábor, bentlakásos tábor
(amennyiben fenntartásra kötelezettek
leszünk)
Tanévzáró értekezlet. Éves munka
értékelése, a munkatervben kitűzött
célok megvalósulásának értékelése
A tanév dokumentumainak lezárása,
irattárba helyezése
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10.sz melléklet

Tanulmányi és sportversenyek tervezete
2020/2021 tanév
Kiss Józsefné
Versenyek
Házi mesemondó verseny
Házi versmondó verseny
Nógrád megyei Móra Ferenc magyar nyelvtan
verseny
Nógrád megyei Móra Ferenc magyar irodalom
verseny
„Arany toll” nyelvtan, helyesírás háziverseny
Dániel Lászlóné
Versenyek
Házi mesemondó verseny
„Arany toll” nyelvtan, helyesírás háziverseny
Házi versmondó verseny
Házi népdaléneklési verseny
Osztályon belüli hangos olvasási verseny
Farkas Lajos
Versenyek
Tóth József és Tódor Gyula matematika verseny
– „Számol az egész iskola”
Almágy Alapiskola és Óvoda
Horváthné Világosi Boglárka
Versenyek
Házi mesemondó verseny
Házi versmondó verseny
Házi népdaléneklési verseny
Rajzversenyek
„Arany toll” nyelvtan, helyesírás háziverseny
Fenntarthatósági témahét

Misztarka Istvánné
Versenyek
Rajzpályázatok
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Házi rajzversenyek
Fónad Éva
Versenyek
Házi versmondó verseny
„Tudásbajnokság” magyar nyelv és irodalom
Háziverseny helyesírásból
Háziverseny irodalomból-olvasás 6-8.oszt.
Foglár Gabriel
Versenyek
Házi versmondóverseny 7.o
Házi verseny magyar nyelv 7.o.
Házi verseny magyar irodalom 7.o
Simonné Lőcsei Mónika
Versenyek
„Törd a fejed” házi matematika verseny
Varga Lászlóné
Versenyek
Házi mesemondó verseny
Házi versmondó verseny
Népdaléneklési verseny
„Arany toll” nyelvtan, helyesírás háziverseny
Rajzversenyek
Osztályon belüli hangos olvasási verseny
Bálintné Kőhalmi Csilla
Versenyek
„Törd a fejed” - háziverseny
„A világ legnagyobb tanórája” – „Biodiverzitás”
Kovácsová Veronika
Versenyek
Bendegúz Tudásbajnokság - angol
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11.sz melléklet

Jegyzőkönyv

Készült 2020. augusztus 28-án az Id. Szabó István Általános Iskolában megtartott tanévnyitó
értekezleten.

Jelen vannak: Kiss Józsefné intézményvezető, Simonné Lőcsei Mónika intézményvezetőhelyettes, Bálintné Kőhalmi Csilla, Dániel Lászlóné, Farkas Lajos, Foglár
Gabriel, Horváthné Világosi Boglárka, Fónad Éva, Kovácsová Veronika,
Misztarka Istvánné, Széky Miklós László, Varga Lászlóné
Kiss Józsefné köszöntötte a megjelenteket, két fő igazoltan volt távol. Géczy Zoltán és Klárik
Edina szabadságon voltak. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta, hogy a
jegyzőkönyvvezető Simonné Simon Andrea, a hitelesítők pedig Dániel Lászlóné és Bálintné
Kőhalmi Csilla legyenek. A javaslatokat a tantestület egyenként, egyhangúlag elfogadta.
Javaslatot tett az alábbi napirendi pontokra, melyet a tantestület egyhangúlag elfogadott.

Napirendi pontok:
1. A 2020/2021-as tanév munkaterve
Előterjesztő: Kiss Józsefné igazgató
2. Tantárgyfelosztás ismertetése
Előterjesztő: Simonné Lőcsei Mónika igazgató helyettes
3. Egyebek – Gyermeknapi program elhalasztása

Napirend tárgyalása
ad. 1. A 2020/2021-as tanév munkaterve
Előterjesztő: Kiss Józsefné intézményvezető
Kiss Józsefné intézményvezetővel együtt meghallgattuk Maruzsa Zoltán tanévnyitó beszédét,
majd ismertette a 2020/2021-as tanév munkatervét.
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Ezután az alábbi részmunkatervek hangzottak el:
- Alsós munkaközösség munkaterve
- Felsős munkaközösség munkaterve
- Belső értékelés munkaközösség munkaterve
- Integrációs felkészítésért felelős munkaközösség munkaterve
- Gyermekvédelmi munkaterv
- Ökoiskola munkaközösség munkaterve
- Diákönkormányzat munkaterve
- Könyvtár munkaterve

H o z z á s z ó l á s o k:
Kiss Józsefné:
A szülői értekezletek online megtartását javasolja a járványügyi helyzetre való tekintettel.
Amennyiben személyes találkozás szükséges, megoldható a pandémiás szabályok
betartásával.
Horváthné Világosi Boglárka és Dániel Lászlóné jelezte az iskolavezetés számára, hogy az
alsós munkaközösséggel is csatlakozna Foglár Gabriel felsős munkaközösség által javasolt
digitális tanrend kialakítását szervező csoporthoz. Az ötletet nagyon jónak tartotta és jelezte a
részvételi szándékát.
Belső továbbképzések lehetőségét ajánlotta fel a kollégák számára.
Simonné Lőcsei Mónika:
A szülői kapcsolattartás online módját támogatta. Javasolta az óvónénikkel felvenni a
kapcsolatot, hogy a hatodik életévüket betöltött gyerekeket küldjék iskolába.
Véleménye szerint minden munkaközösségnek kellene egy kommunikációs felelőst
választania.
Misztarka Istvánné:
A belső értékelés időpontjának módosítását kérte márciusról decemberre áttenni.
A Föld napja alkalmából április22-én szemétszedést javasolt, a korábbi program sikerességére
alapozva.
Dániel Lászlóné:
A járványügyi helyzetre való tekintettel a szemétszedést nem tartja jó ötletnek. Javasolja,
hogy ez ne kerüljön be a munkatervbe.
Farkas Lajos:
A belső értékelési munkaközösség vezetőjeként már módosította is Misztarka Istvánné belső
értékelésének az időpontját.
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