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1. HELYZETELEMZÉS
1.1. Személyi feltételek
Engedélyezett álláshelyek száma: 26,5 státus (feladatellátási helyenként)
Betöltött álláshelyek száma: 26,5 fő (feladatellátási helyenként)
Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő (feladatellátási helyenként)
Három munkatársunk (gyermeknevelési feladatokkal) tartósan távol van, de közülük Kovácsné Szűcs Nelli munkát vállalt, a biológai tantárgy
tanáraként dolgozik a 7-8. évfolyamon.
A nyár folyamán három pedagógus távozott a mélykúti iskolából: Csorba Zsuzsanna gyermekével együtt férje után külföldre költözött; Brezovszkiné
Beszédes Ágota, valamint Malustyikné Csorba Mária Jánoshalmán folytatják pályafutásukat.
A nyugdíj felé közeledő Malustyik János csökkentett munkaidőben dolgozik a tanév folyamán.
A feladatellátásnak megfelelő munkatársak összegyűjtése gondokkal járt a tanév kezdete előtt. A hiányterületek között volt az angol nyelv, a biológia,
a földrajz, a kémia, a magyar nyelv és irodalom, a matematika, valamint a tetnevelés tantárgy is. Afelmerülő gondokat főállásban, részmunkaidőben,
illetve óraadóként dolgozó munkatársak szerződtetésével sikerült megoldani. A feladatok lefedése megkövetelte, hogy főiskolai hallgatókat és
nyugdíjas munkatársakat is alkalmazzunk.
Bogdán Benjamin testnevelőként állt munkába, Csontos Ferencné továbbra is vállalta a vizuális kultúra oktatását, matematikát oktat Kapocs Ildikó, aki
a vizuális nevelé területén is lát el feladatot, Jakity Anikó az angol nyel oktatásában van segítségünkre, illetve a tanulószobai ellátás terén segíti ki az
intézményt, Jurity Georgina Bajáról érkezve s tanít az alsó tagozaton, illetve az etika tantárgy tanáraként tevékenykedik, Keresztes Evelin, főiskolai
hallgató a napköziben vállat munkát, Kun-Szabó Mihályné nyugdíjasként vállat feladatot ugyanitt, Lázár Édua főiskolai hallgató szintén a napköziben
dolgozik, amint Novok- Rostás Éva is, Szűcs Ádám Éva a biológia, Würtz Attial pedig a földrajz tantárgy tanáraként dolgozik szeptembertől az
intézményben.
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Mindebből látható, hogy a szakos ellátottságot ebben az évben annak elenére sem sikerült ellátni, hogy az iskola hirdetett állást. A hirdetésekre
érdemben senki sem jelentkezett. Így szakos ellátással kapcsolatos gondjaink vannak az angol nyelv oktatása terén, ahol Jakity Anikó kapott munkát. Ő
pedagógiai és pszichológiai végzettséggel rendelkezik. Jól birja az angol nyelvet. Jövőre – várakozások szerink – megkezdi főikolai tanulmányait ezen
a területen.
A két főiskolás alkalmazásával az is céljaink között van, hogy Keresztes Evelint már a diploma birtokában a következő, Lázár Éduát pedig az azt
követő évben alkalmazzuk teljes állásban.
Komoly gondot jelent, hogy a főállásban dolgozó unkatársak száma tovább csökkent: számuk jelenleg 22 fő, de várható, hogy Naszvadi Katalin sem
fejezi be a tanévet teljes állásban. Ez a tanórán kívüli feladatok ellátása terén különösen nagy terheket ró a munkatársakra. A helyzetet tovább nehezíti,
hogy a legtöbben magas óraszámban, illetve sok túlórával dolgoznak.
A terhek jövőben csökkentése érdekében felvettük a kapcsolatot néhány végzős pedagógusjelölttel annak reményében, hogy a következő tanévet már a
mi iskolánkban kezdik meg főállású munkatársként.

Pedagógus adatok

7 / 99

1.1.1. Megbízatások, ellátott feladatok
A kötött
munkaidő
nevelés-

NevelésSorszám

Név

oktatással
Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető,
lekötött
DÖK segítő stb)
órák
száma

Egyéb
megbízatásai:

oktatással
le nem
kötött
részében
ellátott
feladatai:

1.

Árpád Bernadett

24

2.

Behányné Illés Mária

23

3.

Bogdán Benjamin

27

4.

Csontos Ferencné

6

5.

Eszterné Matosovits Ágnes

23

1. b; tanulás tanítása (5.a)

DÖK segítő pedagógus, osztályfőnök (1.a)

ebédeltetés

ebédeltetés

felügyelet

osztályfőnök (3. a)
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ebédeltetés

A kötött
munkaidő
Nevelésoktatással
Sorszám

Név

lekötött
órák

Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető,
DÖK segítő stb)

Egyéb
megbízatásai:

száma

nevelésoktatással
le nem
kötött
részében
ellátott
feladatai:

6.

Fuszkóné Gáspár Judit

9

igazgatóhelyettes; ifjúságvédelem

7.

Gömöriné Somogyi Nóra

23

digitális asszisztens, osztályfőnök (2.a)

8.

Hopp Eszter Erzsébet

22

osztályfőnök (4. b) ; tanulás tanítása (5.a)

9.

Hosszúné Balla Lenke

25

karvezető, osztályfőnök (5.a); tanulás tanítása
(5.a);

ebédeltetés

10.

Jakity Anikó

24

tanulás tanítása (7.a)

ebédeltetés

11.

Jurity Georgina

9
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ebédeltetés

floorball

ebédeltetés

A kötött
munkaidő
Nevelésoktatással
Sorszám

Név

lekötött
órák

Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető,
DÖK segítő stb)

Egyéb
megbízatásai:

száma

nevelésoktatással
le nem
kötött
részében
ellátott
feladatai:

12.

Kapocs Ildikó

19,5

13.

Keresztes Evelin

8

tanulás tanítása (7.a)

művészeti szakkör
vezetője

igazgató;
14.

Keresztes József

11

15.

Klem József Zsolt

25,5

tanulás tanítása (7. a); tanulás tanítása (8.a)
(osztályfőnök 7.a);

tanulás tanítása (6.b); osztályfőnök (6.b)
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íjászat vezetője

kompetenciamérés,
ebédeltetés
sportedző

A kötött
munkaidő
Nevelésoktatással
Sorszám

Név

lekötött
órák

Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető,
DÖK segítő stb)

száma

Egyéb
megbízatásai:

nevelésoktatással
le nem
kötött
részében
ellátott
feladatai:

munkaközösség-vezető; osztályfőnök (7.b)

16.

Kollár Mária

23,5

17.

Kopcsek Tamás

17

művészeti csoport vezetője, osztályfőnök (4.a)

18.

Kovácsné Szűcs Nelli

6

tanulás tanítása (8.b)

19.

Kun-Szabó Mihályné

6

20.

Lázár Édua

4

21.

Mackó Józsefné

22

tanulás tanítása (7.b); tanulás tanítása (6.a)

ebédeltetés

ebédeltetés

ebédeltetés

tanulás tanítása
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ebédeltetés

A kötött
munkaidő
Nevelésoktatással
Sorszám

Név

lekötött
órák

Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető,
DÖK segítő stb)

száma

Egyéb
megbízatásai:

nevelésoktatással
le nem
kötött
részében
ellátott
feladatai:

(5-6. évfolyam tanulószoba)

munkavédelmi megbízott;
22.

Malustyik János

13

tanulás tanítása (8.a)
(tanulószoba)

23.

Miskei László Antalné

24

24.

Naszvadi Katalin Julianna

23

25.

Novok-Rostás Éva

15

osztályfőnök (2.b)
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ebédeltetés

A kötött
munkaidő
Nevelésoktatással
Sorszám

Név

lekötött
órák

Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető,
DÖK segítő stb)

száma

Egyéb
megbízatásai:

nevelésoktatással
le nem
kötött
részében
ellátott
feladatai:

26.

Polyákovicsné Molnár Ágota

23

27.

Sztanyikné Gömöri Mária

26

28.

Szűcs-Ádám Éva

12

29.

Taskovics Emese

8

30.

Tokodi Györgyi

21

PÁV; osztályfőnök (6.a)
tanulás tanítása (6.a)

kompetenciamérés ebédeltetés

ebédeltetés

tanulás tanítása (7.a)

tanulás tanítása (8.a), osztályfőnök (8.a)
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A kötött
munkaidő
Nevelésoktatással
Sorszám

Név

lekötött
órák

Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető,
DÖK segítő stb)

Egyéb
megbízatásai:

száma

nevelésoktatással
le nem
kötött
részében
ellátott
feladatai:

31.

Vargáné Ádelhardt Mária

22

32.

Vojnics-Rogics Antalné

13,5

33.

Würtz Attila

8

Kissné Nagy Hajnalka

munkaközösség-vezető; osztályfőnök (3.b)
intézményvezető –helyettes;
tanulás tanítása (7.b), osztályfőnök (7.b)

Tartósan távol.

Triszkitsné Burián Gabriella Tartósan távol.
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tankönyvfelelős
BECS-irányító;

1.1.2. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógi –szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógusok névsora, az OH-mebízások
teljesítésének napja

Sorszám

Név

Szakterület

Szakértői napja

1.

Klem József Zsolt

Szakértő

Péntek

2.

Kollár Mária

Szakértő

Csütörtök

3.

Kopcsek Tamás

Szakértő

Kedd

4.

Vojnics-Rogics Antalné

Szakértő

Csütörtök

1.1.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok
Sorszám

Név

Szakterület

1.
2.
Nem jelentkezett pedagógus minősítésre.
1.2. Vezetők heti ügyeleti rendje
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Keresztes József

Fuszkóné Gáspár Judit

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

Ügyelet

Ügyelet

Szerda
Csütörtök

Intézményvezetőhelyettes
Ügyelet

Hétfő
Kedd

Vojnics-Rogics Antalné

Ügyelet

Ügyelet

Péntek
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1.3. Az intézmény tanulói adatai
beilleszintegrált
sajátos
osztály /
csoport

osztály
létszám

kedési,
tanulási és
magatartási

egyéni
mun-

tanulók

zavarokkal
küzdő

karend

(SNI)

tanulók

nevelési
igényű

hátrányos

halmozottan

helyzetű
tanulók

hátrányos
helyzetű

(HH)

tanulók

napközis
/tanulószo
bai ellátás

(HHH)

(BTMN)
1.a

16

1

3

0

2

0

10

1.b

16

2

3

0

4

0

12

2.a

15

1

1

0

1

1

8

2.b

16

3

0

0

7

0

6

3.a

17

0

3

0

6

0

11

3.b

16

1

5

0

4

0

9

4.a

19

4

2

0

2

1

7

4.b

17

2

7

0

6

1

6
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integrált
osztály /

osztály

csoport

létszám

sajátos
nevelési
igényű
tanulók
(SNI)

beilleszkedési,

halmo-

tanulási és
magatar-

egyéni

tási
zavarokkal

munkarend

küzdő
tanulók

hátrányos
helyzetű

zottan
hátrányos

tanulók

helyzetű
tanulók

(HH)

napközis
/tanulószo
bai ellátás

(HHH)

(BTMN)
5.a

23

3

4

0

2

0

6

6.a

17

7

4

0

6

0

10

6.b

19

4

3

0

0

0

0

7.a

14

2

6

0

10

0

13

7.b

18

2

2

0

2

0

2

8.a

13

2

5

0

6

0

8

8.b

20

2

2

0

1

0

1

Összesen

255

36

50

0

59

3

109

(Az egész napos rendszerű oktatás felmenő rendszerben megszűnt.)
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Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók
Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosít
Sorszám

Bejelentés időpontja

Oktatási azonosító

1.

2015. 11. 23.

73057259207

2.

2013. 09. 23.

72561665797

3.

2016. 09. 06.

72757840250

4.

2020. 02. 05.

73113360553

5.

2019. 12. 03.

72709649247

6.

2021. 08. 26.

73111273771

7.

2021. 09. 06.

73194145694

Csoportbontások:
Általában elmondható, hogy az osztálylétszámok nem indokolják a csoportbontásokat. Ahol ezekre szükség van, ott kivételesen ezt mégis a
létszám (4. évfolyam), illetve a tantárgy jellege indokolja (idegen nyelvek, sportköri foglalkozások).
Ezek alapján a csoportok az alábbiakban tekinthetők át:
Évfolyam

Osztály

Tantárgy

Csoportok száma

1.

1. a és b

Etika

1
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.b

Református hittan

1

2.a és b

Angol nyelv

1

3. a és b

Református hittan

2

Angol nyelv

1

4. a és b

Angol nyelv

2

4.a

Etika

1

4.a

Református hittan

1

5. a

Angol nyelv

2

Református hittan

1

Angol nyev

2

Német nyelv

1

6.a

Református hittan

1

7. a és b

Angol nyev

2

Német nyelv

1

Etika

1

7. b

Református hittan

1-1

7. a

Református hittan

1

8. a és b

Angol nyev

2

6. a és b
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Német nyelv

1

8.b

Etika

1

8.a

Református hittan

1

Összesen

29

Ebből etika és
református hittan

14

Csoportok száma összesen: 31.
Szakkörök és tömegsport
Évfolyam

Osztály

Tantárgy

Csoportok száma

2.

2. a és b

Angol nyelvi szakkör

1

3.

3. a és b

Angol nyelvi szakkör

1

1-8. évfolyam

Énekkar

1

1-8. évfolyam

Zenekar

1

leány

Floorball

1

korcsopor
t – fiú és

Floorball

1

1-3. évfolyam
2-4. évfolyam

1-2. korcsoport fiú
(kezdő)
1-2.

leány
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(haladó)
3-7. évfolyam
6-8. évfolyam

3-4.
3-5.

korcsoport - fiú

Floorball

1

korcsoport -

Floorball

2

leány
6-8. évfolyam

IV.korcsoport

Íjászat

1

4-5. évfolyam

II. korcsoport

Íjászat

1

Egyéb adatok
Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 255 ; 100%.
SNI tanulók száma 36 és aránya 14%.
Étkezők száma 153, ebből az ingyenesen étkezők száma 78 és aránya 51%, 50 %-os kedvezményben részesülők száma 32 és aránya 21%, teljes
árat fizetők száma 43 és aránya 28%.
1.4. Tárgyi feltételek
Épületek száma: 7
Nagy alapterületű tanterm száma

Szabványos méretű tantermek
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A épület

B épület

6

0

C épület
1
(tornaterem)

D épület

E épület

F épület

G épület

6

6

3

1

Egyéb termek
1 díszterem;
1 csoportbontó
terem;
1 tanári pihenő;
1 logopédiai
terem;
2 mosdó;
1 szertár

3 iroda;
1 közösségi
terem;
1 (nem
szabványos)
orvosi szoba;

2 öltöző és
mosdó;
2 szertár

3 mosdó;

1 csoportbontó
terem;
3 mosdó;

1 kazánház

1 takarítószertár

2 előszoba

1 tanári szoba;

1 szertár;

1 iroda;

1 társalgó;

3 mosdó;

1 irattár;

2 szertár;

1 könyvtár;

1 kazánház;

1 műhely;

1 tároló

1
takarítószertár;

1 takarítószertár

2 mosdó
Szaktantermek
tornaterem

táncterem;
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informatikai

természettudományi

fejlesztőszoba

fejlesztőszoba

szaktanterem

szaktanterem

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata: Városi Sportcsarnok

1. A fenntartót érintő feltételek:
Az épületek felújítása befejeződött. Fenntartói támogatásnak köszönhetően az udvar felületének felújítása október elejére szinténEbefejeződik.
Ezzel a felújítás véget ér. Ezen munkálatok eredményeként az épület energetikai mutatói rendkívül kedvezően alakultak. esztétikai szempontból
is figyelmet érdemel a változás. Nagyon sok balesetvédelem szempontjából is fontos változás történt. A bútorok és a taneszközök cseréje is
megkezdődött, beüzemelés alatt áll ai iskola új digitális tanterme.
Összességében elmondható, hogy az infrastruktúra területén a változás nagyon jelentős.

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

Jelentős magas bekövetkezési
valószínűségű

Jelenleg nincs ezen a területen
kockázati tényező.
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Humánerőforráshoz köthető
Amint korábban említettem, a
szokos feladatellátás csorbát
szenved. Igyekszünk ezen a
területen is megoldást találni.

Törekedni kell arra is, hogy a
teljes munkaidőben dolgozó
munkatársak száma
növekedjen, mert ez a terhek
csökkentését, illetve
arányosabb elosztását tenné
lehetővé.
Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési valószínűségű
Egyéb

.

2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI
2.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok
A fenntartó által kiemelt feladatok közé tartozik továbbra is az iskola névadója tiszteletének megerősítése. Ezért a Szent Tamás-nap
megkülönböztetett szerepet kap az iskola munkatervében. Célunk az, hogy a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően családi nappá növelt
ünneppel emlékezzünk meg névadónkról.
A kiemelt feladatok közé tartozik a 2020 őszéről elhalasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés, valamint a
programokon való részvétel előkészítése. Ezt a feladatot Az EKIF munkatársainak irányításával, valamint a kongresszos megyei koordinátorával
való együttműködés keretei között oldjuk meg.
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2.2.

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok (A tabulás tanítása; sport, vizuális szakkör; tánccsoport; drámakör)
a) A tanulás tanítása
Az intézmény pedagógiai programjánaban kitüntetett szerepe van a tanulás tanításának, amelyet nedgyedik éve kezelünk kiemelt
feladatként. A feladattal kapcsolatos információk a pedagógusok megbízásait tartalmazó táblázatban találhatók.
b) Feladatunk továbbá a lemorzsolódás csökkentése. Ennek érdekében együttműködve a Jánoshalmán székelő Gyerekesély Program
munkatársaival kompetenciafejlesztő programot indítunk az alsó tagozaton veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók és szülők számára. A
program megvalósulására november és február között kerül majd sor.
c) Sport
Az iskolában folyó sportélet fejlesztése kiemelt feladat a pedagógiai program szerint. Ebben a tanévben is a Budai Gézáról elnevezett
sportkörre együttműködve tervezzük a fejlesztéseket. A sporteredményeket jól tükrözik az elmúlt évek sikerei, amelyeket egy most
benyújtott pályázathoz összgeztünk az alábbi táblázatban.

A kispályás floorball diákolimpiai eredményei az elmúlt években
(A táblázat az országos döntőben elért eredményeket tartalmazza.)
2017
Első korcsoport

2018

Leány
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2019

2020

Összesen

4. és 6. hely

5. hely

3 döntős

helyezés
Fiú

Második
korcsoport

Harmadik

3. hely

5. hely

3. hely

Leány

7. hely

Fiú

2. hely

Leány

7. hely

korcsoport

Negyedik

8. hely

Leány

7. hely

1 döntős
helyezés
1 döntős
helyezés

Fiú

2 döntős

6. hely

helyezés
1 döntős
helyezés

8. hely

A tömegsportban érintett tanulók száma
Íjászat

helyezés

helyezés

A következő a jelenleg aktív sportéletet folytató tanuló számáról tartalmaz kimutatást.

Floorball

1 döntős

0 döntős

Fiú

korcsoport

4 döntős
helyezés

Labdarúgás

Egyéb
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Összesen

(A városi
sportegyesület keretei
között)
35 fő

24 fő

29 fő

12 fő

100 fő

Mint látható, a rendszeresen sportoló tanulók száma változatlanul magas.
(A tömegsporttal kapcsolatos egyéb információkat a tehetséggondozással kapcsolatos rész tartalmazza.)
d) Művészeti tevékenység
A tanév folyamán kiemelt figyelemben részesülnek az iskolában már működő művészeti foglalkozások.
Vizuális szakkörök
Jelenleg két szaktanár tevékenykedik ezen a területen. kapots Ildikó az 5-6. évfolyamon, Csontos Ferencné pedig a 7-8. évfolyamon
vezeti ezeket a csoportoket. Negyediik éve működik ez a művészeti kör. Az előző két évben a felújítások nem tették lehetővé a kör
munkáinak kiállítását. Ezt ebben a tanévben akorábbi évekre vonatkozóan is pótoljuk.

Kórus
Az előző tanévben érkezett új kórusvezető munkájának eredményeként az iskolai kórus létszáma meghaladta a 60 főt. Ebben az évben a
csoport munkájának stabilizálása a cél, valamin az, hogy az énekkar mellett felépüljön egy kis zenekar is. .
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2.3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok
a) Az országos mérésből adódó feladatok
A kompetenciamérés tekinetében nehéz év előtt állunk. A 8. a osztály tanulóinak teljesítménye minden területen kritikus, de sajnos ez
elmondható a 6. a osztályról is. Mindkét évfolyamon szükség lesz a tanulók támogatásának megszervezésére, de azt tudni kell, hogy a
tanulók maguk sem, illetve a mögöttük álló családok sincsenek tisztában azzal, hogy milyen súlyos következményei lehetnek a
kimunkálatlan tanulói képességeknek.
Célszerű folytatnai az előző tanévben a nyolcadik évfolyamon megkezdett olvasástréninget. Ezt ki kellene terjeszteni a felső tagozat más
évfolyamaira is. (Mint a beszámolóban arról szóltunk, olyan tréninggel próbálkoztunk, amely során a tanulók fejlesztése a legújabb
ifjúsági irodalom felhasználásával történt. A hozzájuk korban, karakterkidolgozásban és történetszövésben közel álló alkotásokat
szívesebben olvassák, az olvasás során szerzett gyakorlatot pedig a szövegértés fejlesztésére is használhatjuk.)
Az alsó tagozaton is komoly gondot jelent az olvasás. A tanulók egy rész ebben otthon segítséget nem kap, mert a családok felnőtt tagjai
sem olvasnak. Így az iskolai gyakorlaton kívül nem szerezhetnek jártasságot az olvasás és a szövegértés területén. Az idei évben
folytatjuk az 1-4. évfolyamon egy olyan program kidolgozását, amely során ugyancsak közelmúltban megjelent gyermekirodalmi
alkotások felhasználásával olvasópárokba szervezett módon juttatjuk gyakorlathoz a gyengébben olvasó diákokat. A napköziben
rendelkezésünkre álló idő egy részét lehetne ezen foglalkozások megszervezésére fordítani.
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A nyelvi kompetenciamérés során javulás volt kimutatható az előző években. Célunk, hogy ezek a tendenciák folyztatódjanak.

b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
Az innovatív módszrek tekintetében a csoportmunka szervezése és a cooperatív technikák alkalmazásának további stabilizálása a cél. A
tantermen kívüli, digitális oktatás során szerzett tapasztalatok alapján a hagyományos munkarend keretei között is használni kívánjuk az
ott bevált módszereket. (Ezt jelentősen akadályozzák az iskola eszközállományának hiányosságai.)
Egy projektnap megvalósítását is tervezzük a víz világnapjához kapcsolódva.
Ugyancsak ehhez a területhez tartozik a tanulás tanításának feladata, amelyet harmadik éve próbál az intézmény meghonosítani. A
feladatok lebontását a tanévre vonatkozóan az alábbi

c) Alsó-felső tagozatváltás feladatai
Hagyománya van nálunk annak, hogy a negyedik évfolyamról érkező tanulókat portrészerűen bemutatják a felső tagozaton tanítóknak. A
későbbiekben nevelőtestületi értekezleten vetjük össze tapasztalatainkat a korábbi véleményekkel.
d) Elsős tanulók szocializálása
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Az elsős tanulók beilleszkedése céljábó több rendezvényt szervezünk: szüreti bál, mesedélután, dramatikus játékok.
e) Intézményi önértékelésből adódó teendők
Az intézményi önértékelésből adódó feladatok közül ebben az évben a honpafejlesztést tekintjük elsődlegesnek, ami összefügg az
információáramlás javításával is.
Az intézmény kijelölte az önértékelésben ezen tanévben érintett munkatársakat: Árpád Bernadett, Fuszkóné Gáspár Judit, Klem József
Zsolt, Kopcsek Tamás, Vargáné Ádelhardt Mária.

3. A TANÉV HELYI RENDJE
3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Pályaorientációs nap

Intézményvezetés

2020. 11. 18.

2.

Félévzáró nevelőtestületi

Intézményvezetés

2021. 02. 05.
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résztvevők,
feladatok

értekezlet
3.

Szakmai nap.
Lemorzsolódás

Intézményvezetés

2021. 02. 26.

4.

Szakmai nap.
Lemorzsolódás

Intézményvezetés

2021. 03. 01.

5.

Szakmai nap

Intézményvezetés

2021. 03. 12.

6.

Diákönkormányzati nap

Diákönkormányzat

2020. 06. 15.

A 2021/2022. TANÍTÁSI ÉV HELYI RENDJE, ELLENŐRZÉSI
TERVE
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A 2021/2022. tanítási év helyi rendje, munkaterve, ellenőrzési terve

A tanév első napja:
A tanév utolsó napja:
A tanítási napok száma:
Az első félév vége:

2021. szeptember 1. (szerda)
2022. június 15. (szerda)
181 (száznyolcvanegy) nap
2022. január 21.
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A szülők értesítése:
A félévi értekezlet ideje:
Őszi szünet:
péntek,

2022. január 28.
2022. február 04.
2021. október 23 – november 1. (szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22.
szünet utáni első tanítási nap: november 2. kedd)
2021. december 22 - 2022. január 2. (szünet előtti utolsó tanítási nap:

Téli szünet:
december 21.

kedd, szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. hétfő)
2022. április 14 - április 19. (szünet előtti utolsó tanítási nap: április 13. szerda,
szünet utáni első tanítási nap: április 20. szerda)

Tavaszi szünet:

A pályaorientációs nap, a nyílt nap, a Magyar Diáksport Napja, valamint az iskola által szervezett egyéb nagy
létszámú rendezvények a hatályos járványügyi intézkedések függvényében tartandók meg.
Augusztus
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

08. 24. 9.00

Alakuló értekezlet

minden pedagógus

intézményvezető

08.24. 11.00

Vezetőségi értekezlet

iskolavezetés, mk.-vezetők

intézményvezető

08.24-től

Tantermek berendezése - adatszolgáltatás

minden pedagógus

intézményvezető

08.25. 8.00

Felkészítés javítóvizsgákra

érintett pedagógusok

int.vez.-helyettesek

08.25. 8.00

1. osztályos osztályfőnökök látogatása az I. sz. óvodában

1. osztályos osztályfőnökök

int.-vez. helyettes

08.26. 8.00

Javítóvizsga

érintett szaktanárok

intézményvezető
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08.26. 08.00

1.

osztályos

osztályfőnökök

látogatása

az

II.

sz.

1. osztályos osztályfőnökök

int.-vez. helyettes

óvodában
08. 24-31.

A tantermek IKT-eszközeinek ellenőrzése, működésének
biztosítása

rendszergazda

követelményeknek
megfelelés

való

intézményvezető

08. 24-31.

Tantermek,
szaktantermek,
szertárak,
eszközök
elrendezése (szükség szerint egész évben folyamatosan)

osztályfőnöki
munkaközösség

szakszerű
szemléltető
anyagok, ízléses dekoráció

intézményvezető

08.
11.00

Alsós és felsős munkaközösség értekezlet

Vargáné Ádelhardt Mária

30.

08. 30. 9.00

08.31.

Tanévnyitó értekezlet

minden pedagógus

- 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet
Osztályba
sorolás,
csoportbontások
névsorának
összeállítása, véglegesítése, névsorok leadása

jogszabályi
szerint

feltételek

pedagógiai
szempontok
érvényesülése a TFO-nak

Osztályok tankönyveinek átvétele

08. 30-31.

Ingyenes tanszercsomagok
szülőknek

08. 22- 31.

Órarend, munkarend, ügyeleti rend, ebédeltetés,
felügyelet, szentmise-szolgálat, stb. összeállítása

érintett

Megbízások, átsorolások, elkészítése folyamatosan

int.vez.-helyettesek

intézményvezető

osztályfőnökök
az

intézményvezető

megfelelően
Vargáné Ádelhardt Mária,

08.30.
8.00-12.00

kiosztása

minden pedagógus

intézményvezető

intézményvezető
Fuszkóné Gáspár Judit és
Vojnics-Rogics
Antalné
int.vez.-helyettesek
iskolatitkár
gazdasági ügyintéző

pedagógiai
szempontok
érvényesülése, óratervnek,
tantárgyfelosztásnak való
megfelelés

intézményvezető

a Munka Törvénykönyve,
ill. kormányrendelet ide
vonatkozó része

intézményvezető

Pedagógusok munkájának megszervezése. A pedagógusok saját
feladatellátásukban,
munkakörükben
elvégzik
a
pedagógiai
tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, felkészülnek a tanítási
év megkezdésére.

minden pedagógus

iskolavezetés

Futó pályázatokban való tevékenység

érintett pedagusok

iskolavezetés
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Szeptember

A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az
ellenőrzésért
felelős vezetők

1. tanítási nap
- Veni Sancte (8.30)
- tankönyvosztás
09. 01. 8.00

- járványügyi protokoll ismertetése
- baleset- és tűzvédelmi oktatás

Minden pedagógus

20/2021.
rendelet

(VI.8.)

osztályfőnökök

20/2012.(VIII.31.)
rendelet 99.§

int.vez.-helyettesek,
iskolatitkár, rendszergazda

tantárgyfelosztásnak
megfelelés

EMMI

iskolavezetés

- házirend ismertetése
- űrlapok (kérelmek, nyilatkozatok) kiosztása
- bizonyítványok összegyűjtése
EMMI

09. 01.

Törzslapok megnyitása

09. 01.

KRÉTA-napló
megkezdése

09. 01.

A felügyeletet igénylő tanulók névsorának leadása – a
szülők írásbeli nyilatkozatával

tanítók, napközis nevelők,
osztályfőnökök

a 2011. évi CXC törvény a
nemzeti köznevelésről 27. §
(2) szerint

iskolavezetés

09. 01.

Napközis/tanulószobai
napiés
hetirend,
a
napközis/tanulószobai
nevelők
munkarendjének
elkészítése; a napközis/tanulószobai házirend szerinti
működés biztosítása

napközis/tanulószobás
nevelők

tantárgyfelosztásnak,
pedagógiai szempontoknak
való megfelelés

intézményvezető

09. 01.

SNI,
BTMN
tanulók
névsorának
csoportbeosztások elkészítése

Sztanyikné Gömöri Mária
gyógypedagógus

a 2011. évi CXC törvény a
nemzeti köznevelésről 4.§
(2), (23)

intézményvezető

megnyitása,

tanügyi

adminisztráció

összeállítása,
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való

intézményvezető
intézményvezető

09. 01. 13 30

Vezetőségi értekezlet

09. 01 – 04.

Bizonyítványok összegyűjtése, dokumentálása

09.08.

ig., igh-k, mk.vezetők
osztályfőnökök

intézményvezető

iskolatitkár

teljesség igénye,
betartása

aktualitások szerint

határidő

int.vez.helyettesek

Egészség-nap
int.vez.helyettesek

09. 01–11.

Szülői értekezlet 1. évfolyam

érintett osztályfőnökök

09.06. 16 00

A dolgozók baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatása

minden dolgozó

09.15.

DÖK-gyűlés

DÖK-vezető pedagógus

09. 20.

Munkaközösségek munkatervének elkészítése, mk.vezetők egymás közötti egyeztetése, DÖK-munkaterv
előkészítése

munkaközösségek vezetői,
DÖK segítő pedagógus

iskolai munkatervvel való
összhang,
oktatási
és
nevelési
célok
meghatározása alapján

intézményvezető

09. 20.

HH és HHH tanulók névsorának összeállítása

iskolatitkár

1997. évi XXXI. törvény 67.
§/A

intézményvezető

09.20-10.11.

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata az
OH által kidolgozott eljárásrend alapján (digitális mérés)

Nkt. 80.§ (1a)

intézményvezető

Tantárgyi tanmenetek elkészítése, leadása

tanítók, szaktanárok

tanterveknek
megfelelés,
didaktikai, szaktudományos
szempontok érvényesülése,
helyes időbeosztás (heti és
éves óraszámok), az írásbeli
beszámoltatás alkalmainak
meghatározása

intézményvezető

EFOP 3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása

VRA, Hopp Eszter, Tokodi
Györgyi

09. 24.

09.27.

-

workshop (bemutató órák)

minden pedagógus
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intézményvezető
intézményvezető

intézményvezető

Logopédiai szűrővizsgálatok – lehetőség szerint

Bács-Kiskun
Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat
Kiskunhalasi Tagintézménye
munkatársa (külsős)

2011. évi CXC törvény a
nemzeti köznevelésről

intézményvezető

Gyógytestnevelésre javasolt tanulók foglalkoztatásának megszervezése

Gömöriné Somogyi Nóra
gyógytestnevelő

2011. évi CXC törvény a
nemzeti köznevelésről

intézményvezető

Orvosi/védőnői szűrővizsgálatok

gyermekorvos, védőnők

Statisztika készítése tanulókról, pedagógusokról, az iskola működéséről
- Drive-on megosztott dokumentumban

osztályfőnökök, iskolatitkár

jogszabályi feltételek szerint;
a tanulói adatok pontos
vezetése

intézményvezető

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

Iskolatej minden tanulónak, iskolagyümölcs 1-6. évfolyamra

Osztályfőnökök,
iskolatitkár

Pályázati-, versenykiírások figyelése

minden pedagógus

EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása

pályázatban részt
pedagógusok

vevő

EFOP 3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása

pályázatban részt
pedagógusok

vevő

Szentmiseszolgálat, osztálymisék

osztályfőnökök, hitoktatók

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

intézményvezető
a
program
előkészítése,
szervezettsége

int.vez.helyettesek
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

megfelelés
háttérnek

a

jogszabályi

felsős int.vez.-h.

Október
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

10. 06.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

10.08.

Iskolai lelki nap

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó
osztályfőnökök, szaktanárok
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Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az
ellenőrzésért
felelős vezetők
intézményvezető

10.09.
10.11.

Projektnap (áthelyezett munkanap)
EFOP 3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása
- workshop (tudásmegosztás)
Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév
kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb
támogatást igénylők névsorának összeállítása (DIFER)

GSN, VRA, KM, KJZS
minden pedagógus

intézményvezető

elsős tanítók

20/2021.
rendelet

munkaközösség-vezetők

a tanév munkarendje szerint,
a programok egyeztetése

intézményvezető

minden pedagógus

Pedagógiai program elvárásai
tanév munkarendje

intézményvezető

minden pedagógus

Pedagógiai program elvárásai
tanév munkarendje

intézményvezető

Felsős munkaközösség

tanév munkarendje

intézményvezető

osztályfőnökök

a tanév munkarendje

intézményvezető

8. o. osztályfőnökök

20/2021.
(VI.8.)
EMMI
rendelet (2. sz. melléklet)

intézményvezető

EMMI

int.-vez. helyettesek

20/2021.
(VI.8.)
rendelet
(2. sz. melléklet)

intézményvezető

Őszi szünet: 2021. október 23 – november 1. (szünet előtti utolsó tanítási
nap: október 22. péntek, szünet utáni első tanítási nap: november 2.
kedd)

osztályfőnökök

20/2021.
rendelet

(VI.8.)

EMMI

A 8. osztályosok pályaválasztási programjai (középiskolák látogatása)

8. o. osztályfőnök

20/2021.
rendelet

(VI.8.)

EMMI

10. 15-ig
10. 16.
10.18.
16.00-17.00
17-00-tól

10.20.
16.00-17.00
17.00-tól

Éves versenynaptár készítése
fogadóóra – alsó tagozat
Szülői értekezletek (alsó tagozat)
fogadóóra – felső tagozat
Szülői értekezletek (felső tagozat)

10. 22.

Iskolai megemlékezés
forradalomról

az

1956.

október

23-ai

10. 23.

Városi megemlékezés az 1956. október
forradalomról, ünnepség, tanulók delegálása

23-ai

10. 31-ig

A 8. évfolyamon tanulók tájékoztatása a KÖZÉPISKOLAI
FELVÉTEL rendjéről

10.31-ig

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó
tanulók szüleit a továbbtanulással kapcsolatban
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(VI.8.)

EMMI

intézményvezető

intézményvezető
intézményvezető

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

osztályfőnökök,
helyettesek

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

Orvosi/védőnői szűrővizsgálatok

gyermekorvos, védőnők

Pályázati kiírások figyelése

int.vez.-

intézményvezető
óralátogatások értékelésének
szempontjai szerint, tanórai
fegyelem, rend

iskolavezetés
intézményvezető

minden pedagógus

intézményvezető

Szentmiseszolgálat, osztálymisék

osztályfőnökök, hitoktatók

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

eDIA mérés az 1. és 2. évfolyamon

osztályfőnökök
Klem József Zsolt

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása

megfelelés
háttérnek

a

jogszabályi

felsős int.vez.-h.
intézményvezető

November

A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az
ellenőrzésért
felelős vezetők

köznevelési törvény 54. §(1)
és 62.§ (1) f szerint

intézményvezető

11.08. 16 00

Tanulói magatartás, szorgalom értékelése

of.-i
mk.-vezető,
osztályfőnökök

11.05.

Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév
kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb
támogatást igénylők létszámának továbbítása a Hivatal
felé; a diagnosztikus fejlődésvizsgálatot december 10-ig kell
elvégezni (DIFER)

iskolatitkár,
osztályfőnökök

11.17.

Pályaorientációs nap

osztályfőnökök

39 / 99

elsős

intézményvezető

20/2021.
rendelet

(VI.8.)

EMMI

intézményvezető

11.18.

Szüreti bál (alsó tagozat)

DÖK

11.19.

Szüreti bál (felső tagozat)

DÖK
osztályfőnökök,
helyettesek

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

int.vez.-

20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet

intézményvezető

óralátogatások
értékelésének szempontjai
szerint, tanórai fegyelem,
rend

iskolavezetés

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

Tisztasági szűrővizsgálatok

védőnők

Pályázati kiírások figyelése
EFOP-1.3.7-17-2017-00340 sz. pályázat megvalósítása

minden pedagógus

intézményvezető

Szentmiseszolgálat, osztálymisék

osztályfőnökök, hitoktatók

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

intézményvezető

EFOP3.2.3-17-2017-00059 sz. pályázat megvalósítása
megfelelés
háttérnek

a

jogszabályi

felsős int.vez.-h.

December

A program
ideje
12.10-ig

12. 03.

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata

20/2021.
rendelet

(DIFER)
Tanulók
jelentkezése
a
központilag,
egységes
követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a
vizsgát
szervező
intézménybe.
(KÖZÉPISKOLAI
FELVÉTELI)

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

8. évfolyam osztályfőnöke

40 / 99

(VI.8.)

Az
ellenőrzésért
felelős vezetők

EMMI

20/2021.
(VI.8.)
EMMI
rendelet (2. sz. melléklet)

intézményvezető

12. 13-17.

Az elégtelenre álló tanulók megnevezése

köznevelési törvény 54. §(1)

szaktanár

és 62.§ (1) f szerint

Áthelyezett munkanap (megtartva: 2021.október 9.)

intézményvezető

12.12. (szo)

- 2021.12.24. /csütörtök/ helyett

minden munkavállaló

14/2020. (V. 13.) ITM
rendelete a
2021. évi
munkaszüneti napok körüli
munkarendről

12. 19.

Adventi/karácsonyi műsor, gyertyagyújtás

humán munkaközösség

a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető

12. 13-17.

Elégtelenre álló tanulók szüleinek értesítése

osztályfőnökök

köznevelési törvény 54. §(1)
és 62.§ (1) f szerint

intézményvezető

A téli szünet: 2021. december 22. - 2022. január 2.
(szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. kedd, szünet utáni első
tanítási nap: 2022. január 3. hétfő)

20/2021.
rendelet

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

osztályfőnökök,
helyettesek

int.vez.-

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

Tisztasági szűrővizsgálatok

védőnők

Pályázati kiírások figyelése

minden pedagógus
osztályfőnökök, hitoktatók

Szentmiseszolgálat, osztálymisék
Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

(VI.8.)

intézményvezető

EMMI

20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet

intézményvezető

óralátogatások rtékelésének
szempontjai szerint, tanórai
fegyelem, rend

iskolavezetés
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

megfelelés
háttérnek

a

jogszabályi

felsős int.vez.-h.

Január
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó
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Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az
ellenőrzésért
felelős vezetők

01.03-03.31.

01. 18. 16.00

01.20.

Az
egyéni
munkarenddel
rendelkező
tanulók
osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítésének és
dokumentálásának vizsgálata
Osztályozó értekezlet

20/2021.

iskolatitkár

érintett pedagógusok

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok
benyújtása

EMMI

rendelet

intézményvezető

a tanulók magatartásának,
szorgalmának,
tanulmányi
munkájának értékelése a
pedagógiai program szerint

iskolavezetés

20/2021.

8. osztályfőnök

(VI.8.)

(VI.8.)

EMMI

(VI.8.)

EMMI

rendelet

intézményvezető

01. 21.

I. félév vége

minden pedagógus

20/2021.
rendelet

01. 28.

Félévi statisztikák elkészítése, beszámolók leadása

rendszergazda,
osztályfőnökök

a pedagógiai program és a
tanév
munkaprogramja
szerint

iskolavezetés

01. 28.

A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért
tanulmányi eredményről

osztályfőnökök

20/2021.
rendelet

intézményvezető

A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az előzetes felvételi
eljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák: 2022.01.22-én 10 órakor a
kilencedik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a
középfokú intézményekbe; pótfelvételi: 2022.01.27. 14 órakor.
(FELVÉTELI)

8. évfolyam osztályfőnökei

20/2021.
(VI.8.)
EMMI
rendelet (2. sz. melléklet)

intézményvezető

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének
évfolyamon. Jelentés 2022.06.15-ig (NETFIT)

testnevelést
pedagógusok

20/2021.
rendelet

intézményvezető

vizsgálata

az

5-8.

tanító

(VI.8.)

(VI.8.)

EMMI

EMMI

intézményvezető

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

óralátogatások értékelésének
szempontjai szerint; tanórai
fegyelem, rend

iskolavezetés

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

int.vez.-helyettesek

20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet

intézményvezető

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

Tisztasági szűrés

védőnők
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intézményvezető

Szentmiseszolgálat, osztálymisék

osztályfőnökök, hitoktatók

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

intézményvezető
megfelelés
háttérnek

a

jogszabályi

felsős int.vez.-h.

Február

A program
ideje

02. 04.

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az
ellenőrzésért
felelős vezetők

minden pedagógus

A
köznevelésről
szóló
2011.évi CXC. törvény
szerinti 62.§ (n), 27/2020.
(VIII. 11.) EMMI rendelete

intézményvezető

Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra

osztályfőnökök, szaktanárok

köznevelési törvény 54 §
(1) és 62.§ (1) f szerint

intézményvezető

Szülői értekezletek a felső tagozaton, fogadóóra

osztályfőnökök, szaktanárok

köznevelési törvény 54 §
(1) és 62.§ (1) f szerint

intézményvezető

8. évfolyam osztályfőnökei

20/2021.
(VI.8.)
EMMI
rendelet (2. sz. melléklet)

intézményvezető

A program (az ellenőrzés) megnevezése
Félévzáró tantestületi értekezlet
(tanítás nélküli munkanap)

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

02. 14.
16.00-17.00
17.00-től

02. 16.
16.00-17.00
17.00-től

02. 18.

Tanulói jelentkezési lapok
iskoláknak/Felvételi Központnak

továbbítása

középfokú

02.24.

Iskolai farsangi bál – alsó tagozat

DÖK

a program előkészítése,
szervezettsége

alsós i int.vez.-h.

02.25.

Iskolai farsangi bál – felső tagozat

DÖK

a program előkészítése,
szervezettsége

felsős int.vez.-h.
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02. 25.

A kommunizmus
emléknapja

és

egyéb

diktatúrák

áldozatainak

02.28.

Tanítás nélküli munkanap - felzárkóztató tevékenység
(4. nap)

7.-8.
osztályfőnökök

osztályos

a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető

iskolavezetés

intézményvezető

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

az
óralátogatások
értékelésének szempontjai
szerint, tanórai fegyelem,
rend

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

int.vez.-helyettesek

20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

Tisztasági szűrés

védőnők

Szentmiseszolgálat, osztálymisék

osztályfőnökök, hitoktatók

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

intézményvezető
intézményvezető
megfelelés
háttérnek

a

jogszabályi

felsős int.vez.-h.

Március

A program
ideje
03.11.

03. 11.

A program (az ellenőrzés) megnevezése
Az országos méréshez szükséges adatok megküldése az
Oktatási Hivatal részére

Március 15. ünnepe - iskolai ünnepség

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Klem József Zsolt
iskolatitkár
4. évfolyam osztályfőnökei,
Hosszúné Balla Lenke
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Az
ellenőrzésért
felelős vezetők
intézményvezető

pedagógusok
együttműködése, a műsor
és dekoráció előkészítése,
a
rendezvény
ünnepélyessége

intézményvezető

03. 15.

Városi megemlékezés, ünnepség, tanulók delegálása

osztályfőnökök

intézményvezető

03. 15-ig

Beiskolázási terv elfogadása

intézményvezető

277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet szerint

fenntartó

03. 21 – 22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában

8. évfolyam osztályfőnökei

20/2021.
(VI.8.)
EMMI
rendelet (2. sz. melléklet)

intézményvezető

03. 28.

Tanulói magatartás, szorgalom értékelése

felsős munkaközösség

köznevelési törvény
54. §(1) és 62.§ (1) f szerint

intézményvezető

03.31.

Szvetnik-pályázat kiírása

Csontos Ferencné
Vojnics-Rogics Antalné
az
óralátogatások
értékelésének szempontjai
szerint, tanórai fegyelem,
rend

iskolavezetés

20/2012.(VIII.31.)
rendelet

intézményvezető

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

osztályfőnökök,
helyettesek

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

Tisztasági szűrés

védőnők

Szentmiseszolgálat, osztálymisék

osztályfőnökök, hitoktatók

intézményvezető

Pályázati kiírások figyelése

minden pedagógus

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

int.vez.-

EMMI

intézményvezető

megfelelés
háttérnek

a

jogszabályi

felsős int.vez.-h.

Április
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó
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Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az
ellenőrzésért

felelős vezetők

04. 11.

A magyar költészet napja - megemlékezés

alsós
munkaközösség

04.13.

Nagyböjti lelkinap

Bolvári
osztályfőnökök

04. 16.

Holokauszt áldozatainak emléknapja

7-8. osztályfőnökök

04.20.

Tanítás nélküli munkanap (5. nap)

04. 21-22.

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratása

iskolatitkár

04. 20-ig

Tankönyvkölcsönzés felmérése

Vargáné Ádelhardt
osztályfőnökök

04. 22.

A Föld napjáról történő megemlékezés

reál munkaközösség

program(ok) előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető

04.25.

Szvetnik-rajzpályázat

Csontos Ferencné

a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető

04. 23.

Szent Tamás-projektnap

Bolvári János

a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető

Tavaszi szünet: 2022. április 14. – április 19. (szünet előtti utolsó tanítási
nap: április 13. szerda, szünet utáni első tanítási nap: április 20. szerda)

osztályfőnökök

20/2021.
rendelet

intézményvezető

Tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja

Vargáné Ádelhardt Mária

Leendő első osztályosok szüleinek tájékoztatása, gyermekek beíratása

iskolatitkár, alsós int.vez.-h.

Nkt. 45.§
bekezdés

osztályfőnökök

a pedagógiai program és a
tanév
munkaprogramja
szerint

Osztálykirándulások (1 nap) – folyamatos
(Az elszámolások leadása: a kirándulást követő 1 héten belül)
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/humán

a program előkészítése,
szervezettsége

János,

intézményvezető
a program előkészítése,
szervezettsége

20/2021.

(VI.8.)

EMMI

rendelet
Mária,

intézményvezető

2011. évi CXC. törvény

EMMI

2011. évi CXC. törvény

int.vez.helyettesek

a nemzeti köznevelésről
(1-2)

és

intézményvezető
intézményvezető

51./A. fejezete

(VI.8.)

intézményvezető

(4)

intézményvezető
intézményvezető

óralátogatások
értékelésének szempontjai
szerint; tanórai fegyelem

iskolavezetés

20/2012.(VIII.
rendelet

intézményvezető

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

osztályfőnökök,
helyettesek

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

intézményvezető

Tisztasági szűrés
Pályázati kiírások figyelése

védőnők
minden pedagógus

intézményvezető

Szentmiseszolgálat, osztálymisék

osztályfőnökök, hitoktatók

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

int.vez.-

megfelelés
háttérnek

a

31.)

EMMI

jogszabályi

felsős int.vez.-h.

Május
A program
ideje
05. 01.

A program (az ellenőrzés) megnevezése
Anyák napi ünnepség

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó
osztályfőnökök
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Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az
ellenőrzésért
felelős vezetők

a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető

05. 02.

Tanév végi jutalmazások előkészítése

minden pedagógus

az előzetesen megadott
szempontok szerint

int.vez.helyettesek

05. 09.

Az elégtelenre álló tanulók megnevezése

szaktanárok

köznevelési törvény 54.
§(1) és 62.§ (1) f szerint

intézményvezető

05. 10-13.

Elégtelenre álló tanulók szüleinek értesítése

osztályfőnökök

köznevelési törvény 54.
§(1) és 62.§ (1) f szerint

intézményvezető

05. 20-ig

Etika/Hit- és erkölcstan módosítási szándék jelzése

iskolatitkár

20/2012. (VIII. 31.) EMMI
182/B §

intézményvezető

05.04-17.

Idegen nyelvi mérés a 8. évfolyamon
Szövegértési, matematikai
és természettudományi
kompetenciát vizsgáló mérés a 8. évfolyamon

Klem
József
Zsolt,
Polyákovicsné M. Á., Tokodi
Györgyi,
Vojnics-Rogics
Antalné int.vez.-h.

20/2021.
rendelet

(VI.8.)

EMMI

intézményvezető

Klem
József
Zsolt,
Polyákovicsné M. Á., Tokodi
Györgyi,
Vojnics-Rogics
Antalné int.vez.-h.

20/2021.
rendelet

(VI.8.)

EMMI

05.18-31.

Idegen nyelvi mérés a 6. évfolyamon
Szövegértési, matematikai
és természettudományi
kompetenciát vizsgáló mérés a 6. évfolyamon

Órák/foglalkozások látogatása

érintett pedagógusok

az
óralátogatások
értékelésének
szempontjai
szerint, tanórai fegyelem

iskolavezetés

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

osztályfőnökök, int.vez.-h.

20/2012.(VIII.
rendelet

intézményvezető

Nevelőtestületi értekezlet (szükség szerint hétfőnként)

minden pedagógus

Tisztasági szűrés

védőnők

Pályázati kiírások figyelése

minden pedagógus

intézményvezető

Szentmiseszolgálat, osztálymisék

osztályfőnökök, hitoktatók

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

Június
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intézményvezető

31.)

EMMI

intézményvezető

megfelelés
háttérnek

a

jogszabályi

felsős int.vez.-h.

A program
ideje

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

A program (az ellenőrzés) megnevezése

06. 03.

Nemzeti Összetartozás Napja (06.04.)

humán munkaközösség

06. 06.

Tanulók, tanulócsoportok tanulmányi, sport és kulturális
versenyeken elért eredményeinek összegzése

iskolatitkár

06. 06.

Osztályozó
értekezlet,
véglegesítése

06. 06-10.

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az
ellenőrzésért
felelős vezetők

a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető
intézményvezető

minden pedagógus

a tanulók magatartásának,
szorgalmának, tanulmányi
munkájának értékelése a
pedagógiai program szerint

iskolavezetés

Javítóvizsga tematikájának közzététele

érintett pedagógusok

a pedagógiai program és a
tantárgyi
követelmények
szerint

int.vez.helyettesek

06. 08.

Ballagási műsor főpróbája

felsős munkaközösség

a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető

06. 10. 17 00

8.-os tanulók ballagási ünnepsége

8. osztályfőnökök

a program előkészítése,
szervezettsége

intézményvezető

06.13.

Projektnap

munkaközösség-vezetők

06.14.

DÖK-nap (6. tanítás nélküli munkanap)

DÖK

Utolsó tanítási nap

minden pedagógus

rendelet

intézményvezető

Pedagógiai
adminisztráció
teljesítése:
bizonyítványok, törzslapok
Tanév végi statisztika, beszámolók leadása

Osztályfőnökök,
tanítók,
szaktanárok,
munkaközösség-vezetők,
DÖK
munkáját
segítő
pedagógusok,
gyógypedagógus,
fejlesztő
pedagógus,
könyvtáros,
ifjúságvédelemi
felelős,
tankönyvfelelős

az előzetesen megadott
szempontok alapján

intézményvezető

tanév

végi

jutalmazások

20/2021.
06. 15.

06. 17.
12 00-ig

naplók,
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(VI.8.)

EMMI

06.19.

A 2021/2022. tanév ünnepélyes zárása, Te Deum

06. 21.
9 00

Tanévzáró tantestületi értekezlet: a tanév pedagógiai
értékelése

minden pedagógus

a program előkészítése,
szervezettsége

iskolavezetés

06. 21.
17 00

Ünnepélyes tanévzáró, bizonyítványok kiosztása

minden pedagógus

a pedagógiai program és a
tanév
munkaprogramja
szerint

intézményvezető

Vargáné

2011. évi CXC. törvény

Tankönyvrendelés módosításának határideje: június 30.

Osztályfőnökök,
Ádelhardt Mária

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése

int.vez.-helyettesek

20/2021.
rendelet

Nyári karbantartási munkák

karbantartó, illetve külsősök

a munkák szakszerűsége,
határidők betartása

intézményvezető

Előzetes tantárgyfelosztás készítése a következő tanévre

int.vez.-helyettesek

jogszabályi feltételek (Nkt.
és végrehajtási rendeleteik
stb.) szerint

intézményvezető

Éves önértékelési terv megvalósítása

érintett pedagógusok

megfelelés
háttérnek

felsős int.vez.-h.

Szentmiseszolgálat

osztályfőnökök, hitoktatók

intézményvezető

Pályázati kiírások figyelése

minden pedagógus

intézményvezető

a nemzeti köznevelésről
(VI.8.)

EMMI

int.vez.helyettesek
intézményvezető

A 2022/2023-as tanév előkészítése

Megjegyzés:
A tanítás nélküli munkanapok (6 nap):
1. Pályaorientációs nap: 2021. 11. 17..
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a

jogszabályi

2.
3.
4.
5.
6.

DÖK-nap: 2022. 06. 14.
Szakmai nap: sni, btmn, tanulók - felzárkóztató tevékenység: 2022 02. 28
Szakmai nap: lemorzsolódás: Időpontja a Szegdi POK-kal való egyeztetés függvénye 2022. március 11.
Félévzáró értekezlet: 2022. 02. 04.
Szabadon tervezhető: 2022. 04. 20.

A munkatervben leírtak betartása – a nevelőtestületi elfogadás, illetve intézményvezetői jóváhagyás után – minden érintett számára kötelező érvényű.
Mélykút, 2021. szeptember 1.

1. számú melléklet: Szakmai műhelyek (munkaközösségek)
MUNKAKÖZÖSSÉG
ELNEVEZÉSE
MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ
MUNKAKÖZÖSSÉG
TAGJAI

ALSÓS/TANÍTÓK

FELSŐS

Vargáné Ádelhardt Mária

Kollár Mária
Bogdán Benjamin Csontos Ferencné
Hosszúné Balla Lenke
Jakity Anikó
Kapots Ildikó
Keresztes József
Klem József Zsolt (Kovácsné Szűcs Nelli)
Malustyik János
Naszvadi Katalin
Polyákovicsné Molnár Ágota
Tokodi Györgyi Szűts Ádám Éva
Vojnics-Rogics Antalné
Würtz Attila

Árpád Bernadett
Behányné Illés Mária
Eszterné Matosovits Ágnes
Fuszkóné Gáspár Judit
Gömöriné Somogyi Nóra
Hopp Eszter
Jurity Georgina
Kopcsek Tamás
Mackó Józsefné
Miskei Lászlóné
Novok Rostás Éva
Sztanyikné Gömöri Mária
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2. számú melléklet: Nevelői megbízatások
Osztályfőnökök:
1.a

Behányné Illés Mária

1.b

Árpád Bernadett

2.a

Gömöriné Somogyi Nóra

2.b

Miskei Lászlóné

3.a

Eszterné Matosovits Ágnes

3.b

Vargáné Ádelhardt Mária

4.a

Kopcsek Tamás

4.b

Hopp Eszter

5.a

Hosszúné Balla Lenke

6.a

Polyákovicsné Molnár Ágota

6.b

Klem József Zsolt

7.a

Keresztes József

7.b

Kollár Mária

8.a

Tokodi Györgyi

8.b

Vojnics-Rogics Antalné

Egyéb megbízatások:

52 / 99

Behányné Illés Mária
Fuszkóné Gáspár Judit
Malustyik János
Sztanyikné Gömöri Mária
Vargáné Ádelhardt Mária
Vojnics-Rogics Antalné

– diákönkormányzat - vezető
– gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, LEP-koordinátor
– tűz- és munkavédelmi megbízott
– gyógypedagógus
– tankönyvfelelős
– BECS vezető
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A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint
az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok,
megemlékezések időpontja

sz.

1.

2.

esemény / téma

felelős

Az aradi vértanúk emléknapja
Osztályfőnökök
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe (október 23.)

Kollár Mária (7.b)

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatai emléknapja

Osztályfőnökök

4.

Az 1848-as forradalom és

Alsós munkacsoport
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időpont

2021. október 6.

2021. október. 21.

2022. február 25.
2022. március 11.

eredményességi
mutató

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi
mutató

szabadságharc ünnepe
5.

A holokauszt áldozatai emléknapja

7-8. évfolyam

A Nemzeti Összetartozás Napja

6.

2022. április 18.

osztályfőnökei

Kollár Mária

2022. június 03.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Tanévnyitó szentmise és ünnepség

Vojnics- Rogics

2021. 09.

Antalné

01.

Karácsonyi hangverseny

Vojnics -Rogics
Antalné

2021. 12.
19.

2.

Anyák napja

Fuszkóné Gáspár
Judit

2022. 05.
01.

3.

Szent Tamás-nap

Bolvári János atya

4.

Végzősök lelkigyakorlata

Bolvári János atya

5.

Ballagás

Intézményvezetés
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2022. 04.
23.

2022. 06.
10.

eredményességi
mutató

sz.

esemény / téma

6.

Tanévzáró szentmise és ünnepség

felelős

időpont

Vojnics Rogics

2022. 06.

Antalné

19.
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eredményességi
mutató

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi
mutató

1.
2.
3.
4.
5.

3.2. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

2021. 08. 28.

Tanévnyitó értekezlet

Keresztes József

2022. 02. 04.

Félévzáró értekezlet

Keresztes József

2021. 06. 21.

Tanévzáró értekezlet

Keresztes József

eredményességi
mutató

3.3. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

A szülői értekezletek idejét, helyét és módját ebben a tanévben a járványügyi helyzetnek megfelelően szabályozza az intézmény.
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időpont
2021. 09. 13.

2021. 10. 18.

2021. 10. 20.

2022. 02. 14.

2022. 02. 16.

esemény / téma

felelős

Szülői értekezlet és fogadóóra az 1. és 5.
évfolyam számára
Szülői értekezlet és fogadóóra az alsó tagozat
számára

Osztályfőnökök

Osztályfőnökök

Szülői értekezlet és fogadóóra a felső tagozat
számára
Szülői értekezlet és fogadóóra az alsó tagozat
számára
Szülői értekezlet és fogadóóra a felső tagozat
számára
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Osztályfőnökök

Osztályfőnökök

eredményességi
mutató

3.4. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

A nyílt napok idejét és programját ebben a tanévben a járványügyi helyzetnek megfelelően szabályozza az intézmény.
időpont

esemény / téma

felelős

2021. 11. 24.

Nyílt nap

igazgató

eredményességi
mutató

3.5. Tervezett mérések és vizsgák
3.5.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje
Az iskolában a települési/kerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő
ütemezés szerint házi versenyeket tartunk.
A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik.
Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny
megnevezése

Tudásbajnokság

Évfolyam

1-8. évfolyam

Tantárgy

Angol nyelv
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Felkészítő tanár

Tokodi Györgyi

Megjegyzések

Verseny
megnevezése

Évfolyam

Tantárgy

Felkészítő tanár

Megjegyzések

Tokodi Györgyi
Német nyelv

Polyákovicsné
Molnár Ágota

Matematika

Mackó Józsefné
Klem József Zsolt

Biológia,
természetismeret

Kovácsné Szűcs
Nelli

Magyar nyelv és

Kollár Mária

irodalom

Dugonics András
Matematika Verseny
Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny

5-8.

5-8.

Vojnics-Rogics
Antalné

Történelem

Kollár Mária

Matematika

Klem József Zsolt
Tokodi Györgyi

Magyar nyelv és
irodalom

Kollár Mária
Vojnics-Rogics
Antalné

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:
 javítóvizsga (augusztus utolsó hete)
 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten). 2021. 01. 13-16. és 2021. 06. 2-5.
 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
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 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)
 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)

3.5.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje
A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet) szólnak.
Kiemelt mérések:
a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével
Határidő: 2020. 09. 30.
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők
b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése
Határidő: 2021. év, 12. hó, 10. nap
Felelős: 1. évf. osztályfőnökei

c) eDIA-mérés az első évfolyamon
d) Határidő: 2021. év, 10. hó, 22. nap
Klem József Zsolt, Fuszkóné Gáspár Judit
e) Országos mérés a 4., 6. és 8. évfolyamokon
Szövegértés és matematikai kompetencia. Idegen nyelvi kompetencia
Határidő: 2022. év, 05. hó, 4-31. nap
Felelős: Klem József Zsolt
Felelős: Polyákovicsné Molnár Ágota
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f)

NETFIT
2022. 01. 21. és 2021. 04. 23. között
Feltöltés: 2022. 06. 15.

g)

3.5.3. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
sz.

esemény / téma

1.

A mérés kezdete

2.

A mérés befejezése

3.

A jelentés elküldése

4.

A korábbi mérések elemzése

felelős
Naszvadi
Katalin
Naszvadi
Katalin
Naszvadi
Katalin
Naszvadi
Katalin

5.
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időpont

2022. 01. 21.

2022. 04. 23.

2022. 05. 28.

2022. 06. 25.

eredményességi
mutató

4. SZAKMAI FELADATOK
4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

sz.

esemény / téma

felelős

határidő

Keresztes
József

Később
kitűzendő

Keresztes

Később

József

kitűzendő

Keresztes

Később

József

kitűzendő

felelős

határidő

Vojnics-Rogics

Később

Antalné

kitűzendő

Tanfelügyeleti ellenőrzés

1.

Hosszúné Balla Lenke

2.

Sztanyikné Gömöri Mária

3.

Tokodi Györgyi

eredményességi
mutató
Sikeres ellenőrzés

Sikeres ellenőrzés

Sikeres ellenőrzés

4.2. A minőségfejlesztési munka tervezése

sz.

esemény / téma
Intézményi önértékelés

1.

Fuszkóné Gáspár Judit

2.

Árpád Bernadett

3.

Kopcsek Tamás

Vojnics-Rogics

Később

Antalné

kitűzendő
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eredményességi
mutató

sz.

esemény / téma

felelős

Intézményi önértékelés

4.

Klem József Zsolt

5.

Vargáné Ádelhardt Mária

határidő

Vojnics-Rogics

Később

Antalné

kitűzendő

Vojnics-Rogics
Antalné

Később
kitűzendő

felelős

határidő

eredményességi
mutató

4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok

sz.

esemény / téma

eredményességi
mutató

4.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai

feladat

felelős
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határidő

eredményességi
mutató

4.5. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

2021. 11. 17. az iskola pályaorientációs napja. Ezen a napon a 8. és a 7. évfolyam tanulói egy előadáson vesznek részt, amelynek keretei között a
továbbtanulás általános feltételeiről kapnak tájékoztatást. Ennek során megismerkednek a hazai középfokú oktatás szervezeti kereteivel, a
felvételi követelményekkel, a kimeneti célokkal.
Ezt követően az osztályfőnökök segítségével értékelik a pályaorientációs kérdőívek eredményeiet, majd a régió középiskoláival ismerkednek
meg.
Ugyanezen a napon az alsóbb évfolyamok tanulói az osztályfőnöki munkacsoport által kidolgozott temetika szerint készülnek a pályaválasztásra.
A roma tanulók továbbtanulásáénak megkönnyítése érdekében ebben az évben is keressük a kapcsolatot a pécsi Gandhi Gimnázium
képviselőivel.
Az osztályfőnökök egyéb feladatatait a tanév helyi rendje tartalmazza a továbbtanulással kapcsolatban.
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4.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok

Pályázatok a 2020/2021. tanévben
Ebben a tanévben a SZTKÁI az alábbi - folyamatban levő - pályázatokat valósítja meg:
1. EFOP-3.2.3-17-2017-00059- Digitális környezet a köznevelésben
A programot megvalósító pedagógusok száma: 7 fő (+ 1 fő digitális asszisztens)
Bevont tanulók: 115 fő
Alkalmazott programcsomagok:





Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGOR StoryStarter csomag alkalmazásával
Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a LEGOR StoryStarter csomag alkalmazásával
LEGOR eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásában – alsó tagozat
GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer felső tagozatosok számára

Feladatok: A programcsomagok tanórai alkalmazása (az éves óraszám 40%-ában).

4.7. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése a
nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak
biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres
beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:


az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
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Eszközei:

A hárányos helyzetre vonatkozó adatok összegyűjtése az önkormányzat segítségével.
Egyeztetés a családsegítő munkatársaival, valamint az iskolaorvossal és a védőnőkkel.
A lemorzsolódási mutatók vizsgálata és elemzése.
A veszélyeztetett tanulók csoprtjainak összeállítása.
A fejlesztő foglalkozások és korrepetálások tartalmának meghatározása.
A tanulók besorolása a napközibe, illetve a tanulószobára.


képességek és kulcskompetenciák fejlesztése


Eszközei:

A tanulás tanításának megszervezése és koordinálása minden tanulócsoportban és minden évfolyamon.
Az olvasásá tanításának megszervezése minden tanulócsoportban.
A szövegértés és a matematikai kompetencia fejlesztése minden tanulócsoportban.
A tanulási attitűdök javítása szükség esetén.



a tehetséges tanulók támogatása


Eszközei:

Felkészítés tanulmányi versenyekre.
Felkészítés a felvételi vizsgákra. (Szükség szerint.)
A szakköri kínálat lehetőségek és igények szerinti kialakítása.



a versenyek szervezése


Eszközei:
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Felkészítés.
Versenyszervezés.



a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális tartalmak megismertetése


Eszközei:

A roma tanulók identitásának erősítése.
A roma ünnepek előkészítése és kiemelt megünneplése.


a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének kialakítása a tanulókban




Eszközei: …………..

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


Eszközei:

A pályaorientáció segítése.
Önismereti tréningek szervezése.

A fentiek megvalósításának ellenőrzése a belső ellenőrzési szabályozásban és az Intézményi minőségirányítási programban (IMIP) foglaltaknak megfelelően
a következő formákban történik:
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4.8. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek

Egyeztetésre került-e
az egyetértési jogkör
gyakorlóival a
Tevékenység
megnevezése

Résztvevő

Időpont, helyszín

Felelős

felkészítés (iskolaszék
/ szülői szervezet,
diákönkormányzat)
I/N
(jkv. szám)

Sportkörök
Városi Sportcsarnok
Floorball 1.

16 fő

Szerda- csötörtök
14:30 és 16:00

Klem József
Zsolt

Igen

között
Városi Sportcsarnok
Floorball 2.

14 fő

hétfő és péntek
14:30 és 16:00
között

Bogdán
Benjamin és
Klem József
Zsolt

Igen

Városi Sportcsarnok
Floorball 3.

17 fő

kedd és péntek
14:30 és 16 óra
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Bodgdán
Benjamin

Igen

Tornaterem
Kedd és szerda
Floorball 4.

18 fő

13:30 és 14:15

Hopp Eszter

Igen

Keresztes
József

Igen

Keresztes
József

Igen

között

Sportterem
Íjászat 4-5..

12 fő

Kedden és
csütörtökön
14 óra 25 1 5óra 10
perc között
Sportterem

Íjászat 6-8.

10 fő

Csütörtökön és
pénteken 15:15
órától 16 óra

Összesen

90 fő

17 óra

3 fő

Művészeti csoportok
Énekkar

44 fő

Zenekar

18 fő

Vizuális szakkör

12 fő

Hétfőnként 7-8. óra

Hosszúné
Balla Lenke

Csötörtökönként 7-

Hosszúné

8. óra

Balla Lenke

Rajzterem

Csontos
Ferencné
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Igen

Igen

Igen

7.8. évfolyam

pétek
14:25 és 16 óra
között
Szerda

Vizuális szakkör
7.8. évfolyam

Összesen

10 fő

85 fő

14:25 és 16 óra
között

6 óra

Kapots Ildikó

Igen

3 fő

Tantárgyi szakkörök
Nyelvi terem
Angol szakkör 2.
évfolyam

15 fő

Csötörtök
12.45 és 13:30

Tokodi
Györgyi

Igen

között
Nyelvi terem
Angol szakkör 3.
évfolyam

16 fő

szerda
12.45 és 13:30

Tokodi
Györgyi

között
Összesen

48 fő

5 óra

3 fő

Mindösszesen

223 fő

26 óra

9 fő
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Igen

4.9. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása
Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és iránymutatásai szerint a kerületi / járási hivatal
vezetője által meghatározott időpontban történik.
feladat / esemény

felelős

Hívogat az iskola (Az iskola sportéletének

Fuszkóné

bemutatása)

Gáspár Judit

Hívogat az iskola (Az iskola művészeti életének

Fuszkóné
Gáspár Judit

Folyamatos

Fuszkóné
Gáspár Judit

Folyamatos

bemutatása bemutatása)

Hívogat az iskola (Az iskola lelkiéletének
bemutatása bemutatása)

Hívogat az iskola (A leendő elsősök szüleinek
tájékoztatása)

határidő

eredményességi
mutató

Folyamatos

Bolvári János
Fuszkóné
Gáspár Judit

Folyamatos

Bolvári János

5. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL ADÓDÓ MUNKATERVI
FELADATOK
Továbbképzési programot érintő változások:
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a) szakmai továbbképzések
b) szakvizsgát adó képzések
c) költség és finanszírozás
Beiskolázási programot érintő változások:
a) szakmai továbbképzések
b) szakvizsgát adó képzések
c) költség és finanszírozás

6. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER
6.1. Iskola és családi ház kapcsolata

Az intézmény igyekszik a szülőkkel szoros és konstruktív kapcsolat kialakítására. Ez a szülők jelentős csoportjait illetően nem ütközik
akadályba, de van egy jelentős réteg – főként a nehéz körülmények között élő családok tekintetében, ahol az ilyen kapcsolatok kialakítása
akadályokba ütközik.
A szülői csoportok közül a szülői szervezetet az intézményvezető rendszeresen tájékoztatja az iskolai tervekről eseményekről. Szervezési
kérdésekben mindig kikéri a szervezet véleményét. A szülői szervezet és az intézmény a programok egy résuzét közösen szervezi: papír- és
palackgyűjtés, bálak, iskolai nyílt napok, pályaválasztási nap, bálak, mulatságok…
Az iskola igyekszik a leszakadó, lemorzsolódás által veszélyeztetett tanulók gondviselőivekl egyé kapcsolatokat is építeni. mivel közöttük
kiemelkedően sok a roma származású tanuló, ezért számukra külön értekezleteket szervezünk a kisebbségi önkormányzat segítségével. Ezeken az
értekezleteken a tanulás szerepéről, a továbbtanulás lehetőségeiről tájékoztatjuk őket. Azt reméljük, hogy a családok tanuláshoz, iskolához
fűződő viszonyát lassan pozitív irányba tudjuk terelnei ezen találkozások segítségével.
73 / 99

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztatja.


a szülői szervezetet,



az intézményi tanácsot,



(a diákönkormányzatot).

Az osztályfőnökök:


a szülők közösségét.

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:


elektronikus napló,



negyedéves tájékoztató.

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai:
feladat / esemény

felelős
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határidő

eredményességi
mutató

6.2. A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás

A kapcsolattartás tartalmi elemei:
Szakmai irányítás
Gazdasági ügyintézés

Intézményi kapcsolattartók

Fenntartói / működtetői
kapcsolattartók

Keresztes József

EKIF

Szerencsés Annamária
Kiss Anikó

Kerületi szintű szakmai koordináció
Elvi útmutatások
Koordinálás és segítségnyújtás

A kapcsolattartás formái

A kapcsolattartás ütemezése

Vezetői munkamegbeszélések

Szükség szerint

Személyes beszélgetések

Szükség szerint

Elektronikus és postai levélváltás

Szükség szerint

Egyéb érintkezési formák

Szükség szerint
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6.3. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere)

Az intézmény szoros kapcsolatot ápol a mélykúti intézmények közül mindazokkal, amelyek a tanulókkal és a családokkal kapcsolatban állnak:
 városi önkormányzat,
 kisebbségi önkormányzat,
 családsegítő,
 gyámügy,
 gyermekorvos,
 védőnői szolgálat
 rendőrség.
Ezen kapcsolatok ápolása döntően az intézményvezetés feladata. Az együttműködés rendszerességének és tartalmának meghatározása közös
feladat.
Kiemelten fontos a város nevelési intézményeivel fenntartott kapcsolat.
Nagy hangsúlyt fektetünk a környező településeken működő katolikus iskolákkal való kapcsolattartásra (Jánoshalma, Sükösd, Baja,
Nagybaracska).
A sükösdi, bajai, valamint nagybaracskai iskolákkal együttműködési programot működtetünk, amelyet ebben az évben a tanulókon kívül a
pedagógusok közötti kapcsolatok kiépítésére is igyekszünk felhasználni.
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7. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Ellenőrzött

Alkalmazott

Ellenőrzést

területek

módszer

végzők

szöveg
aktualizálása

intézményvezető

Hónap

Ellenőrzés célja

szeptember

munkaköri
leírások

pedagógusi és
alkalmazotti kör

aktualitásai

munkaköri leírása
foglalkozási tervek,

október

évindítás

tematikus tervek,
egyéni fejlesztési

adminisztrációs

tervek –

dokumentum-

intézményvezető-

teendőink nyomon
követése

foglalkozási naplók,
törzslapok, KIR és

vizsgálat

helyettesek

más statisztikai
adatállományok
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Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött

Alkalmazott

Ellenőrzést

területek

módszer

végzők

intézményvezető,
november

első félévi

tanórák,

óralátogatások

foglalkozások

hospitáció

intézményvezetőhelyettesek ,
szakmai
munkaközösségvezetők

december

január

február

második

osztálynapló,

negyedéves

értékelőív, egyéni

értékelés

haladási napló

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettesek

intézményvezető és
az

félévi

naplók, tájékozató

adminisztráció

füzetek,

dokumentum-

megfelelése és
teljesítése

beszámolók,
statisztika

vizsgálat

középfokú
beiskolázással

a tanulók felvételi

kapcsolatos
teendők

dokumentuma-inak
kezelése
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dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettesek
intézményvezető és
az intézményvezető-helyettesek

Hónap

Ellenőrzött

Alkalmazott

Ellenőrzést

területek

módszer

végzők

minősítési
dokumentáció

dokumentumvizsgálat

intézményvezető

harmadik
negyedéves

osztálynapló,
értékelőív, egyéni

dokumentum-

intézményvezető-

értékelések

haladási napló

vizsgálat

helyettesek

dokumentum-

intézményvezető-

vizsgálat

helyettesek

Ellenőrzés célja

a pedagógusok
március

április

minősítésének
előkészítése

erdei iskolák,
tanulmányi

május

kirándulások
tartalmi oldalának
megszervezése és
a lebonyolítás

programtervek

munkálatai

június

tanév végi
adminisztráció

naplók,
törzskönyvek,
bizonyítványok
ellenőrzése
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dokumentumvizsgálat

intézményvezető és
az intézményvezető-helyettesek

8. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK
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MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS RESZORTFELELŐSÖK ÉVES MUNKAPROGRAMJA)
1. ……… sz. melléklet Az alsós munkaközösség munkaterve
2. ……… sz. melléklet A felsős munkaközösség munkaterve

Az SZTKÁI alsós munkaközösségének programterve a 2021-22. tanévre:
Augusztus

A program

A program megnevezése

ideje

Felelős

Feladat

08. 24.

Felkészítés javítóvizsgákra

érintett pedagógusok

08. 26.

Javítóvizsga

érintett szaktanárok

08. 25.

Éves munkaterv előkészítése – mk. vezetőkkel

Vargáné Ádelhardt Mária

08. 23- 25.

„Hívogat az iskola” program – foglalkozások az óvodában

Behányné
Bernadett

Szeptember
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I.Mária,

Árpád nevelési
érvényesítése

szempontok

Megjegyzés

A program
ideje

A program megnevezése

Felelős

Feladat

09. 01.

Veni sancte (vers)

Eszterné M. Ágnes

Vers betanítása

Megjegyzés

Vargáné Ádelhardt Mária,

09. 01. 8 00

Tankönyvosztás

09. 01-03.

Szülői értekezlet 1. évfolyamon

érintett osztályfőnökök

A 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet - értekezlet

a tanév kiemelt pedagógiai
Behányné I. Mária, Árpád
feladatainak
való
Bernadett, szaktanárok
megfelelés,

09. 03.

osztályfőnökök
aktualitások szerint

tanterveknek
09. 24.

Tantárgyi tanmenetek elkészítése, leadása

megfelelés,

didaktikai
szaktudományos

tanítók

és

szempontok érvénye-sülése

09. 24.

Magyar Diáksport Napja

Behányné I.Mária, tanítók

09. 30.

Magyar Népmese Napja – rajzpályázat és vetélkedő Vargáné Á. Mária
meghirdetése
tanítók, szaktanárok

EFOP 1. : Digitális kompetencia - lehetőségek a tanításban

Gömöriné
Bernadett
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előkészítése,

a

előkészítése,

program

szervezése

Tanulmányi versenyek beindítása

S.

a program
szervezése

Nóra,

Árpád a

program

szervezése

előkészítése,

Október
A program
ideje
10. 18.

10.

05.

A program megnevezése

Felelős

köznevelési törvény 54 §

Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra

osztályfőnökök

Szüreti bál

Behányné I.Mária

Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév
Behányné
kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb
Bernadett
támogatást igénylők névsorának összeállítása (DIFER)

I.

Feladat

(1) és 62.§ (1) f szerint

Mária,

a program előkészítése,
szervezése
Árpád 20/2021

(VI. 08.) EMMI

rendelete

Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév

11.

10.

kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb
iskolatitkár, Behányné I.Mária, 20/2021 (VI. 08.) EMMI
támogatást igénylők létszámának továbbítása a Hivatal felé;
Árpád Bernadett
rendelete
a diagnosztikus fejlődésvizsgálatot december 1-jéig kell
elvégezni (DIFER)
EFOP 2.: LEGO

eszközökkel támogatott konstruktív

09. 27.

pedagógiai módszerek a matematika oktatásában – belső Hopp Eszter
tudásmegosztás

10. 22

eDIA mérés az 1.és 2. évfolyamon

1. , 2. osztály osztályfőnökei,
Klem József
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a program előkészítése,
szervezése

Megjegyzés

November

A program

A program megnevezése

ideje
10. 11.

12.

17.

Felelős

Feladat

Digitális kompetencia - lehetőségek a tanításban 2. rész

Gömöriné Somogyi Nóra

a program
szervezése

előkészítése,

Pályaorientációs nap

Fuszkóné G.Judit

a program
szervezése

előkészítése,

Megjegyzés

December

A program
ideje

A program megnevezése
Adventi lelki nap

Felelős
Vargáné Á. Mária
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Feladat
a

program

szervezése

előkészítése,

Megjegyzés

Az első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata

12..

(DIFER)

12. 0

12.

Mikulás

19.

12. 19.

20/2021

1. o. osztályfőnökei

rendelete
a

osztályfőnökök

Adventi gyertyagyújtás

Adventi-karácsonyi műsor (Pásztorjáték)

Á.Mária,

előkészítése,

program

előkészítése,

szervezettsége

alsós osztályfőnökök

M.Ágnes

program

szervezése
a

Vargáné

(VI. 08.) EMMI

Eszterné

Pásztorjáték betanítása

Január
A program
ideje

A program megnevezése

Felelős

Feladat

Megjegyzés

a tanulók magatartásának,
2022. 01. 18 .

Osztályozó értekezlet – ALSÓS MK.

érintett pedagógusok

szorgalmának,

tanulmányi

munkájának értékelése
22022. 01. 21.

Magyar kultúra napja - tánc

Kopcsek Tamás

táncos program vezetése

Február

A program

A program megnevezése

Felelős
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Feladat

Megjegyzés

ideje
02. 14 .

02. 24.

Szülői értekezletek az alsó tagozaton, fogadóóra

osztályfőnökök, szaktanárok

„Hívogat az iskola” – táncos farsang az óvodásokkal

Kopcsek Tamás

Iskolai farsangi bál – alsó tagozat

Behányné Illés Mária

köznevelési törvény 54 § (1)
és 62.§ (1) f szerint
Táncos program vezetése
a

program

előkészítése,

szervezettsége

Március
A program
ideje

A program megnevezése

03. 11.

Március 15-i műsor készítése

Folyamatos

„Hívogat az iskola” – ünnep az óvodásokkal

Felelős

Feladat

Hopp Eszter, Polyákovicsné a

program

M.Ágota, Kopcsek Tamás

szervezése

Vargáné Á.Mária

a program
szervezése

Megjegyzés

előkészítése,

előkészítése,

Április
A program
ideje

A program megnevezése

Felelős

Feladat

03. 31.

Szvetnik-rajzpályázat (alsó tag.)

Vargáné Á. Mária

a program
szervezése

előkészítése,

04. 13.

Nagyböjti lelki nap

Vargáné Á. Mária

a

előkészítése,
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program

Megjegyzés

szervezése
04. 23.

Szent Tamás nap

Vargáné Á.Mária

a program
szervezése

előkészítése,

04. 11.

A magyar költészet napja - megemlékezés

Vargáné Á.Mária

a program
szervezése

előkészítése,

04. 11.

„Hívogat az iskola” – versmatiné óvodásokkal

Árpád Bernadett

a

előkészítése,

„Hívogat
04. 12.

az

iskola”

–

húsvéti

kézműves

óvodásoknak

foglalkozás

Mackó
Józsefné,
Lászlóné

program

szervezése
Miskei a program
szervezése

előkészítése,

Május

A program
ideje
05. 01. .

A program megnevezése

Anyák napi ünnepség

Felelős

osztályfőnökök

Osztálykirándulások (1 nap) – folyamatos
(Az elszámolások leadása: a kirándulást követő 1 héten belül)

Feladat
a

program

előkészítése,

szervezése
a pedagógiai program és a

osztályfőnökök

tanév
szerint
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munkaprogramja

Megjegyzés

Június

A program

A program megnevezése

ideje

Felelős

Feladat
a tanulók magatartásának,

06. 6.

Osztályozó
értekezlet,
véglegesítése

tanév

végi

jutalmazások

minden pedagógus

szorgalmának, tanulmányi
munkájának értékelése a
pedagógiai program szerint

06. 19.

Te Deum - Évzáró (vers)

Miskei Lászlóné

Mélykút, 2021. 08. 25.

A vers betanítása

Vargáné Ádelhardt Mária
mk. vezető
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Megjegyzés

A felső tagozatos munkacsoport munkaterve

A program ideje

A program
megnevezése

A felelős

08. 25.

Munkaközösség-vezetői
értekezlet

Klem József Zsolt
Kollár Mária
Tokodi Györgyi
Vargáné Ádelhardt Mária

08.30-31.

Tankönyvek átvétele

Vargáné Ádelhardt Mária
osztályfőnökök

09.01.

Veni Sancte, a tanév
ünnepélyes megnyitója
az iskola tanulóinak,
pedagógusainak,
dolgozóinak
részvételével

osztályfőnökök

09.01.

Első tanítási nap;
tankönyvosztás

osztályfőnökök

járványügyi
protokoll ismertetése
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baleset- és
tűzvédelmi oktatás
házirend ismertetése
09.01-03.

Bizonyítványok
összegyűjtése,
dokumentálása

osztályfőnökök

09.06-10.

Szülői értekezlet

Hosszú Balla Lenke
Keresztes József

09. 13.

Munkaközösségi
értekezlet

Kollár Mária

09. 10-30.

Diákolimpia nevezés –
Floorball, futsal,
röplabda, stb.

Bogdán Benjamin

09. hó

Tanulmányi versenyek –
érdeklődő diákok
felmérése, nevezés

szaktanárok

09.27.

Nevezés a
Tudásbajnokságra

Kollár Mária

09.24.

Magyar Diáksport Napja

Behányné Illés Mária

Klem József Zsolt

Naszvadi Katalin
09.

A 4. osztályból az 5.
osztályba való átmenet értekezlet

érintett osztályfőnökök
szaktanárok
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10.06.
10. hó
10.09.

Megemlékezés az aradi
vértanúkról
Éves versenynaptár
készítése

Malustyik János

Iskolaszentelés

Hosszúné Balla Lenke
Keresztes József

Szüreti bál

Behányné Illés Mária

Kollár Mária

osztályfőnökök
10.22.

Iskolai megemlékezés
az 1956. október 23-ai
forradalomról

Hosszúné Balla Lenke

10. 11.

EFOP-rendezvény

Gömöriné Somogyi Nóra

10. 20.

Szülői értekezletek a
felső tagozaton

osztályfőnökök

10. 31-ig

A 8. évfolyamon tanulók
tájékoztatása a
KÖZÉPISKOLAI
FELVÉTEL rendjéről

Tokodi Györgyi,

10. 31-ig

A hetedikes tanulók
szüleinek tájékoztatása
gyermekük
iskoláztatásával
kapcsolatban a szülők
kötelességeiről

Kollár Mária

Vojnics-Rogics Antalné

Keresztes József
Kollár Mária
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11. 08.

Tanulói magatartás,
szorgalom értékelése

Kollár Mária

11. 17.

PÁV

Tokodi Györgyi
osztályfőnökök
szaktanárok

13.

11.

Országos
kompetenciamérés adatszolgáltatás

Klem József Zsolt

11.24.

Iskolai helyesírási
verseny felső tagozatos
tanulóknak

Kollár Mária

11. hó

Diákolimpia- floorball
megyei-országos
elődöntő

Bogdán Benjamin

Jelentkezés a központi
írásbeli felvételi vizsgára

Tokodi Györgyi

03.

Klem József Zsolt

Vojnics-Rogics Antalné

12. 13-17.

Az elégtelenre álló
tanulók megnevezése,
szülők értesítése

szaktanárok

12. 19.

Adventi/karácsonyi
műsor, gyertyagyújtás

Eszterné Matosovits
Ágnes
Vargáné Ádelhardt Mária
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Hosszúné Balla Lenke
Vojnics-Rogics Antalné
01. 21.

Magyar kultúra napja

Hosszúné Balla Lenke

01. 18.

Osztályozó értekezlet

osztályfőnökök
szaktanárok

01. 20.

Az Arany János
Kollégiumi Programba
történő pályázatok
benyújtása

Tokodi Györgyi
Vojnics-Rogics Antalné

01. hó

Munkaközösségi
értekezlet

Kollár Mária

01. hó

Tudásbajnokságmásodik félévi
nevezések

Kollár Mária

02. és 06 hó között

NETFIT mérés
lebonyolítása

Bogdán Benjámin

03. 16.

Szülői értekezletek a
felső tagozaton

osztályfőnökök

02. 25.

Farsangi bál

Behányné Illés Mária,

Naszvadi Katalin

osztályfőnökök
02.hó
02.18.

Népdaléneklési verseny

Hosszúné Balla Lenke

Tanulói jelentkezési

Tokodi Györgyi
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lapok továbbítása
középfokú
iskoláknak/Felvételi
Központnak

Vojnics-Rogics Antalné

02.25.

A kommunizmus és
egyéb diktatúrák
áldozatainak
emléknapja

7-8. osztályfőnökök

03.11.

Március 15. ünnepe iskolai ünnepség

Hosszúné Balla Lenke
Hopp Eszter
Kopcsek Tamás
Polyákovicsné Molnár
Ágota

03.22.

A víz világnapja

Kovácsné Szűcs Nelli

03.21-22.

A tanulói adatlapok
módosításának
lehetősége az általános
iskolában

Tokodi Györgyi

03. 28.
03.31.

Vojnics-Rogics Antalné

Tanulói magatartás,
szorgalom értékelése

Kollár Mária

Szvetnik-pályázat

Csontos Ferencné,
Kapos Ildikó

04.11.

A magyar költészet

Polyákovicsné Molnár
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04.13.

napja

Ágota

Nagyböjti lelkinap

Bolvári János
Kalmár Bence
Kollár Mária
Vargáné Ádelhardt Mária

04.16.

Holokauszt
áldozatainak
emléknapja

7-8. osztályfőnökök

04.23.

Szent Tamás-nap

Bolvári János
Kalmár Bence
Kollár Mária
Vargáné Ádelhardt Mária

04.20-ig

Tankönyvkölcsönzés
felmérése

Vargáné Ádelhardt Mária

04.22.

Föld napja

Sztanyikné Gömöri
Mária

05.01.

Anyák napi ünnepség

Fuszkóné Gáspár Judit

05.04. és 30. között

Országos idegen nyelvi
mérés a 6. és 8.
évfolyamon

Klem József Zsolt

osztályfőnökök

Polyákovicsné Molnár
Ágota
Tokodi Györgyi
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05.

05.hó

Országos mérés: a
szövegértési és a
matematikai eszköztudás fejlődésének
vizsgálata a 6. és 8.
évfolyamon

Klem József Zsolt
Vojnics-Rogics Antalné

Diákolimpia- floorball unihoki-országos
(elő)döntő

Bogdán Benjamin

06.03.

Nemzeti Összetartozás
Napja

Tokodi Györgyi

06.hó

Munkaközösségi
értekezlet

Kollár Mária

06.06.

Osztályozó értekezlet,
tanév végi jutalmazások
véglegesítése

osztályfőnökök

06.06. és 10. között

Javítóvizsga
tematikájának
közzététele

szaktanárok

06.08.

Ballagási műsor
főpróbája

Hosszúné Balla Lenke

06.10.

8.-os tanulók ballagási
ünnepsége

Klem József Zsolt

szaktanárok

Vojnics-Rogics Antalné
Hosszúné Balla Lenke
Vojnics-Rogics Antalné
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06.17.

Tanév végi statisztika,
beszámolók leadása

osztályfőnökök
szaktanárok
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