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I. Bevezető gondolatok 

 

 
 

"A gyereknevelés és a tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyermek mindig tudja, akkor 

is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes lesz javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt 

részéről, amit minden gyermek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell 

tökéletesnek lennie. A világ sem az."  

(Tari Annamária) 

 
Évtizedek óta áldott tudatlanságban éltünk, de most egy generációk életét meghatározó krízissel 

nézünk szembe, és az egyetlen módja annak, hogy megelőzzük a következőt, ha a mostaniból 

tanulunk.  

(Meskó Bertalan) 

 
 

 

 

Kedves Kollégáim! 

 

Az idei speciális helyzetben is elindul a tanév, nevelési év. Személyesen vagy hibrid oktatással, 

hagyományos vagy digitális munkarenddel, elvi és módszertani változásokkal, új pedagógiai 

programokkal és helyi tantervekkel, iskolai előkészítő neveléssel, adatkezelési előírásokkal és 

vészhelyzeti protokollal. 

Valljuk be, nem lesz egyszerű! 

 

Magyar Közlöny 2020. évi 187. szám 

 

„A normális, megszokott menetrend szerint tervezi a kormány a tanévet. A megjelenő rendelet 

szerint a tanév hagyományosan indul szeptember 1-jén. A koronavírus-járvány  hazai alakulása 

eddig kedvező, jelenleg nem indokolt a digitális oktatással helyettesíteni a hagyományos 

oktatást. Ugyanakkor sok országban jelentősen nő a fertőzések száma és a hazai adatok is 

óvatosságra intenek. Ezért a kormány, az Operatív Törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan 

értékeli a helyzetet és szükség esetén további intézkedésekről dönt. Protokollt kaptunk a járvány 

elleni védekezést segítő teendőkről. Továbbra is alapfontosságú, hogy beteg, a koronavírus 

tüneteit mutató gyermeket ne engedjenek a szülők közösségbe. Felelős szülői magatartással, az 

alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető az iskolákat érintő korlátozások bevezetése.” 

 

 

A tavalyi tanév rendkívüli volt, és sajnos nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, mikor szembesülünk 

hasonló helyzettel. Az átállás óriási kihívás és rengeteg munka volt mindenkinek, annak 

ellenére, hogy az utóbbi években részt vettünk továbbképzéseken és rendelkezünk digitális 

eszközökkel. Arra, hogy teljes egészében a virtuális térbe költözzön az iskola, nyilván nem 

lehettünk és nem leszünk felkészülve. 

Az iskola nevelőtestületének tagjai példát mutattak szakmai elhivatottságban, kitartásban.  



5 

Szeptember 1-jén elkezdődik a tanév, amely során a koronavírus elleni tudatos, felelős, 

körültekintő védekezéssel kell hozzájárulnunk ahhoz, hogy a fertőzés terjedését 

megakadályozzuk és megvédjük gyermekeinket, tanulóinkat, tanárainkat, dolgozóinkat és 

mindannyiunk családját a megbetegedéstől. 

 

Átgondolt tervezéssel az elkezdett új tanév munkájához fontosnak tartom, hogy 

- szeressük a munkánkat  

- a demokratikus légkör lehetővé tegye a sikeres munkavégzésünket 

- a nevelőtestület minden tagja fontosnak érezze magát, számíthasson a másikra 

- ne veszítsük el hitünket… 

 

Emellett az oktatásügy szerkezeti átalakításai, változásai, a jogszabályok módosulásai is 

állandó témája a napi életünknek. Az előttünk álló tanév feladatait is alapvetően az 

oktatáspolitika, az intézmény távlati terve, pedagógiai programunk, munkaterveink és a 

környezetünkben kialakult helyzet határozza meg. 

A munkaterv összeállításának kezdetén természetesen figyelembe vettem és áttekintettem a 

korábbi évekre vonatkozó dokumentumokat, az előző munkaterveket, valamint azok 

végrehajtásának elemzését is. Ezek átolvasása óhatatlanul felidézte a korábbi évkezdések 

hangulatát, s az egyes tanévek munkáját, eredményét is. Fontos azonban tudni, hogy munkánk 

jellegéből adódóan sohasem tekintjük befejezettnek, késznek a munkánkat. Ezért az elmúlt 

években megfogalmazott feladatok nagy részét továbbra is megismételhetném. 

 

Az éves feladatok meghatározásánál arra kell törekednünk, hogy a kialakult helyzetben a 

felmerülő problémákra megoldásokat találjunk és kiemelten kezeljük azokat a feladatokat, 

amelyek leginkább előre mozdítják intézményünket. 

 

Bízunk benne, hogy a tanulók, a szülők és a pedagógusok türelmes és kitartó együttműködése 

oly módon segíti át a magyar köznevelést ezen a válságos időszakon, hogy a veszély elmúltával 

új pedagógiai szemlélettel, új módszerekkel gazdagodva, és megerősödve folytathatjuk majd 

közös munkánkat. 

 

 

Intézkedési terv a járványügyi készenléthez 

 

 

 Csak egészséges gyermek/tanuló és alkalmazott látogathatja az intézményt!  

 Fontos az intézmény rendszeres, alapos takarítása és fertőtlenítése, ehhez a Kormány 

biztosítja a tanévkezdéshez szükséges fertőtlenítőszert.  

 A közösségi terekben, rendezvényeken törekedni kell a személyes távolságtartásra, 

szükség esetén a tanulócsoportok elkülönítésével vagy a csengetési rend átalakításával!  

 A maszk viselése a tanteremben nem kötelező, de nem is tilos. Zárt közösségi terekben, 

ha a távolságtartás nem biztosítható ajánlott a maszk viselése. 

 Az őszi és a téli időszakban esedékes iskolai rendezvényeket az általános 

létszámkorlátozásokra tekintettel, lehetőleg szabadtéren, a járványügyi előírásokra 

figyelemmel, akár több részeseményre bontva szervezzük meg!  
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 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák 

során lehetőleg mellőzni kell a szoros testi kontaktussal járó feladatokat. 

 Osztály- és tanulmányi kirándulást csak belföldre szervezzünk!  

 Külön figyelmet kell fordítani az étkezőkben, mosdókban a védőtávolság megtartására 

és a tisztaságra! 

 
 
 
Az iskolai munkaterv az alábbi jogszabályi előírások alapján került összeállításra. 

 

II. Jogszabályi előírások 

 

II/1. KÜLSŐ SZABÁLYZÓK 

 

 2011. évi CXC. törvény  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

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

 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet 

 

 

A köznevelési törvény változásai: 

 

 a helyi tantervet a miniszter által kiadott kerettanterv alapulvételével, azt kiegészítve 

kell elkészíteni.  

 meghatározásra került a köznevelési törvényben a tantermen kívüli, digitális 

munkarend. Ebben a munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése 

és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem 

igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával történik. 

 nem új Nemzeti alaptanterv lesz szeptembertől, hanem egy átfogóan módosított, amely 

részben megőrizte a régi, bevált elemeit, részben pedig megújult. Megújult a bevezetés, 

a kulcskompetenciák rendszere és a műveltségi területek tartalma. Csökkentek az 

óraszámok és a tananyagtartalmak. A módosított NAT a 2020/2021. tanévtől lép életbe. 

A Nemzeti alaptantervben legnagyobb mértékben a műveltségi területek újultak meg, 

melynek eredményeképpen számos tantárgy neve vagy tartalma is megváltozott. A 

műveltségterületek módosításából következően módosult a tantárgyi struktúra is. Új, 

önálló tantárggyá vált az állampolgári ismeretek, valamint lehetőség van a 

természettudomány elnevezésű integrált tartalmú tantárggyal kiváltani a kémia, a fizika 

és a biológia tantárgyakat. Jelentős tartalmi megújuláson ment keresztül a magyar nyelv 

és irodalom, a történelem és az ének-zene tantárgy. Nemcsak nevében, hanem 
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tartalmában is jelentős mértékben megújult a technika és tervezés (korábban: technika, 

életvitel és gyakorlat) valamint a digitális kultúra (korábban: informatika) tantárgy. 

 Az eddigi gyakorlat szerint a tantárgyak éves időkeretének 10%-áról rendelkezhettek a 

pedagógusok helyi szinten, az új kerettantervek esetében ez az arány 20%-ra emelkedik. 

A kerettantervek csak az éves tantárgyi óraszámok 80%-ának megfelelő mennyiségű 

tananyagot tartalmazzák, a fennmaradó időkeretről a pedagógusok szabadon 

dönthetnek. A kerettantervek szerkeszthető formában letölthetők az Oktatási Hivatal 

honlapjáról 

 2021 nyarán folytatódhatnak a 2018-ban megkezdett, és 2019-ben is megtartott nyári 

tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok. A 2020-ra tervezett, de a 

koronavírus járvány miatt felfüggesztett EFOP-3.3.5-19 kódszámú Csodaszarvas 

Iskolai Közösségi Program 2021 nyarán fogja támogatni az iskolák nyári tevékenységét. 
 kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. EMMI rendelet, (továbbiakban: KR] 

 a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

4.) Korm. r. Rendelet, (továbbiakban: NAT) 

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. ( X. 8.) EMMI 

rendelet 

 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet (23.§) Közzétételi lista 

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

 2019. évi LXX. törvény  

 

 

II/2. BELSŐ SZABÁLYZÓK 
 

 Pedagógiai Program (átdolgozás alatt) 

 Helyi Tanterv  

 Házirend (átdolgozás alatt) 

 Szervezeti és Működési Szabályzat (átdolgozás alatt) 

 Munkaközösségek munkatervei 

 Minősítési kézikönyvek 

 Tanfelügyeleti, önértékelési kézikönyvek 

 

A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola alapfeladata az oktatás, a nevelés. 

Iskolánk pedagógiai programja és helyi tantervei szerint dolgozunk. 
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Ezek alapján fő feladataink az oktató- nevelőmunkában:  

 Személyiségfejlesztés 

 Közösségfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem  

 Felzárkóztatás  

 Tehetséggondozás  

 Kompetenciafejlesztés  

 Szülő, pedagógus, tanuló együttműködési formáinak fejlesztése  

 Hátrányos helyzetű tanulók megsegítése  

 Sajátos nevelési igényű tanulók megsegítése 

 Kulturált magatartási, viselkedési szokások kialakítása, erősítése. 

 

Az intézmény fontos feladata, hogy a jövőben is őrizze meg és erősítse az iskolában folyó 

oktatás-nevelés magas színvonalát. 

Kiemelt területei: 

 ének-zenetagozat megtartása, hagyományok őrzése, erősítése 

 felső tagozat kórusának átszervezése 

 megfelelő létszámú első osztályok indítása 

 zökkenőmentes átvezetés az óvodai életből az iskolai tevékenységbe 

 alsó tagozatban elsődleges cél az alapkészségek magas szintű kialakítása 

 magas színvonalon működjön tovább a napközis szabadidős foglalkozások színtere 

 a felső tagozaton működő tanulószoba arculatának bővítése 

 saját anyanyelvünk tökéletes használata 

 angol nyelv oktatása mellett a német nyelv erősítése 

 sportolás igényének kialakítása, a sporttevékenységek támogatása, uszoda és 

sportcsarnok kihasználtságának növelése 

 természettudományos gondolkodás gyakorlati alapokra helyezése, Öveges laborral való 

további együttműködés 

 tehetséggondozás támogatása 

 lemorzsolódást megakadályozó differenciálás, egyéni korrepetálások  

 tanulói tevékenységekre alapuló óravezetési formák előtérbe helyezése 

 munkaközösség-vezetők szakmai kompetenciája és felelőssége 

 az osztályfőnökök fontos szerepe a gyerekek mindennapi életében 
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 az önállóan gondolkodó kreatív tanulók nevelése 

 az alkotó, előadó tevékenység segítségével személyiség és esztétikai érzék 

kibontakoztatása, további fejlesztése 

 mozgás- és beszédkultúra fejlődése 

 kézügyesség, ritmusérzék magas szintre emelése. 

 

Környezetünk, egészségünk megóvása, a rend és a tisztaság védelmére való fokozott 

odafigyelés, különös tekintettel pedagógiai programunkban lefektetett elvek betartása és ennek 

következetes ellenőrzése és értékelése. A tanulásra, ismeretszerzésre való képesség 

elsajátíttatása. (Képességfejlesztés tanórákon és tanórán kívül, kiemelten a hátrányos helyzetű, 

lemorzsolódással fenyegetett tanulók felzárkóztatása, SNI-s BTM-es tanulók integrált 

képességfejlesztése.) Hagyományaink megőrzése és ápolása (rendezvények, ünnepségek, 

versenyek, koncertek, kiállítások stb.) 

Céljaink elérésében nagy segítséget nyújthatnak az iskola szűkebb és tágabb értelemben vett 

partnerei. Az iskolának a partnerek előtt hitelesnek kell lennie, hogy elismerjék nevelő és 

oktatómunkánkat. Ehhez elengedhetetlennek tartjuk a pedagógiai kultúra fejlesztését, a 

pedagógiai módszerek tárházának állandó bővítését.  Egymás oktató-nevelő munkájának jobb 

megismerése érdekében kölcsönös óralátogatások és szakmai továbbképzések szervezésének 

fontosságát. 

 

A jó iskola a jövő záloga. A jó iskola csak közös erővel, közös célok meghatározásával, 

együttes munkával teremthető meg. 

A munkaterv éves feladatainak a meghatározásánál és eltervezésénél figyelemben kell 

vennünk a fokozott járványveszélyt. Nem lehet és nem is tudunk előre tervezni!!! 

 

 

III. Intézmény adatai, kiemelt területei 

Az intézmény adatai 

Intézmény neve: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola  

Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12-18. 

OM azonosító: 999998 

Felügyeleti és irányító szerve: Kecskeméti Tankerületi Központ 

 



10 

Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola 1-8. évfolyam 

 általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) 1-4.évfolyam 

 általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 5-8. évfolyam 

 integrációs felkészítés 

 többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók nevelése és oktatása 

 képességkibontakoztató felkészítés 

 iskolai diáksport tevékenység 

 napközi, tanulószoba 

 iskolai könyvtár 

 

 

IV. Intézmény adatai 

 

IV/1. Batthyány Lajos Általános Iskola tanárainak névsora és 

szakképzettsége  

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

 
 

Ssz. 

 

Névsor 

 

Szakképzettség 

 

1 Bakóné Nemcsok Ilona könyvtárostanár 

2 Bense Andrea általános iskolai tanító, gyógytestnevelő 

3 Bense Zoltán 

földrajz szakos ált. isk. tanár könyvtáros, 

környezetvédő, közoktatási vezető, mesterfokozat 

és okleveles földrajztanár, mesterpedagógus 

4 Bokorné Varga Katalin általános iskolai tanító 

5 Borbélyné Csábi Beáta 
német nyelv és irodalom szakos tanár, közoktatási 

vezető, általános iskolai tanító 

6 Bulyákiné Gubcsi Judit 
általános iskolai tanító idegen nyelv 

szakképesítéssel, angol szakos nyelvtanár 

7 Csankovszki Márta 
általános iskolai tanító, szakvizsgázott  

drámapedagógus 

8 Kis Barbara okleveles testnevelő tanár 

9 Fáber Judit 
magyar-ének szakos általános iskolai tanár, 

okleveles etikatanár 

10 Gondi-Fábián Krisztina 
tanító-fejlesztő - pedagógus szakvizsga, általános 

iskolai tanító, óvodapedagógus, mesterpedagógus 
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11 Fantolyné Makány Ildikó 
matematika-rajz szakos általános iskolai tanár, 

táncpedagógus 

12 Fekete Imre 
számítástechnika-technika szakos tanár, okleveles 

informatika tanár, részmunkaidős -rendszergazda 

13 Halász Attiláné általános iskolai tanító 

14 Jernei Anikó általános iskolai tanító 

15 Kaszáné Oláh Csilla általános iskolai tanító, oktatás informatikus 

16 dr. Hegedűsné Kállai Judit általános iskolai tanító, közoktatási vezető 

17 Kollárné Sallai Mária általános iskolai tanító, oktatás informatikus 

18 Kósa Erika Matild általános iskolai tanító, oktatás informatikus 

19 Kovács Ágnes általános iskolai tanító 

20 Kovácsné Nagy Erika általános iskolai tanító  

21 Mészáros Tamara 
általános iskolai tanító, napközis nevelő 

helyettesíti Besze Csillát (gyes) 

22 Molnár Elvira 
ének-zene – magyar szakos tanár, mesterfokozat 

és okleveles ének-zene tanár 

23 Nagy Sándor Zoltánné általános iskolai tanító, angol nyelvi szakkoll. 

24 Nagyné Mészáros Erika 
ének-zene szakos tanár, mesterfokozat és 

okleveles ének-zene tanár, általános iskolai tanító 

25 Pelyva Imre Zoltán 

biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár, 

oktatás informatikus, szám.techn. 

szoftverüzemeltető, mesterfokozat és okleveles 

testnevelő tanár, okleveles etikatanár, 

mesterpedagógus 

26 Rádiné Petróczi Mária Márta 

matematika szakos tanár, mesterfokozat és 

pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanár, 

általános iskolai tanító, mesterpedagógus 

27 Répa Mónika 

általános iskolai tanító, közoktatási vezető, dráma- 

és színházpedagógus, pedagógiatanár, 

szakvizsgázott mentorpedagógus, 

mesterpedagógus, részmunkaidős-áttanító 

28 Selyem Erika Lenke 

matematika-fizika szakos ált.isk.tanár,  

számítástechnika szakos ált.isk.tanár, 

mesterfokozat és pedagógiai értékelés és mérés 

okleveles tanár 

29 Solymosiné Antalicz Tünde 
szakvizsgázott pedagógus differenciáló, fejl. 

pedagógiai ismeretek, általános iskolai tanító 

30 Lénárt-Szalkay Judit általános iskolai tanító 

31 Szederkényi Barbara matematika-számítástechnika szakos tanár 

32 Tóth Angéla magyar-német szakos ált.isk.tanár 

33 Tóth-Horti Zsuzsanna 
általános iskolai tanító, pedagógus szakvizsga 

(tanító), egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

34 Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit 
biológia-kémia szakos ált.isk.tanár,  

közoktatási vezető, mesterpedagógus 

35 Vass Viktória 
angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai 

tanító, mesterfokozat és okleveles etikatanár 

36 Deményi Zsófia Gyes 

37 Dr Kőfalvi Tamás részmunkaidős, történelem szakos egyetemi diploma 

38 Fazekas-Besze Csilla Gyes 
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Óraadók: 

 

 39. Feketéné Prikkel Andrea kémia és (református) hitoktató 

 40. Zsargó Tamás - történelem 

 41. Makányné Óvári Éva - angol nyelv 

 42. Ruzsinszki Andrea - gyógypedagógus 

 

 

További foglalkoztatottak a tantestületben: 

 Kis-Fekete Vilmos karvezető - áttanító 

 Deák Péter - hitoktató (Hit Gyülekezet) 

 Hajagos Gyula - hitoktató (katolikus egyház) 

 Angyal-Marschalek Eszter - utazó logopédus 

 Vladimir Vujadinovic - kosárlabda szakedző 

 

Egy új tanév mindig lehetőséget ad új munkatársak, új tanulók, új feladatok és elvárások 

megismerésére. A 2019/2020 tanévhez képest személyi változás lesz a pedagógus állományban, 

mivel Sörös Józsefné általános iskolai tanító, közoktatási vezető, intézményvezető-helyettes 

felmentési idejét tölti. Nyugdíjba vonulása 2020. december 15. 

A tanévkezdésre sikerült majdnem minden státuszunk teljes óraszámmal való feltöltése illetve 

betöltése. Főállású gyógypedagógusi helyre azonban nem jelentkezett senki sem.  

Meghirdettünk könyvtárostanári állás helyet, mivel Bense Zoltán intézményvezető-helyettesi 

feladatokat lát el 2020. augusztus 16-tól. (könyvtárostanár 2020.09.15-én kezdi munkáját 

határozott idejű kinevezéssel)  

 

A törvényi előírások alapján a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködési megállapodás 

keretében szociális szakembert kell az iskolának foglalkoztatnia. 

 

Így tantestületünk összetétele a következőképpen alakult:  

38 fő (38+1 fő Sörös Józsefné) teljes állású pedagógusból 2 fő határozott idejű és a többiek 

határozatlan idejű kinevezéssel rendelkeznek. 2 fő gyesen van (Fazekas-Besze Csilla, Deményi 

Zsófia), 3 fő részmunkaidős (Répa Mónika, Dr. Kőfalvi Tamás, Fekete Imre), 1 fő áttanít a 

művészeti iskolából és 4 fő óraadó. 
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V. Általános Iskola Munkaterve 

 

Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola munkaterve 

 

 

V/1. A 2020/2021. tanév céljai, feladatai 
 

 

 Tanulóink legyenek képesek életkoruknak és képességüknek megfelelően önálló 

ismeretszerzésre és az ismeretek alkalmazására.  

 Ismerjék fel egyéni adottságaikat. 

 Legyenek képesek tovább haladásra bármely évfolyamon, és becsülettel állják meg 

helyüket a későbbi iskolájukban.  

 Tanulóink szerezzék meg azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz.  

 Olyan környezetvédelmi szemléletet alakítsunk ki, amely felkészíti tanulóinkat a 

tudatos környezetalakításra, környezetvédelemre. Fenntarthatósági témahét. 

 Célunk, hogy a fogyasztóvédelmi szempontokat az egyes műveltségi területekbe 

beépítve átadjuk tanulóinknak. Pénzügyi és vállalkozói témahét.  

 Az iskolaorvossal és a mentálhigiénés pedagógusunkkal együttműködve tudatos  

egészségvédelmi nevelési programot dolgozzunk ki.  

 Az anyanyelvi és matematikai szövegértés minden pedagógus kiemelt feladata legyen, 

hiszen ez az alapja a tovább haladásnak. Olyan módszereket kell alkalmaznunk, hogy 

az olvasás eszközszintűvé váljon.  

 Fontos feladatunk a hátrányos helyzetű tanulók lemaradásának megakadályozása, és 

segítése valamint a lemorzsolódással fenyegetett tanulóink folyamatos figyelemmel 

kísérése. 

 Másik fontos feladatunk a felzárkóztatások mellett a tehetségek gondozása, szakkörök 

tehetségfejlesztő foglalkozások szervezése, hiszen iskolánk jó hírét ezzel tudjuk 

alátámasztani. A versenyek körültekintő kiválasztását, azokra való felkészítést előtérbe 

kell helyeznünk.  

 Egyre több tanulónk BTMN-es illetve SNI-s. Az ők ellátása a szakembereink 

bevonásával és a kollégák együttműködésével lehetséges (továbbra is szükségünk lenne 

iskolapszichológusra, logopédusra és gyógypedagógusra). 

 Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan tanórán kívüli tevékenységi formákat, 

programokat szervezzünk, ami megfelel a tanulóink érdeklődésének, a szülői 

igényeknek, (szakkörök, múzeumpedagógiai foglalkozások stb.), hiszen a tanulói 

létszám emelése mindenki érdeke.  

 A délutáni foglalkozások körültekintő megszervezése az 5-8. évfolyamon.  

 Munkánk csak akkor lehet eredményes, ha figyelembe vesszük iskolánk adottságait, 

lehetőségeit, a szülői igényeket, a tanulói érdekeket, és kölcsönös tiszteleten alapuló 

partneri kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel. 
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Ennek függvényében a konkrét iskolai szintű céljaink és feladataink a következők: 

 

 Hatékony tanórák szervezése  

 Felzárkóztató, kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő foglalkozások hatékonyságának 

növelése  

 Az országos mérések eredményeinek elemzése, intézkedési tervek kidolgozása az 

eredményes részvétel érdekében. 

 Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások szervezése  

 Az iskolai néptánc oktatás további erősítése 

 Hagyományaink megőrzése, ápolása (Ünnepi megemlékezések, Alapítványi bál, 

kirándulások, táborok stb.)  

 Az átmenetekre való felkészítés középfokú beiskolázás  

 Óvoda-iskola átmenet folyamatának további javítása  

 A szülőkkel történő kapcsolattartás javítása  

 Az iskolai étkezéssel kapcsolatosan kialakított szabályok megerősítése  

 Az egészséges életmód, és a természetszeretet népszerűsítése  

 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása  

 Egy osztályban tanítók esetmegbeszélése, tanulókkal kapcsolatos problémák feltárása, 

intézkedési terv készítése  

 Környezetünk díszítése, szépítése, megóvása, az osztálytermek folyamatos dekorálása  

 Folyamatos részvétel a város kulturális, művészeti és sport életében  

 DÖK munkájának népszerűsítése, folyamatos segítése  

 Munkacsoportok további működtetése (munkaközösségek, mérési csoport, 

pályaválasztási) 

 Szakértői vizsgálatok időben történő elindítása, kontrollvizsgálatok nyomon követése  

 Középfokú beiskolázási rendszerünk magas színvonalú működtetése  

 Honlapunk és Facebook oldalunk folyamatos és rendszeres frissítése és aktualizálása  

 Adminisztrációs fegyelem javítása  

 Naplók és tanulókkal kapcsolatos egyéb dokumentumok pontos vezetése, tanulók 

értékelése (érdemjegyek száma)  

 Az iskola hivatalos dokumentumainak ismerete, tartalmának megismerése, a törvénynek 

megfelelő alkalmazása  

 Az egyenletes terhelés biztosítása  

 

Szervezeti célok:  

  Önékelési rendszer: intézményi önértékelés kidolgozása, megvalósítása  

  Az éves önértékelési terv működtetése  

  Intézményi belső, külső kommunikáció megerősítése  

  Belső ellenőrzési rendszer működtetése az ellenőrzési dokumentációjának pontosítása  

  Infrastrukturális fejlesztések átgondolt ütemezés szerint 

  KRÉTA e-napló folyamatos fejlesztése, megismerése 

 Akkreditált Kiváló Tehetségpont műhelymunkák további folytatása  

 

A célokhoz kapcsolódó részletes szakmai megvalósítást a munkaközösségek 

munkatervei tartalmazzák. 
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V/2. Tanév rendje, tanítás nélküli munkanapok 

 

A TANÉV RENDJE, TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK 

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

 
 
A 2020/2021. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 

 

A tanítási év első 

tanítási napja 
2020. szeptember 1. (kedd)  

A tanítási év utolsó 

tanítási napja 
2021. június 15. (kedd)  

Őszi szünet 
2020. október 23-tól 

2020. november 1-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. október 22. (csütörtök),  

a szünet utáni első tanítási nap  

2020. november 2. (hétfő) 

Téli szünet 
2020. december 19-től 

2021. január 3-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. december 18. (péntek),  

a szünet utáni első tanítási nap  

2021. január 4. (hétfő) 

Tavaszi szünet 
2021. április 1-től 

2021. április 6-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021. március 31. (szerda),  

a szünet utáni első tanítási nap  

2021. április 7. (szerda) 
 
 
A tanítási napok száma 179 nap (+ 6 nap a tanítási napokon felül) /36 hét  

 
 
A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolánk 2021. január 29-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  
Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolánknak 

nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 

 
 
Tanítás nélküli munkanapok: A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a 

tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat napot tanítás 

nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról 

a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni 

és egy napon pedig pályaorientációs napot kell tartani. 
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V/3. Értekezletek 

Tanítás nélküli 
munkanap 

Program Időpont Megjegyzés 

1. nap Pályaválasztási nap 2020. október 

Meghívott szakemberek 
bevonásával 
Felelősök: 

Szederkényi Barbara 
Keserű Szilvia 

2. nap 
Nevelőtestületi 

értekezlet 
2020.12.12. intézményvezető 

3. nap Továbbképzés  intézményvezető 

4. nap 
Belső továbbképzés / 
osztályozó értekezlet 

2021.02.01. Pályázatok, E-napló 

5. nap Nevelői nap 2021. április 7. 
Felelősök:  

Bense Zoltán 
Kovácsné Nagy Erika  

6. nap DÖK 
2021. június 14.  

felsős 
alsós 

Diákönkormányzat 
Felelős:  

Borbélyné Csábi Beáta 

 
 
 

Munkanap áthelyezések 

2020. augusztus 29. (szombat) munkanap  pihenőnap – 2020. augusztus 21. (péntek) 

2020. december 12. (szombat) munkanap  pihenőnap – 2020. december 24. (csütörtök)  

 

 

Vezetői értekezletek: intézményi szinten naponta 

Kibővített vezetői értekezletek havonta. 

Eseti értekezletek 2 havonta. (Covid-19 függvényében) 

 

 

Az intézmény szervezeti felépítésében a munkaközösségek alkotóműhelyi tevékenységét 

szeretném megerősíteni, az egymás közötti szakmai párbeszédet hatékonyabbá tenni.  

A nevelő-oktató munka minősége elsősorban annak függvénye, hogy milyen munka folyik a 

szakmai munkaközösségekben. A munkaközösség-vezetőknek a szakmai munka irányításában, 

a tervezésben, a szervezésben, az ellenőrzésben, az innovációban meghatározó szerepük lesz.  

 

 



17 

Tantestületi értekezletek: tanév rendjében ill. szükség szerint 

Alakuló értekezlet     2020.08.24. 

Nyitó értekezlet     2020.08.28. 

Nevelési értekezlet    2020.12.12. 

Továbbképzés    Covid-19? 

Belső továbbképzés/Osztályozó értekezlet  2021.02.01. 

Félévi értekezlet                   2021.02.03. délután 

Nevelői nap    2021.04.07. 

Osztályozó értekezlet     2021.06.15. délután 

Év végi értekezlet     2021.06.28.  

 

 

V/4. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés 

 

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott 

méréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben a Hivatal szervezi meg. 2021. május 26. 

(OKÉV mérés). 

A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 

2020. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

 

Írásbeli 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 

vizsgálatot az iskola pedagógusai 2021. május 12-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz 

eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az 

iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el.  

 

 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

 

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 
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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. 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT) 

 

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2020/2021. tanévben országos mérés, értékelés keretében 

gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot 

az iskoláknak – az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban 

részt vevő nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január 11. és 

2021. április 23. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit 2021. május 28-ig kell 

feltölteni a NETFIT rendszerbe. 

A tavalyi NETFIT méréseredmények elemzése és értékelése a testnevelő tanárok idei feladata, 

amelyek alapján erre a tanévre vonatkozó célokat is ki kell tűzni. A nevelőtestületnek is meg 

kell ismernie a mérési eredményeket az őszi nevelőtestületi értekezleten, melynek bemutatására 

a testnevelőket kérem fel. 

2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a 

pedagógus továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását. 

  

A 8. évfolyamos tanulók számára 2020. szeptember 21. és október 12. között kísérleti jelleggel 

meg kell szervezni 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.  

 

 

V/5. Témahetek 

 

A témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter hirdeti meg. 

 

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő 

szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű 

átadása illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. 
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Az intézményünk a munkatervében meghatározott módon részt vesz a tavalyi évhez hasonlóan 

a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával 

összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezi. 

 

Pénzügyi és vállalkozói témahét: Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. 

között (pénzügyi biztonság, vállalkozói kompetenciafejlesztés, vállalkozói ismeretek)  

Témája: Családi költségvetés 

 

Digitális témahét: Digitális Témahét 2021. március 22–26. között Témája: Digitális 

kompetenciafejlesztés, pedagógiai-módszertani megújítása és elterjesztése a köznevelésben 

 

Fenntarthatósági témahét: Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között (energia, 

klímaváltozás, egészségnevelés)  

Témája: Az erdő, a fenntartható zöld gazdaság és a fenntartható közösségek 

A 2020-as Fenntarthatósági témahét tavaszi időpontját a vírushelyzet miatt át kellett helyezni 

2020. október 5-9. közé.  

 

 

V/6. Pályaorientációs feladatok 
 

A tanítási időben az iskolán kívüli pályaválasztási programokon való tanulói részvétel 

támogatása érdekében tervezett jogszabály módosítás értelmében, a 7-8. évfolyamos tanulók 

tanévenként 2-2 tanítási napot pályaválasztási, továbbtanulási célú iskolán kívüli programokon, 

rendezvényeken tölthetnek, és az ezeken történő igazolt részvételt igazolt hiányzásnak kell 

tekintenie az intézménynek.  

 

A 7. osztály végén szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az általános feladatokról, 

valamint az előző felvételi eljárások országos és helyi eredményeiről. 8. osztály elején az első 

szülői értekezleten az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a fontos határidőkről és beiskolázási 

feladatokról. Jelentkezés a középiskolákba 2020. december 4. és a központi írásbeli 

felvételi vizsga 2021. január 23-án lesz.  2021. február 19-ig lehet jelentkezni a 

középiskolákba. 

Minden tanév novemberében (2020.11. hó) közvetlen pályaválasztási szülői értekezleten 

mutatkoznak be a helyi és környékbeli középiskolák vezetői. A pályaválasztással kapcsolatos 

feladatokat az osztályfőnökök koordinálják. 
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A pályaorientációs napon a 7-8. évfolyam a megyei ill. városi pályaválasztási kiállításon 

vesznek részt, a többi évfolyamon a tanulóink üzemlátogatáson, kihelyezett műhelyasztalokon, 

osztályfőnöki órákon ismerkednek az adott szakmákkal. (COVID19) 

A középiskolák tanulói a pályaválasztási napon mutassák be iskolájukat! 

 

2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni 

a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával, ezen belül különösen a megelőző 

három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony teljesítménnyel érintett, 

valamint a  magas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési intézményekben 

a  lemorzsolódás megelőzése és a  teljesítmény javítása, valamint a  deszegregáció érdekében 

tett intézményi, fenntartói intézkedéseket és azok megvalósulását.  

 

 

V/7. Intézményi intézkedési terv 
 

Az iskola igazgatója feladatellátási helyenként elemzi az intézmény pedagógiai munkáját, 

különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az 

iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai 

fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében 

az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és 

intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka 

eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó 

intézményi intézkedési tervet az igazgató 2021. június 16-ig készíti el, majd a nevelőtestület 

véleményének figyelembevételével 2021. június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának.  

A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. 
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V/8. Osztály – nevelő – tanulói létszám  

 

2020/2021. tanév 

 

 

Oszt.  Osztályfőnök   Napközis nevelő  Oszt.létszám  

 

1.z Csankovszki Márta   Kovácsné Nagy Erika   30 fő 

1.a Kaszáné Oláh Csilla   Jernei Anikó    28 fő 

 

2.z Halász Attiláné   Lénárt-Szalkay Judit   24 fő 

2.a Tóth-Horti Zsuzsanna  Mészáros Tamara   30 fő 

 

3.z Nagy Sándor Zoltánné  Bense Andrea    20 fő 

3.a Kósa Erika    Kovács Ágnes    22 fő 

 

4.z Kollárné Sallai Mária  Répa Mónika    27 fő 

4.a Bokorné Varga Katalin  Bulyákiné Gubcsi Judit  28 fő 

 

Alsó tagozat összesen: 209 fő  

 

5.z Molnár Elvira        22 fő 

5.a Szederkényi Barbara       20 fő 

 

6.z Kis Barbara         27 fő 

6.a Vass Viktória Csilla        29 fő 

 

7.z/1 Borbélyné Csábi Beáta       17 fő 

7.z/2   Selyem Erika        19 fő 

7.a Fekete Imre         23 fő 

 

8.z Rádiné Petróczi Márta       24 fő 

8.a Fáber Judit         27 fő 

 

 

 

Felső tagozat összesen: 208 fő 

 

 

Tanulói létszám összesen: 417 fő 
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Osztály Létszám SNI BTMN Számított létszám 

1.a 28 fő 2 fő 2 fő 30 fő 

1.z 30 fő 1 fő 2 fő 31 fő 

2.a 30 fő 0 fő 3 fő 30 fő 

2.z 24 fő 0 fő 6 fő 24 fő 

3.a 22 fő 2 fő 4 fő 24 fő 

3.z 20 fő 0 fő 7 fő 20 fő 

4.a 28 fő 2 fő 6 fő 30 fő 

4.z 27 fő 1 fő 7 fő 28 fő 

5.a 20 fő 1 fő 5 fő 19 fő 

5.z 22 fő 0 fő 5 fő 22 fő 

6.a 29 fő 2 fő 4 fő 31 fő 

6.z 27 fő 1 fő 4 fő 28 fő 

7.a 23 fő 3 fő 6 fő 26 fő 

7.z/1 17 fő 1 fő 2 fő 18 fő 

7.z/2 19 fő 0 fő 2 fő 19 fő 

8.a 27 fő 2 fő 5 fő 29 fő 

8.z 24 fő 1 fő 3 fő 25 fő 

Összesen 417 fő 19 fő 78 fő 436 fő 

 

 

V/9. Érkezés-távozás 2020 nyár/ősz 
 
 

Ssz. Név Osztály Érkezett/Távozott 

1. Kele Nikol Léda 6.z/1 Távozott 

2. Gulyás Csenge 6.z/1 Távozott 

3. Juhász Laura 6.z/2 Távozott 

4. Magyari Szabolcs 6.z/2 Távozott 

5. Sánta Viktória 6.a Távozott 

6. Tarjányi Milán 6.a Távozott 

7. Gácsi Lilla 6.z/2 Távozott 

8. Kádár Tamás Gergő 2.z Távozott 

9. Tősér Stella 1.z Távozott 

10. Koncz Lívia 2.a Távozott 

11. Csőke Zselyke Emese 1.z Távozott 

12. Panik Zoja Lili 1.z Távozott 

13. Radics Szabolcs Mihály 2.a Távozott 

14. Radics Milán Viktor 4.a Távozott 

15. Oláh-Marcényi Péter 6.a Távozott 

16. Pozsár Ákos Bálint 5.a Érkezett 

17.  Pozsár Balázs Borisz 5.a Érkezett 
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V/10. Tanulólétszám, iskolai tanulócsoportok száma 

Tanulólétszám, iskolai tanulócsoportok száma 2020. szeptember 1. 

   

Tanulólétszám 417 

Iskolai tanulócsoportok száma: 27 

 alsós 8 

 felsős 9 

 napközis csoport 8 

 tanulószobai csoport 2 

 

A nevelőtestület minden tagja rendelkezik a feladata ellátásához szükséges végzettséggel, 

szakképesítéssel.  

 

V/11. Nevelő-oktató munkát közvetlen segítő alkalmazottak, technikai 
személyzet 

  
Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézség leküzdésében részt vevő pedagógusok. 
  
Gyógypedagógus:  nincs betöltve (óraadó heti 8 órában Ruzsinszki Andrea) 

Fejlesztőpedagógusok: Solymosiné Antalicz Tünde 

    Gondi-Fábián Krisztina 

Fejlesztőpedagógusaink a Móra Ferenc Gimnázium tanulóit is fogadják. 

 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos adatok 

2020. szeptember 1-jén   

    Védelembe vétel alatt álló tanulók száma: 1 fő 

    Alapellátásban lévő tanulók száma: 1 fő  

    HH tanulók száma: 1 fő 

    HHH tanulók száma: 1 fő 

    Családba fogadott: 0 fő 

 

Gyakornokok: 

  
A gyakornoki idő a pedagógus életpályával 2 évről 1 évre módosulhat a jogszabály elfogadása 
után az osztatlan képzésben résztvevőknek. 
 

Gyakornok  Mentor  

 Mészáros Tamara  dr. Hegedűsné Kállai Judit  
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 

Iskolatitkár:    Pántlika Brigitta 

Pedagógiai asszisztens: Keserű Szilvia 

Iskolaorvos:   dr. Hegedűs Éva 

Védőnő:   Tarjányi Gabriella 

 

 

A 10 fős technikai létszám a következőképpen oszlik meg: 

 

 

 

 

 

 

 

Bakodi Lajos tartós táppénzről érkezik vissza szeptember közepén iskolánkba karbantartói 

munkakörbe, de 2020. szeptember 15-től közös megegyezéssel elválnak útjaink. 

 

 

V/12. Szakmai munkaközösségek 

A tantestületben 5 szakmai munkaközösség működik: 

 

Humán munkaközösség 

 

Munkaközösség-vezető:  Molnár Elvira 

Tagok száma:    10 + 2 fő 

Tagok:     Borbélyné Csábi Beáta, Bulyákiné Gubcsi Judit,  

     Fantolyné Makány Ildikó, Fáber Judit, 

     Nagy Sándor Zoltánné, Nagyné Mészáros Erika, 

     Molnár Elvira, Vass Viktória, Tóth Angéla, 

dr. Kőfalvi Tamás (részmunkaidős) 

Zsargó Tamás (óraadó) 

Makányné Óvári Éva (óraadó) 

 

Reál munkaközösség 

 

Munkaközösség-vezető:  Rádiné Petróczi Márta 

Tagok száma:    11 fő 

Tagok:  Bense Zoltán, Kis Barbara, Fekete Imre, Pelyva Imre, 

Rádiné Petróczi Márta, Selyem Erika, Szederkényi 

Barbara, Bokorné Varga Katalin, Kovács Ágnes,  

Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit,  

Feketéné Prikkel Andrea (óraadó) 

 

Munkakörök Alkalmazottak száma 

karbantartó 1 

fűtő, kertész 1 

takarító/portás 7 (6+1) 

gazdasági ügyintéző 1 
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Osztályfőnöki munkaközösség 

 

Munkaközösség-vezető:  Vass Viktória 

Tagok száma:     9 fő 

Tagok:      Molnár Elvira, Selyem Erika, Rádiné Petróczi Márta, 

      Fáber Judit, Fekete Imre, Borbélyné Csábi Beáta,  

     Szederkényi Barbara, Kis Barbara, Vass Viktória 

 

Alsós munkaközösség 

 

Munkaközösség-vezető:  Tóth-Horti Zsuzsanna 

Tagok száma:    11 fő 

Tagok:     Csankovszki Márta, Kaszáné Oláh Csilla,  

Tóth-Horti Zsuzsanna, Nagy Sándor Zoltánné,  

Kósa Erika, Halász Attiláné, 

     Kollárné Sallai Mária, Bokorné Varga Katalin, 

     Gondi-Fábián Krisztina, Solymosiné Antalicz Tünde 

                                                           Ruzsinszki Andrea (óraadó) 

 

Napközis munkaközösség 

 

Munkaközösség-vezető:  Jernei Anikó 

Tagok száma:    9 fő 

Tagok:     Jernei Anikó, Bense Andrea, Kovácsné Nagy Erika,  

Bulyákiné Gubcsi Judit, Lénárt-Szalkay Judit,  

Répa Mónika, Mészáros Tamara, Kovács Ágnes, 

dr. Hegedűsné Kállai Judit 

 

 

V/13. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 
Az iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció 

elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében EFOP-4.1.2-17 pályázat nyert, mely 

lehetőséget fog adni a 3. emelet felújításához és tantermi padok, székek vásárlásához illetve az 

iskolaudvar sporteszközökkel való felszerelésére.  

Az informatikai eszközök pótlása, digitális tábla, digitális tananyagok, az elektronikus napló 

rendszerének további kialakítása ebben az évben is a kiemelt feladataink közé tartozik. 

Projektorok, laptopok karbantartása az őszi időszak feladata lesz.  

Az iskola belső terének szépítése, az esztétikusabb, alkotásra ösztönzőbb tér kialakítása az 

elkövetkezendő időszakban is nagy jelentőséggel bír. A tisztasági meszelés, a nyári 

nagytakarítások és a padok, székek javítása is folyamatosan történik. (Házirend betartása) 
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A 2010-es felújítás során balesetveszélyessé, csúszóssá váltak a lerakott járólapok a folyosókon 

és a külső aulai részekben- megoldása folyamatban. 

Az iskola udvarának a füvesítése és portalanítása továbbra nem megoldott. Tárgyalások folynak 

az iskola udvarának térkövezéséről. 

Az udvari sporteszközök, a játszóeszközök is felújításra szorulnak, amihez szintén az anyagi 

forrásokat folyamatosan elő kell teremteni az EFOP-4.1.2-17 pályázat segítségével. 

Tescos pályázat segítségével 400.000 Ft értékben megújul az iskola alsós játszótere. 

Több mint 1 millió forint értékben új első osztályos padok kerülnek beszerzésre. 

Elkészült az iskolai énekkar számára a fellépésekhez szükséges dobogó. 

A következő időszak felújításai tervei a tornatermi öltözők felújítása, a tornaterem 

parkettájának lakkozása és a kültéri pálya műanyag borításának kicserélése. 

Menő Menza pályázat keretében megújult az iskola ebédlője új asztalok és székek kerültek 

beszerzésre.  

Tudatos odafigyeléssel, az épített és természetes környezet rendeltetés szerinti használatával, 

állagának megóvásával tovább csökkenthetők az intézmény költségei, s a beszerzések, 

javítások helyett a fejlesztésre (környezet szépítésére, korszerű IKT eszközök) fordíthatnánk a 

rendelkezésünkre álló forrásainkat. 

 

V/14. Tanfelügyelet, minősítés 

Lassan teljessé válik a hárompillérű pedagógus előmeneteli rendszer: szaktanácsadói szakmai 

segítség, pedagógus szakmai ellenőrzés, pedagógus minősítővizsga vagy eljárás. Bízom benne, 

hogy az előző tanév tapasztalatai meggyőzték a legtöbbeteket a szaktanácsadói segítség 

hasznosságáról és fontosságáról. 

Szaktanácsadói látogatások tervezése napközi foglalkozásokhoz.  

(Tóth Angéla, Kis Barbara) 

Szerencsések vagyunk, hiszen nevelőtestületünkben jelenleg 5 fő köznevelési szakértőként és 

1 fő szaktanácsadóként dolgozik. Egészen konkrét és tapasztalati segítséget tudunk nyújtani a 

szakmai ellenőrzésbe és a minősítésbe bevont kollégáknak. Idei tanévünket továbbra is 

meghatározza a pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos feladatok és teendők. A már 

minősített pedagógusok a minősítés évében és a következő 3 évben mentesülnek a 
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tanfelügyeleti ellenőrzés alól. Mivel 2022-ig minden pedagógusnak át kell esnie az első 

minősítésen, a hivatal 2020 II. félévére nem tervez pedagógusellenőrzést (tanfelügyeletet). 

Az általános iskolában 14 fő szakvizsgázott pedagógus dolgozik. 

- Gyakornok: 1 fő 

- Pedagógus I:10 fő 

- Pedagógus II:18 fő 

- Mesterpedagógus: 6 fő 

 

Az ellenőrzésbe és/vagy a minősítésbe bevont kollégáink a 2019-es minősítő eljárási év II. 

felében pedagógus II. fokozatba  Vass Viktória és Fekete Imre (2019 október-november) volt. 

2020-as eljárásban várható, dr. Hegedűsné Kállai Judit mesterpedagógus – jelölt 

portfólióvédése 2020.10.06-án. 

2021-es évben - ha novemberben feltöltik a portfóliójukat - 3 kolléga minősítése várható. 

Fáber Judit, Bulyákiné Gubcsi Judit, Fantolyné Makány Ildikó 

 

Az idei tanévben az intézmény pedagógusai közül a következő kollégák önértékelésére kerül 

sor. ( Munkaközösség-vezetők óralátogatásainak jelentősége felerősödik.) 

 Fáber Judit  

 Bulyákiné Gubcsi Judit és folyamatosan további 5-8 kolléga 
 
 

 

 

V/15. Tisztségek és megbízatások 
 

Vezetőség: Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit intézményvezető igazgató 

  Bense Zoltán    intézményvezető-helyettes 

  dr. Hegedűsné Kállai Judit  intézményvezető-helyettes 

   

 

Gazdasági - Munkaügyi referens:    Szabó Mária 

Pedagógiai munkát segítők: 

Iskolatitkár:      Pántlika Brigitta 

Pedagógiai asszisztens:    Keserű Szilvia 

 

        

Belső ellenőrzési csoport (BECS)   Rádiné Petróczi Mária Márta 

       Selyem Erika 

       Pelyva Imre 

       Répa Mónika Margit 

       Kósa Erika Matild 
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Mérési munkacsoport:    Selyem Erika  

Kósa Erika  

      Rádiné Petróczi Márta 

 

Pályaválasztási pedagógus:    Szederkényi Barbara 

 

Balesetvédelmi felelős:     Bense Zoltán 

Tűzvédelmi felelős:     Fekete Imre 

Munkavédelmi felelős:    nincs megbízott Bakodi Lajos helyére 

Gyermekvédelmi összekötő:    dr. Hegedűsné Kállai Judit  

Média (sajtó) felelős:     Bense Zoltán 

SZT összekötő:      Halász Attiláné 

DÖK összekötő:     Borbélyné Csábi Beáta 

 

Szakszervezet:   

Pedagógus Szakszervezet:     Kollárné Sallai Mária 

 

 

V/16. Kapcsolattartás  

 

Az iskola vezetősége állandó munkakapcsolatban áll a Kecskeméti Tankerületi Központtal 

és a város Önkormányzatával. A kialakult együttműködés hivatalos, szakmai és 

törvényességi alapokon nyugszik. Különösen szoros a munkakapcsolat – az eredményes oktató-

nevelő munka érdekében – a város óvodáival, általános iskoláival, a középfokú oktatási 

intézményekkel.  

Folyamatos munkakapcsolat van az iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekjóléti 

Intézmény és a Családsegítő Szolgálat között. Szükség esetén igénybe veszi az iskola a 

segítségüket. 

Az iskolaorvosi szolgálat és a védőnői hálózat is egyre fontosabb szerephez jut a gyerekek 

testi-lelki egészségének megőrzésében. 

A Városi Rendőrkapitánysággal kitűnő munkakapcsolatot tartunk fenn. Jelentős szerep jut a 

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, a Kiskun Múzeum és a Móra Ferenc Művelődési Központ 

munkatársainak a gyerekek kulturális nevelésében. 

A helyi egyházak, plébániák, hitközösségek képviselőivel, a Katona József Színházzal, 

Idősek Otthonával, Levéltárral és az Öveges laborral is megfelelő szintű kapcsolattartásunk 

van. Fontos partnerünk a KKC az utánpótlás nevelésében. 

Önkéntes munka végzését biztosítjuk nemcsak a város, hanem a tágabb környezetünk 

intézményeinek számára is az együttműködési megállapodással. 

Az idei évben is folytatni szeretnénk az Egészségfejlesztési irodával az együttműködést. 
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A kapcsolattartás módjai 

 

Kapcsolattartásunkat iskolai dokumentumaink részletesen szabályozzák. Ezeken túl, iskolai 

rendezvényeinken szeretettel látjuk a szülőket. Erre több alkalom kínálkozik ebben a 

tanévünkben is. A városi és iskolai programokon továbbra is segítőink a szülők, segítségükre 

most is számítunk. Hivatalos formái a szülői értekezletek, fogadóestek és a Szülői Választmány. 

Hagyományosan évi 3 alkalommal tartunk minden osztályban szülői értekezletet. 

A szülői értekezleteken továbbra is foglalkoznunk kell a nevelési kérdésekkel – segítve ezzel a 

szülőket. A szülői értekezleteinket ebben a tanévben is több napon tartjuk, hogy testvérek 

esetében is részt tudjanak venni a szülők a fontos, osztályszintű megbeszéléseken. 

 

1. szülői értekezletek:   2020. szeptember 1. és 2. hete 

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2020. november 16. 

2. szülői értekezlet:    2021. február első hete  

3. szülői értekezlet:    2021. április utolsó hete, május első hete 

Fogadóestek:    2020. november 

                                                           2021. március   

      

A Diákönkormányzat évi egy tanítási nap programjával rendelkezik, valamint véleményezési 

jog illeti meg az őket érintő kérdésekben. A Diákönkormányzattal a kapcsolattartást a DÖK 

éves munkaterve szabályozza, valamint a DÖK összekötő tanár koordinálja.  

 

Nyílt tanítási napok, órák: A pedagógusok előzetes bejelentés után tarthatnak nyílt órákat a 

szülőknek. Ezeket a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Az intézmény munkatársai számára az intézményvezetés biztosítja a szükséges információkat 

és ismereteket e-mailben, hirdetőtáblán, értekezleteken és a honlapunkon.  A honlap frissítése 

a rendszergazda feladata a törvényi előírások betartása mellett. 
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V/17. Továbbképzések, tervezett versenyek 

 

Tervezett pedagógus és tantestületi továbbképzések: 

 Lehetőség szerint ingyenes akkreditált képzéseket ajánlunk, a helyettesítést, cserét 

lehetőség szerint biztosítjuk.  

 Lehetőséget teremtünk a minősítésre, minősítő vizsgára készülő kollégáknak a 

felkészülésre képzések biztosításával is.  

 Továbbra is számítunk a POK, tankerület támogató szervezőmunkájára a képzések 

szervezésében. 

 Az Oktatási Hivatal által működtetett NKP-on keresztül jó gyakorlatok megismerésével 

is bővítjük módszertani kultúránkat.  

 A civil szférából, szülők felől érkező ajánlatokat közvetítjük kollégáinknak (múzeumok, 

egyesületek képzései). 

 

Tervezett versenyek  

Azokat a versenyeket, melyekre felkészítjük a diákjainkat  a munkaközösségi munkatervek  

tartalmazzák részletesen. Ezeken kívül számos városi versenyen is elindítjuk tanítványainkat. 

A versenyeket a tantestület hagyja jóvá. 

 

 

V/18. Pályázatok 
 

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program az (EFOP) támogatja. Több ilyen pályázatban is benne vagyunk. 

Az iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció 

elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében EFOP-4.1.2-17 pályázat nyert. 

(Zeneiskola elköltözése új helyre. Jövőkép kialakítása, elsősök beiskolázása.) 

A jövőben továbbra is kiemelt feladatként kell kezelni a beiskolázás kérdését, az 

iskolanyitogatók színvonalas megrendezését s tudatos munkával el kell érni, hogy két osztály 

indítása minden tanévben realizálódjon és az átlagos osztálylétszám a létszámstabilitás és a 

férőhelyigény szempontjából megnyugtató legyen. 

  „A tanulók képesség kibontakozásának elősegítése a köznevelési intézményekben”  

EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program Kísérleti megvalósítása 

 Tovább folytatódik iskolánkban a „Határtalanul Program” és az Erzsébet táborra való 

pályázás. 

 4. és 6. évfolyamon tervezett Erdei iskola 
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Mellékletek: 
 

VI/1. Ellenőrzési terv 
 

Az ellenőrzés fő területei: 

1. Adminisztráció és adatszolgáltatás ellenőrzése 

2. Ügyeleti rend ellenőrzése 

3. Munkarend és munkaidő betartása 

4. A tanulmányi munka értékelésének gyakorlata, rendszeressége 

5. A pedagógiai munka tervezése 

6. Óralátogatások 

1. Célja: Az adminisztráció és adatszolgáltatás, a nyilvántartások és tanügyi dokumentumok 

naprakész vezetésének biztosítása. 

 

Területei: 

 

 

Ellenőrzött feladat Felelős Határidő Ellenőrzést végző 

Naplók megnyitása, 

tanulói adatok felvétele 

Osztálytanítók, 

osztályfőnökök, 

napközis nevelők 

2020. szeptember 20. vezetőség tagjai 

Törzslap felvétele 1. és 5. osztályos 

osztályfőnökök 

2020. szeptember vezetőség tagjai 

Statisztikai 

adatszolgáltatás 

pontossága 

Osztályfőnökök 2020. szeptember 

közepe 

vezetőség tagjai 

E- naplóvezetés 

pontossága 

Minden 

pedagógus 

folyamatos intézményvezető-

helyettesek 

A tanulói mulasztások 

nyilvántartása, 

összegzése, 

tankötelezettség 

teljesítésével 

kapcsolatos of.-i 

feladatok 

Osztályfőnökök folyamatos intézményvezető-

helyettesek 

A hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett tanulók 

nyilvántartása 

Gyermekvédelmi 

felelős 

folyamatos intézményvezető-

helyettesek 

Könyvtári nyilvántartás 

ellenőrzése 

Könyvtáros folyamatos intézményvezető 

Gyermekvédelmi 

intézkedési napló 

Gyermekvédelmi 

felelős 

alkalomszerű intézményvezető-

helyettes 

Baleseti jegyzőkönyvek Baleseti 

jegyzőkönyv 

alkalomszerű intézményvezető 
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2. Ügyeleti rend ellenőrzése: 

 

Célja: A tanulói és pedagógus- ügyelet folyamatos biztosítása. A megfelelő tanulói és 

pedagógus munkafegyelem betartása. Takarékossági intézkedések betartása. 

 

Ellenőrzött feladat Felelős Határidő Ellenőrzést végző 

Ügyeletesi feladatok mindenkire kiterjedően havonta Ofői.mkvez.+int.vez 

Takarékossági 

intézkedések betartása 

mindenkire kiterjedően havonta Ofői.mkvez.+int.vez 

 

 

3. Munkarend és munkaidő betartása (munkába érkezés, foglalkozások megtartása) 

 

Célja: Pedagógusaink és alkalmazottaink kialakult munkafegyelmének megtartása. A tanóra 

védelme a tanulmányi munka segítése. Az ellenőrzésről készüljön feljegyzés. 

(külön reggeli ügyelet) 

 

Ellenőrzött feladat Felelős Határidő Ellenőrzést végző 

Munkába érkezés kiválasztott időpontban 

mindenkire kiterjedően 

(napközi, szakkör, 

sportkör) 

folyamatos intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

Tanórák védelme 

(kezdetének, 

végének 

ellenőrzése) 

 folyamatos intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

 

 

4. A tanulmányi munka értékelésének gyakorlata, rendszeressége 

 

Célja: A tanulók érdekeinek védelme, a reális értékelés biztosítása. Pedagógiai munkánk 

eredményességének biztosítása. A szülők tájékoztatása gyermekük előmeneteléről. 

Az ellenőrzött feladat: A felmérések javítása, elemzése, a témazáró dolgozatok megírása 

után 2 héttel. Megfelelő mennyiségű tantárgyi jegyek megléte. Ellenőrzés időpontja: 

október, december, január, március, május hónapok vége. 

Az ellenőrzést végzi: intézményvezető. 

 

5. Pedagógiai munka tervezése: 

 

Célja: Tudatos munkavégzés erősítése (tanmenetek ellenőrzése).  

Tanmenetek leadási határideje: 2020. szeptember 20. 

A tanmeneteket a munkaközösség-vezetőknek adják le és a munkaközösség vezetők 

véleményeit 2020. szeptember 25-ig kérjük. 
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6. Óralátogatások 

 

Célja: A pedagógusok munkájának megismerése, segítése. A tanulók munkájának 

megismerése. Az óralátogatásokat a vezetőség tagjai és a munkaközösség-vezetők végzik. 

Az első félévben novemberig várjuk a meghívásokat. Az első osztályosokhoz még 

szeptemberben, az iskolában újonnan alkalmazottakhoz pedig október elején szeretnénk 

eljutni. Ebben a tanévben a kibővített vezetőségi tagok egymás között felosztva mindenki 

óráját meglátogatják. 
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VI/2. Tanterembeosztás 

 

 

TANTERMEK 2020/21. TANÉV 

 

 

1.a Kaszáné Oláh Csilla   FSZ.   018. TEREM (régi 2) 

1.z  Csankovszki Márta  II. EM.  201. TEREM (régi 16) 

 

 

2.a  Tóth-Horti Zsuzsanna  I. EM.  126. TEREM (régi 7) 

2.z  Halász Attiláné   I. EM. 125. TEREM (régi 6) 

 

 

3.a  Kósa Erika    I. EM.  124. TEREM (régi 5) 

3.z  Nagy Sándor Zoltánné  I. EM.  101. TEREM (régi 8) 

 

 

4.a  Bokorné Varga Katalin  II. EM.  220. TEREM (régi 15) 

4.z  Kollárné Sallai Mária  II. EM.   219. TEREM (régi 14) 

 

 

5.a  Szederkényi Barbara  FSZ     002. TEREM (műhely1)  

5.z  Molnár Elvira   II. EM.   206. TEREM (régi 17) 

 

 

6.a  Vass Viktória   II. EM.   209. TEREM (régi 18)   

6.z  Kis Barbara    II. EM.   213. TEREM (régi 10) 

 

 

7.a     Fekete Imre    II. EM.   212. TEREM (régi 9) 

7.z/1  Borbélyné Csábi Beáta  I. EM.   105. TEREM (régi kt.) 

7.z/2  Selyem Erika   I. EM.   106. TEREM (régi gazd.) 

 

 

8.a  Fáber Judit    II. EM.   217. TEREM (régi 12) 

8.z  Rádiné Petróczi Márta  II. EM.  218. TEREM (régi 13) 
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VI/3. Intézményi mérési rendszer 
 

Mérési csoport tagjai: Kósa Erika, Rádiné Petróczi Márta, Selyem Erika 

 

Ebben az évben új mérés a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata  

2020 őszén. 

 

 

Időszak Mérési terület Felelősök Megjegyzés 

Szeptember 1. Bejövő elsősök 

képességeinek mérése 

(1.  évfolyam) 

 

 

 

2. Műveleti sebesség mérése 

(2-8. évfolyam) 

Kósa Erika 

Segítők: Javítást végző 

nevelők, fejlesztő 

pedagógusok, elsős 

osztályfőnökök 

 

Selyem Erika 

Matematikát oktató nevelők 

Segítők: javítást végző 

nevelők 

 

Október 1. Bejövő elsősök 

képességeinek mérése 

(1. évfolyam) 

 

 

 

2. Műveleti sebesség mérése 

(2-8. évfolyam) 

 

 

 

3. Szociometria mérés 

(3., 5. és 7. évfolyam) 

Kósa Erika 

Segítők: Javítást végző 

nevelők, fejlesztő 

pedagógusok, elsős 

osztályfőnökök 

 

Selyem Erika 

Matematikát oktató nevelők 

Segítők: javítást végző 

nevelők 

 

Rádiné Petróczi Márta 

Segítők: 3., 5. és 7. osztályos 

osztályfőnökök 

 

November 1. Bejövő elsősök 

képességeiről tájékoztató a 

szülőknek 

 

2. Tájékoztató a műveleti 

sebesség méréséről 

 

3. Országos 

kompetenciamérés és 

idegen nyelvi mérés 

előkészítése 

(6. és 8. évfolyam) 

 

4. Szociometria mérés 

(3., 5. és 7. évfolyam) 

 

Kósa Erika 

 

 

 

Selyem Erika 

Matematikát oktató nevelők 

 

Selyem Erika 

Rádiné Petróczi Márta 

Segítők: gyógy- és fejlesztő 

pedagógusok 

 

 

Rádiné Petróczi Márta 

Segítők: 3., 5. és 7. osztályos 

osztályfőnökök 
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December 5. Szociometria mérés 

kiértékelése 

(3., 5. és 7. évfolyam) 

Rádiné Petróczi Márta  

Január  1. Tájékoztató a szociometria 

mérésről 

2. MaTalent online mérés  

 

Rádiné Petróczi Márta 

 

Kósa Erika 

4. osztályos osztályfőnökök 

 

Oktatási Hivatal 

felkérése alapján 

Február 1. Előző évi országos 

kompetenciamérés 

eredményeinek 

megismerése 

 

2. MaTalent online mérés 

előkészítése 

 

Selyem Erika 

Rádiné Petróczi Márta 

 

 

 

Kósa Erika 

4.osztályos osztályfőnökök 

 

 

 

Oktatási Hivatal 

felkérése alapján 

Március 1. Második osztályosok 

követő mérése előkészítése 

(2. évfolyam) 

 

2. MaTalent online mérés 

 

Kósa Erika 

 

 

 

Kósa Erika 

4.osztályos osztályfőnökök 

 

Oktatási Hivatal 

felkérése alapján 

Április 1. Második osztályosok 

követő mérése 

(2. évfolyam) 

 

 

 

2. Bejövő elsősök 

képességeinek kontroll 

mérése 

(1. évfolyam) 

 

 

3. Műveleti sebesség mérése 

(2-8. évfolyam) 

 

Kósa Erika 

Segítők. 2. osztályos 

nevelők, javítást végző 

nevelők, fejlesztő 

pedagógusok 

 

Kósa Erika 

Segítők: Javítást végző 

nevelők, fejlesztő 

pedagógusok, elsős 

osztályfőnökök 

 

Selyem Erika 

Matematikát oktató nevelők 

Segítők: javítást végző 

nevelők 

 

 

Május 1. Bejövő elsősök 

képességeinek kontroll 

mérése 

(1.évfolyam) 

 

 

2. Műveleti sebesség mérése 

(2-8. évfolyam) 

 

 

Kósa Erika 

Segítők: Javítást végző 

nevelők, fejlesztő 

pedagógusok, elsős 

osztályfőnökök 

 

Selyem Erika 

Matematikát oktató nevelők 

Segítők: javítást végző 

nevelők 
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3. Országos 

kompetenciamérés 

(6. és 8. évfolyam) 

 

4. Idegen nyelvi mérés 

(6. és 8. évfolyam) 

 

Selyem Erika 

 

 

Rádiné Petróczi Márta 

 

Június 1. Tájékoztatás az elsősök 

képességeinek kontroll 

méréséről  

 

2. Tájékoztató a másodikosok 

képességeinek követő 

méréséről 

 

3. Műveleti sebesség 

mérésének eredményei 

 

4. Idegen nyelvi mérés 

eredményeinek javítása, 

eredményei 

 

5. Tájékoztató az országos  

 

6. kompetenciamérés 

eredményeiről 

Kósa Erika 

1. osztályos osztályfőnökök 

 

 

Kósa Erika 

2.osztályos osztályfőnökök 

 

 

Selyem Erika 

 

 

Rádiné Petróczi Márta  

Segítők: nyelvszakos 

nevelők, pedagógiai 

asszisztens 

 

 

Selyem Erika 
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VI/4. Osztályfőnökök, napközis nevelők, tanulószobás nevelők 

 
 

Alsó tagozat osztályfőnökök, Napközis nevelők 

Osztály  Osztályfőnök Napközis nevelők 

1.a  Kaszáné Oláh Csilla Jernei Anikó  

1.z  Csankovszki Márta Kovácsné Nagy Erika  

2.a  Tóth-Horti Zsuzsanna Mészáros Tamara  

2.z  Halász Attiláné Lénárt-Szalkay Judit 

3.a  Kósa Erika Kovács Ágnes  

3.z  Nagy Sándor Zoltánné Bense Andrea 

4 a  Bokorné Varga Katalin Bulyákiné Gubcsi Judit 

4.z  Kollárné Sallai Mária Répa Mónika 

 Felsős osztályfőnökök 

Osztály  Osztályfőnökök 
Tanulószobás nevelők 

5-8. évfolyam 

5.a  Szederkényi Barbara  

Vass Viktória 

Tóth Angéla 

Fantolyné Makány Ildikó 

Bakóné Nemcsok Ilona 

 

5.z  Molnár Elvira   

6.a  Vass Viktória  

6.z  Kis Barbara 

7.a  Fekete Imre 

7.z/1  Borbélyné Csábi Beáta 

7.z/2  Selyem Erika 

8.a  Fáber Judit 

     8.z Rádiné Petróczi Márta 
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VI/5. Óraterv 

 
 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlás - Óraterv a NAT 5-höz – 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 2020/2021-

től 

1. évf. 

2021/2022-

től 

2. évf. 

2022/2023-

tól 

3. évf. 

2023/2024-

től 

4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

Idegen nyelvek    2  

Matematika 4  4 4  4  

Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1  1 1  

Környezetismeret 0 0 1  1  

Ének-zene 2  2  2  2  

Vizuális kultúra 2  2  2  1 

Technika és tervezés 1  1  1  1  

Testnevelés 5  5  5  5  

Digitális kultúra   1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2  2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 
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Óraterv a kerettantervekhez – 5-8. évfolyam  

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia - egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/ Hon- és népismeret 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
 
 

Ajánlás - Óraterv a NAT 5-höz – 5-8. évfolyam 2020/2021-es tanévtől 

Tantárgyak 2020/2021-

től 

5. évf. 

2021/2022-

től 

6. évf. 

2022/2023-

tól 

7. évf. 

2023/2024-

től 

8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4  4  3 3 

Dráma és színház   1  

Idegen nyelvek 3  3 3  3 

Matematika 4  4 3  3  

Történelem 2  2  2  2  

Állampolgári ismeretek    1 

Etika/Hit- és erkölcstan 1  1  1  1  

Természetismeret 2  2    

Biológia    1,5  1,5 

Fizika   1,5  1,5 

Kémia   1,5  1,5 

Földrajz   1,5  1,5 

Ének-zene 2 1  1  1 

Vizuális kultúra 1  1  1  1  

Hon- és népismeret  1   

Digitális kultúra 1 1  1  1  

Technika és tervezés 1  1  1   

Testnevelés 5  5  5  5  

Közösségi nevelés 1  1  1  1  

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28  28  30 30 
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VI/6. Továbbképzési terv – általános iskola 

 

 
 

 

Ssz. 

 

Pedagógus neve 

A jelenlegi 

hétéves 

ciklusban 

elvégzett órák 

Jelenleg 

hétéves 

időtartam 

vége  

Az előző 

ciklusára 

vonatkozó 

teljesítés 

 

1. Bense Andrea 100 óra 2015-2022 Teljesítette 

2. Bense Zoltán* - - Teljesítette 

3. Bokorné Varga Katalin 35 óra 2017-2024 Teljesítette 

4. Borbélyné Csábi Beáta 0 2020-2027 Teljesítette 

5. Bulyákiné Gubcsi Judit 30 2017-2024 Teljesítette 

6. Csankovszki Márta 0  2019-2026 Teljesítette 

7. Fáber Judit Mentesség 2014-2021 Teljesítette 

8. Fantolyné Makány Ildikó* - - Teljesítette 

9. Fekete Imre Mentesség 2015-2022 Teljesítette 

10. Gondi-Fábián Krisztina 215 óra 2016-2023 Teljesítette 

11. Halász Attiláné 0 2019-2026 Teljesítette 

12. dr. Hegedűsné Kállai Judit Mentesség 2015-2023 Teljesítette 

13. Jernei Anikó 0 2020-2027 Teljesítette 

14. Kaszáné Oláh Csilla* - - Teljesítette 

15. Kis Barbara 90 óra  2016-2023 - 

16. Kollárné Sallai Mária* - - Teljesítette 

17. Kósa Erika Matild 0 2020-2027 Teljesítette 

18. Kovács Ágnes 90 óra 2015-2022 - 

19. Kovácsné Nagy Erika* - -        Teljesítette 

20. Mészáros Tamara 

(gyakornok) 

- - - 

21. Molnár Elvira 30 2019-2026 Teljesítette 

22. Nagy Sándor Zoltánné 0 2019-2026 Teljesítette 

23. Nagyné Mészáros Erika*    - - Teljesítette 

24. Pelyva Imre Zoltán* - - Teljesítette 

25. Rádiné Petróczi Márta Mentesség 2014-2021 Teljesítette 

26. Répa Mónika Margit Mentesség 2016-2023 Teljesítette 

27. Selyem Erika Lenke* - - Teljesítette 

28. Solymosiné A. Tünde 0 2019-2026     Nem teljesítette 

           (-10 óra) 

29. Lénárt-Szalkay Judit  Mentesség 2019-2026 - 

30. Szederkényi Barbara 10  2017-2024 Teljesítette 

31. Tóth Angéla 0 2019-2026 Nem teljesítette 

(-120 óra) 
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32. Tóth-Horti Zsuzsanna 130 óra 2015-2022 Teljesítette 

33. Vargáné Oláh Zsuzsanna 40 2019-2026 Teljesítette 

34. Vass Viktória Mentesség 2014-2021 Teljesítette 

*55év a pedagógus-továbbképzésben való részvétel korhatára 

 

VI/7. Ünnepségek, megemlékezések 

 

Ünnepségek, 

megemlékezések 
Időpont Felelősök 

Tanévnyitó ünnepség 2020. szeptember 1. 7. évfolyam 

 (Borbélyné Csábi Beáta, Fekete 

Imre, Selyem Erika, Kis-Fekete 

Vilmos) 

Zenei világnap 2020. október. 1. Nagyné Mészáros Erika, 

Kis-Fekete Vilmos, Molnár Elvira  

zenei osztályok 

Az aradi vértanúk 

emléknapja 

2020. október 6. 6. évfolyam 

(Kis Barbara, Vass Viktória,  

Kis-Fekete Vilmos) 

1956-os forradalom ünnepe 2020. október 22.  8. évfolyam + felsős kórus  

(Rádiné Petróczi Márta,  

Fáber Judit, Kis-Fekete Vilmos) 

Magyar nyelv napja 2020. november 13. Tablókészítés  

(Molnár Elvira, Fáber Judit,  

Tóth Angéla) 

Mikulás 2020. december 4. 3. évfolyam 

Lucázás 2020. december 11. Kovács Ágnes 

Adventi hangverseny 2020. december 18. Nagyné Mészáros Erika, 

Kis-Fekete Vilmos 

Karácsonyi ünnepség 2020. december 18.  Mindenkori 4.a osztály 

Vízkereszti hangverseny 2021. január 6. Nagyné Mészáros Erika, 

Kis-Fekete Vilmos 

A magyar kultúra napja 2021. január 22. Tablókészítés, megemlékezés  

(Tóth Angéla) 

Kommunista diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

2021. február. 25. Történelem szakos óraadók 

(Tablókészítés illetve órai keretek 

között) 

1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepség 

2021. március 12. 5. évfolyam (Molnár Elvira, 

Szederkényi Barbara) 

Víz világnapja 2021. március 22. Bense Zoltán + napközisek 

A költészet napja 2021. április 11. Fáber Judit, Molnár Elvira 
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A holokauszt áldozatainak 

emléknapja 

2021. április. 16.  Történelem szakos óraadók 

(Tablókészítés illetve órai keretek 

között) 

A Föld napja 2021. április. 22. Bense Zoltán 

Anyák napi hangverseny 2021. május 10. 

2021. május 11.  

Nagyné Mészáros Erika, 

Kis-Fekete Vilmos 

Fantolyné Makány Ildikó 

Madarak és Fák napja 2021. május 10. Bense Zoltán 

A Nemzeti Összetartozás 

Napja 

2021. június 4. Történelem szakos óraadók 

(Tablókészítés illetve órai keretek 

között) 

Tanévzáró ünnepség 2021. június 26.  7. évfolyam (Borbélyné Csábi 

Beáta, Fekete Imre, Selyem Erika 

Kis-Fekete Vilmos) 
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VI/8. Tanév rendjeNaptár 

 

 

1. K 1 1. tanítási nap 1. Cs 23 Zenei Világnap (isk) 1. V 1. K 59 1. P Téli szünet

2. Sze 2 szülői ért./alsó 2. P 24 2. H 38 2. Sze 60 2. Szo

3. Cs 3 szülői ért./alsó 3. Szo 3. K 39 3. Cs 61 3. V

4. P 4 szülői ért./alsó 4. V állatok világnapja 4. Sze 40 papírgyűjtés 4. P 62 Mikulás 4. H 73

5. Szo 5. H 25 5. Cs 41 Halloween pr.du/papírgy. 5. Szo 5. K 74

6. V 6. K 26 Aradi v. ü. 6. P 42 Bolyai Magyar csapatv. 6. V 6. Sze 75 Vízkereszti hangv. 

7. H 5 szülői ért./alsó 7. Sze 27 7. Szo 7. H 63 Zrínyi Mat. v. 1.ford. 7. Cs 76

8. K 6 szülői ért./felső 8. Cs 28 8. V 8. K 64 8. P 77

9. Sze 7 szülői ért./felső 9. P 29 Bolyai Mat.verseny 9. H 43 9. Sze 65 9. Szo

10. Cs 8 szülői ért./felső/Kenguru 10. Szo 10. K 44 10. Cs 66 Lucázás 10. V

11. P 9 szülői ért./felső 11. V 11. Sze 45 fogadóest 11. P 67 Adventi hangv. 11. H 78

12. Szo 12. H 30 12. Cs 46 Márton napi pr.du. 12. Szo áth. mnap/nevelőt. ért. 12. K 79

13. V 13. K 31 13. P 47 Kecske Kupa 1.ford. 13. V 13. Sze 80

14. H 10 14. Sze 32 14. Szo 14. H 68 14. Cs 81

15. K 11 15. Cs 33 15. V 15. K 69 15. P 82

16. Sze 12 16. P 34 Őszhó ünnep pr.du. 16. H 48 pályavál.szülői ért. 16. Sze 70 16. Szo

17. Cs 13 17. Szo 17. K 49 17. Cs 71 Andventi pr.du. 17. V

18. P 14 18. V 18. Sze 50 18. P 72 Karácsonyi ü./Adv.hangv. 18. H 83

19. Szo 19. H 35 19. Cs 51 19. Szo 19. K 84

20. V 20. K 36 20. P 52 Játsszunk együtt! pr.du. 20. V 20. Sze 85

21. H 15 21. Sze Pályaválasztási nap? 21. Szo 21. H Téli szünet 21. Cs 86

22. K 16 22. Cs 37 ünnepség 22. V 22. K Téli szünet 22. P 87 I.félév vége/Magyar Kult. n.

23. Sze 17 23. P Őszi szünet 23. H 53 23. Sze Téli szünet 23. Szo

24. Cs 18 24. Szo Őszi szünet 24. K 54 24. Cs Téli szünet 24. V

25. P 19 25. V Őszi szünet 25. Sze 55 25. P Téli szünet 25. H 88

26. Szo 26. H Őszi szünet 26. Cs 56 26. Szo 26. K 89

27. V 27. K Őszi szünet 27. P 57 27. V 27. Sze 90

28. H 20 28. Sze Őszi szünet 28. Szo 28. H Téli szünet 28. Cs 91

29. K 21 29. Cs Őszi szünet 29. V 29. K Téli szünet 29. P 92

30. Sze 22 30. P Őszi szünet 30. H 58 30. Sze Téli szünet 30. Szo Alapítványi bál

31. Szo 31. Cs Téli szünet 31. V

1. H Belső továbbk. 1. H 112 1. Cs Tavaszi szünet 1. Szo Munka ünnepe 1. K 170

2. K 93 szülői ért. 2. K 113 2. P Tavaszi szünet 2. V 2. Sze 171

3. Sze 94 Félévi ért. 3. Sze 114 3. Szo 3. H 150 szülői ért. 3. Cs 172

4. Cs 95 szülői ért. 4. Cs 115 4. V Húsvét 4. K 151 szülői ért. 4. P 173 Nemzeti összetart. 

5. P 96 szülői ért. 5. P 116 Zrínyi Mat. v. 2.ford 5. H Tavaszi szün./Húsvét 5. Sze 152 szülői ért. 5. Szo

6. Szo 6. Szo 6. K Tavaszi szünet 6. Cs 153 szülői ért. 6. V

7. V 7. V 7. Sze Továbbképzés 7. P 154 szülői ért. 7. H 174

8. H 97 szülői ért. 8. H 117 8. Cs 133 8. Szo 8. K 175

9. K 98 szülői ért. 9. K 118 9. P 134 Költészet napja 9. V 9. Sze 176 Tanárbúcsúztató

10. Sze 99 szülői ért. 10. Sze 119 Iskolanyitogató 10. Szo 10. H 155 Anyák n.hv/Mad. és fák n. 10. Cs 177

11. Cs 100 szülői ért. 11. Cs 120 11. V 11. K 156 Anyák napi hangv. 11. P 178 Bankett

12. P 101 Farsang 12. P 121 márc.15. ünnepség 12. H 135 12. Sze 157 Nyelvi mérés 12. Szo

13. Szo Farsang 13. Szo 13. K 136 13. Cs 158 13. V

14. V 14. V 14. Sze 137 14. P 159 14. H DÖK/gyermeknap

15. H 102 15. H 15. Cs 138 1.o. beiratkozás 15. Szo Kecske Kupa 3.ford. 15. K 179 utolsó tanítási nap

16. K 103 16. K 122 16. P 139 1.o. beiratkozás 16. V 16. Sze

17. Sze 104 17. Sze 123 fogadóest 17. Szo 17. H 160 17. Cs

18. Cs 105 18. Cs 124 18. V 18. K 161 18. P

19. P 106 19. P 125 19. H 140 19. Sze 162 19. Szo

20. Szo 20. Szo 20. K 141 20. Cs 163 20. V

21. V 21. V Víz világnapja 21. Sze 142 21. P 164 Éneklő Ifj./kihelyezett órák 21. H

22. H 107 22. H 126 22. Cs 143 Föld napja pr. du. 22. Szo 22. K

23. K 108 23. K 127 23. P 144 23. V 23. Sze

24. Sze 109 24. Sze 128 Fórum 24. Szo 24. H Pünkösd 24. Cs

25. Cs 110 Komm. dikt. eml. 25. Cs 129 25. V 25. K 165 25. P

26. P 111 26. P 130 26. H 145 26. Sze 166 Okév mérés 26. Szo Tanévzáró ü.

27. Szo 27. Szo Kecske Kupa 2.ford. 27. K 146 27. Cs 167 27. V

28. V 28. V 28. Sze 147 28. P 168 28. H Tanévzáró ért. 

29. H 131 29. Cs 148 Német házi v. 29. Szo 29. K

30. K 132 Húsvéti pr.du/Ostern party 30. P 149 Angol házi v. 30. V 30. Sze

31. Sze Nevelői nap 31. H 169

DECEMBER JANUÁR

JÚNIUS

2020/2021-es tanév rendje

FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER

I. félév

II. félév
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VI/9. Munkatervek 

 

Kiskunfélegyházi  

Batthyány Lajos Általános Iskola  

 

 

Osztályfőnöki  

munkaközösség 

munkaterve 
 

 

2020/2021. tanév 
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Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai:  

Szederkényi Barbara, Molnár Elvira, Kis Barbara, Vass Viktória, Borbélyné Csábi Beáta, 

Selyem Erika, Fekete Imre, Fáber Judit, Rádiné Petróczi Márta 

 

Osztályok és osztályfőnökök: 

 

Osztály Osztályfőnők Osztályterem 

5.a Szederkényi Barbara  002. terem  

5.z Molnár Elvira  206. terem 

6.a Vass Viktória 209. terem 

6.z Kis Barbara  213. terem  

7.a Fekete Imre  212. terem  

7.z/1 Borbélyné Csábi Beáta  105. terem  

7.z/2 Selyem Erika  106. terem 

8.a Fáber Judit 217. terem 

8.z Rádiné Petróczi Márta 218. terem 

 

 

2020 augusztusában az osztályfőnöki munkaközösség összeállította a 2020/2021-es tanévre 

vonatkozó éves munkatervét. Az előző évek hagyományát követve megterveztük a tanév 

közösségi- és osztályprogramjait. Tanévkezdéssel egyidejűleg a vírushelyzet fokozódott az 

országban, ezért a tervezett programok megvalósulása a járványügyi helyzet alakulásától függ. 

Minden programot alárendelünk annak az elsődleges feladatnak, hogy megakadályozzuk a 

járvány terjedését és elkerüljük az iskola bezárását. 

 

Tervezett programok: 

 Tanévnyitó 

 Pályaorientációs nap 
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 Ünnepségek: Az aradi vértanuk emlékünnepe 

                      Az 1956-os forradalom 

                      Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

 Őszi, tavaszi papírgyűjtés 

 Tőserdei kirándulás 

 Farsang 

 A továbbtanulás előkészítése és lebonyolítása 

 Cyberbullying – internetes zaklatás kezelése 

 A nyolcadikosok tanárbúcsúztatója 

 Bankett 

 Osztálykirándulások 

 Határtalanul program 

 Egyéni osztályprogramok 

                    

 Pályaorientációs nap 

A programban az iskola minden tanulója részt vesz az életkoruknak megfelelően. Az 

eddigiektől eltérően a külső helyszínek mellőzését tervezzük, inkább az iskolába hívunk 

előadókat és pályaválasztással kapcsolatos feladatokat állítunk össze. Szederkényi Barbara és 

Rádiné Petróczi Márta szervezi és koordinálja ezt a napot. 

 Ünnepségek 

Október 6-i ünnepséget a 6. évfolyam tartja. Október 23-i műsor pedig a 8. évfolyam feladata. 

A március 15-i megemlékezés pedig az 5. osztályosoké.  Az ünnepséget a kialakult helyzetnek 

megfelelően tervezzük – esetlegesen kevesebb szereplővel és az iskolarádión keresztül, vagy 

videofelvétellel juttatjuk el a tanulóifjúsághoz. Igyekszünk olyan magas színvonalú műsorokat 

bemutatni, mint az előző években. 

Egész évben az ünnepek előkészítésében a 6. évfolyam vesz részt. 

Júniusban a nyolcadikosok ünnepélyes keretek között elbúcsúznak tanáraiktól és a hetedikesek 

pedig bankettet szerveznek a búcsúzóknak vicces műsorral és utána bulival. Bízunk benne, 

hogy ez a program, már hagyományainknak megfelelően zajlik. 
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 Papírgyűjtés 

Az őszi papírgyűjtésben részt kívánunk venni, elsődlegesen a környezettudatosság kialakítása 

miatt. A tavaszi papírgyűjtés a helyzet alakulásától függ. 

 A továbbtanulás előkészítése 

A 7. és a 8. évfolyamok nagyon fontos feladata a továbbtanulás előkészítése. Jelen helyzetben 

nehéz feladattal nézünk szembe. Szakmákat bemutató kisfilmeket és pályaorientációs kérdőív 

kitöltését mindenképpen tervezünk. A nyolcadikosok nyílt napokra szoktak menni a 

középiskolákba. A szülőknek pályaválasztási szülői értekezletet szervezünk, ahol a 

középiskolák vezetői bemutatják iskoláikat. 

 Tőserdei kirándulás 

Hagyományainktól eltérően a vonatos kirándulást tavaszra tervezzük az „a” és „z” 

osztályoknak. Az időjárás változékonysága miatti alternatíva, hogy a kiskunfélegyházi 

Parkerdőben valósuljon meg a program, ahová egyszerűbb az eljutás és a közösségi programok 

itt is megvalósulhatnak. 

 Hagyományőrzés 

Decemberben disco-t tartunk a felsősöknek. Februárban pedig a farsangon egyéni jelmezes 

bemutatót és fergeteges bulit tervezünk. 

Anyák napja alkalmából a „z” osztályok hangversenyt adnak, ha lesz rá lehetőség és több 

osztályban ajándékot is készítenek a gyerekek az édesanyáknak. 

 Kirándulások 

Májusban a Határtalanul pályázat keretében Erdélybe utaznak a hetedikesek és a nyolcadikosok 

is, mivel 2020-ban elmaradt ez a program. A többi osztály pedig az éves tervben meghatározott 

napokon kirándulásokat tesz Magyarország szép helyeire. 

 Egészségfejlesztés 

Az egészségfejlesztési program keretében a lelki egészség fejlesztését tűzte ki célul a 

munkaközösség. 
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 Pénzügyi tudatosság fejlesztése 

A pénzügyi tudatosság hetében programokat tervezünk a hetedik és a nyolcadik osztályok 

részére. 

 DÖK nap 

A diákönkormányzat és az osztályfőnöki munkaközösség közös programja a Diáknap, melynek 

célja a közösség építés és a személyiség formálás. 

Minden osztály egyénileg is szervez programokat az osztályközösség erősítésére és a közös 

élményekért. 

A tanórák közti szünetekben tanári ügyeletet tartunk az épületben és az udvaron. Ezt a munkát 

minden nap 6 nyolcadikos gyerek segíti egész évben. 

 

 

 

        Vass Viktória Csilla  

                 munkaközösség-vezető 
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Kiskunfélegyházi  

Batthyány Lajos Általános Iskola  

 

 

Reál  

munkaközösség 

munkaterve 
 

 

2020/2021. tanév 
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A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola reál munkaközösségének tagjai a 

2020/2021-es tanévben:  
 

Név Szak 
A 2020/21-es tanévben 

tanított tantárgyak  

Bense Zoltán földrajz, könyvtár földrajz 

Bokorné Varga Katalin 
tanító, testnevelés 

szakkollégium 
testnevelés 

Kis Barbara testnevelés testnevelés 

Kovács Ágnes 
tanító, természetismeret 

műveltségterület 
természetismeret 

Fekete Imre informatika, technika informatika, technika 

Feketéné Prikkel Andrea hittan, kémia hittan, kémia 

Pelyva Imre Zoltán biológia, etika, testnevelés biológia, testnevelés 

Rádiné Petróczi Márta 

matematika,  

pedagógiai értékelés és 

mérés 

 

matematika  

 

Selyem Erika 

fizika, informatika, 

matematika, pedagógiai 

értékelés és mérés 

fizika, informatika, 

matematika 

Szederkényi Barbara informatika, matematika  informatika, matematika 

Vargáné Oláh Zsuzsanna biológia, kémia biológia, kémia 

 

 

A 2020/21-es tanév munkatervének céljai és feladatai a Nemzeti alaptanterv, a tantárgyi 

kerettantervek, az erre épülő helyi tantervek és az intézményi Pedagógiai Program alapelveinek 

megfelelően kerültek meghatározásra. A megvalósítás kereteit a Kormány COVID-19 

koronavírus járvány megelőzését szolgáló intézkedéseinek figyelembevételével, az előző 

tanévek és a digitális oktatás tapasztalatai, a témahetek programjai és a munkaközösségi tagok 

javaslatai alapján jelöltük ki.  

 

A 2020/2021-es tanév fő oktatási és nevelési céljai és feladatai:  

 A belépő új tantárgyak megszerettetése a diákokkal, a tanulók természettudományi 

gondolkodásának, műveltségének megalapozása, fontosságának, gyakorlati hasznának 

tudatosítása 

● A tantárgyközi kapcsolatok erősítése, tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös 

segítése tantárgyközi koncentrációval 

● Alapkészségek fejlesztése 

● Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása 

● Környezettudatos magatartás kialakítása  

● Egészséges életmódra történő nevelés 

● Kiváló Tehetségpont minősítéshez méltó személyiségfejlesztés, tehetséggondozás és 

közösségfejlesztés 

● Tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozós és felzárkóztatás 
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● Tanulási nehézséggel küzdő gyermekeink segítése, a tanulás hatékonyságának 

fejlesztése 

● A tanulók értékelésében az egységes szemlélet kialakításának és betartásának szem előtt 

tartása 

● Tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása a mindenkori járványügyi 

szabályozások irányelveinek betartásával 

● A tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a pályaorientáció támogatása. 

 

A munkaközösség tagjai kiemelten fontosnak tarják az elmúlt időszak eseményeinek és 

tapasztalatainak tükrében kollégális szinten is az egymástól való tanulást, egymás segítését, a 

korszerű tanítás, tanulási módszerek alkalmazását, a módszertani eljárások fejlesztését. 

 

Tanulóink tehetségének, képességeinek kibontakoztatását segítő tevékenységeink: 

− szakkörök 

− tehetséggondozó-és felzárkóztató foglalkozások 

− középiskolai előkészítő foglalkozások. 

 

A tanév előkészítésének két olyan területe is volt, amely felelősségteljes, alapos és körültekintő 

tervezőmunkát igényelt. 

A munkaközösség tagjai már a tavaszi időszakban hozzákezdtek az új kerettantervek alapján 

előkészíteni a helyi tantervek kialakítását, melyet augusztus végére sikerült csak 

véglegesítenünk. 

A tanév megkezdése előtt tantestületünk kiemelt feladatként tekintett a járványügyi 

intézkedések intézményi sajátosságainak kialakítására, mely feladatból a munkaközösség tagjai 

is aktívan kivették részüket a tantárgyi (testnevelés, informatika) specialitások kapcsán. 

 

Az éves munka lebontása hónapokra  

 

Munkatervünket a hagyományos módon, tantermekben zajló oktatásra készülve terveztük, 

melyet a járványügyi helyzetnek megfelelően szükség esetén felülvizsgálunk és módosítunk.  

A táblázatban kizárólag azok a feladatok kerültek csak feltüntetésre, melyek a tanév 

indításához, a félévek zárásához szükségesek, illetve amit a tanév rendje egyértelműen 

meghatároz (témahetek, pályaorientáció, mérések). 

 

 

A 2020/21-es tanév feladatai 
Hónap  Feladat Felelősök 

Szeptember 

- Az éves munka szervezése, tervezése 

 

- Tanmenetek elkészítése, átdolgozása, leadása 

 

- Szakkörök és versenyek meghirdetése 

 

- Versenyekre történő jelentkezések 

 

- A tanulók év eleji tantárgyi mérése 

 

 

 

 

 

Szaktanárok 
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- Számolási rutin mérése 

 

- Fenntarthatósági témahét (2020. tavaszi, 

áthelyezett) 

 

- Kutatók éjszakája rendezvény 

 

- Témanap: egészségtudatos gondolkodás és 

iskolai mozgástevékenységek  

Matematika szakos 

tanárok 

Kovács Ágnes, Bense 

Zoltán 

 

Rádiné P. Márta 

 

Bokorné V. Katalin 

Kis Barbara 

Pelyva Imre 

 

Október 

- Pályaorientációs vizsgálat a 8. évfolyamon 

 

 

- Állatok világnapja 

 

 

 

- Pályaorientációs nap 

Szederkényi Barbara  

Rádiné P. Márta 

 

Pelyva Imre Zoltán 

Vargáné O. Zs. 

Kovács Ágnes 

 

Szederkényi Barbara 

Rádiné P. Márta 

November 

 

- ECDL vizsgák 

 

 

- Pályaorientációs tanácsadás – egyéni és 

csoportos formában 

 

Szederkényi Barbara 

 

 

Szederkényi Barbara 

Rádiné P. Márta 

 

December 

 

- ECDL vizsgák 

- Majd én megmutatom számítógépes grafikai és 

rajzpályázat - záróműsor 

Szederkényi Barbara 

Január 

 

- Félév zárása 

- Középiskolai felvételi vizsga  

 

Szaktanárok 

 

Rádiné P. Márta      

Február 

 

- ECDL vizsgák 

 

 

Szederkényi Barbara 

 

Március 

 

- Tankönyvrendelés.  

- „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

 

- Digitális témahét 

 

 

Szaktanárok 

 

Rádiné P. Márta 

 

Fekete Imre 
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- Víz világnapja 

 

 

 

 

 

- ECDL vizsgák 

Bense Zoltán 

Pelyva Imre Zoltán 

Vargáné Oláh 

Zsuzsanna 

Kovács Ágnes 

 

Szederkényi Barbara 

Április 
- Fenntarthatósági témahét (2020/21-es tanévi) 

Bense Zoltán 

Pelyva Imre Zoltán 

Vargáné Oláh 

Zsuzsanna 

Kovács Ágnes 

Május  

- Kompetenciamérés a 6. és a 8. évfolyamon. 

 

. 

 

- Madarak, fák világnapja 

 

 

 

- ECDL vizsgák 

Rádiné P. Márta 

Selyem Erika 

Szederkényi Barbara 

 

Pelyva Imre      Zoltán 

Vargáné Oláh 

Zsuzsanna 

Kovács Ágnes 

 

 

Szederkényi Barbara 

 

Június 

 

- ECDL vizsgák 

 

- Számolási rutin mérés 

 

- A tanulók év végi felmérése 

- A tanév értékelése 

Szederkényi Barbara 

 

Rádiné P. Márta 

Selyem Erika 

Szederkényi Barbara 

 

Szaktanárok 

 

 

A tanév folyamán tanulóink számára minden tantárgyból biztosítunk lehetőséget helyi, megyei 

és országos szervezésű tanulmányi- és sportversenyeken való megmérettetésekre.  

A korábbi évek tapasztalata alapján tervezett tanulmányi versenyek tényleges meghirdetését a 

versenykiírások alapján a szaktanárok mérlegelik. 

Jelen munkaterv a korábbi tapasztalatok alapján népszerű versenyeket tartalmazza, de továbbra 

is teret adunk újabb felhívásoknak is.  

A versenyekre való nevezéseket a versenyért felelős kollégák végzik.  

A versenyekre való felkészítések során a munkaközösség tagjai együttműködnek egymással 

illetve más munkaközösségek tagjaival is.  

A versenyek megszervezése a járványügyi helyzet függvénye. 
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Tervezett versenyek 

Tantárgy Verseny elnevezése Felelősök 

Biológia 
− Herman Ottó Verseny 

− Bolyai Természetismereti Csapatverseny 

Pelyva Imre Zoltán 

Vargáné Oláh 

Zsuzsanna 

Földrajz - Itthon otthon vagy! Bense Zoltán 

Informatika 

− Majd én megmutatom! - számítógépes 

grafikai és rajzpályázat 

− Szent Benedek Gimnázium, Szakképző 

Iskola és Kollégium által hirdetett informatika 

verseny 

− Gábor Dénes Számítástechnikai 

Emlékverseny  

− Bolyai János Gimnázium által 8. 

osztályosoknak szervezett informatika verseny  

− Kozma László Országos Informatika 

Alkalmazói Tanulmányi Verseny 

− Alföldi Országos Számítástechnika 

Verseny 

− Nemes Tihamér Nemzetközi 

Informatikai Tanulmányi Verseny 

 

 

 

 

 

Fekete Imre 

 

Szederkényi 

Barbara 

Kémia − Hevesy György Kémia Verseny 
Feketéné P. Andrea 

Vargáné O. Zs. 

Matematika 

− Bolyai Matematika Csapatverseny 

− Bonifert Nemzetközi Matematikaverseny 

− Kecske Kupa 

− Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny 

− Medve Szabadtéri Matematikaverseny 

− Megyei Matematikaverseny 

− Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

− Szent Benedek Gimnázium, Szakképző 

Iskola és Kollégium Agycsavaró matematika 

versenye 

− Katona József Gimnázium „házi” 

matematika versenye 

 

Rádiné Petróczi 

Márta 

 

Selyem Erika 

 

Szederkényi 

Barbara 

Technika 

− Katasztrófavédelmi Verseny 

− Bicaj-Ricsaj Országos Közlekedési   

Verseny 

Fekete Imre 

Természetismeret 

 

− Kaán Károly Országos Természet- és 

Környezetismereti verseny 

− Herman Ottó verseny 

− Hebe és Böngész csapatverseny 

− Madarak és fák napja verseny 

Bense Zoltán 

Kovács Ágnes 

Testnevelés 
- Diákolimpiai versenyek 

− Városi kupák (atlétika, labdajátékok)     

Bokorné V. Katalin 

Kis Barbara 

Pelyva Imre Zoltán 
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A gyermekek látókörének szélesítését, pályázati vállalások teljesítését szolgálják azok a 

kihelyezett tanórák, melyeknek évek óta változatos helyszíneket választunk. Az iskolán kívüli 

programok megszervezése a munkaterv összeállításakor a járványügyi helyzet alakulása miatt 

nagyon bizonytalan, azonban még sem tekinthetünk el azoktól a lehetőségektől, melyeket 

általuk elérhetünk. A tanév során a következő külsős helyszíneken tervezünk programokat: 

Móra Labor, Városi Könyvtár, Kiskun Múzeum, Szegedi Agora, EPAM cég, Szennyvíztelep, 

Vízmű, Prezi, sikeres időpontfoglalás esetén a Bűvösvölgy, valamint a szegedi helyszínen 

szervezett "Mi a pálya?" műszaki pályaválasztó fesztivál. 

A hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben is tervezünk felfedező túrákat, tanulmányi, 

természetismereti kirándulásokat, amelyek lehetővé teszi, hogy a megtanult ismeretek 

élményszerűbbé válhassanak, melyek szintén a lehetőségek figyelembevételével kerülnek 

megvalósításra.   

 

 

A munkaközösség tagjainak egyéb, tanórán kívüli tevékenységei, vezetett foglalkozásai: 

Bense Zoltán: intézményvezető helyettes, szakértői munka, kirándulások, túrák szervezése 

Bokorné Varga Katalin: tömegsport: atlétika 

Fekete Imre: rendszergazda, az iskola web lapjának felelőse, fegyelmi bizottsági tag 

Feketéné Prikkel Andrea: kémia szakkör 

Kis Barbara: tömegsport: kézilabda 

Pelyva Imre: tömegsport: atlétika, foci, szakértői munka, belső ellenőrzési csoport, fegyelmi 

bizottsági tag, NETFIT mérés-és adatszolgáltatás felelőse 

Rádiné Petróczi Márta: reál munkaközösség-vezető, szakértői munka, belső ellenőrzési 

csoport, mérési csoport, pályaorientációs csoport  

Selyem Erika: belső ellenőrzési csoport, mérési csoport 

Szederkényi Barbara: ECDL, pályaorientációs csoport, vonatos kirándulások szervezése 

Vargáné Oláh Zsuzsanna: intézményvezető, szakértői munka 

 

 

                                                                                                      

    

                                                                                                         Rádiné Petróczi Márta  

                                                                                                    a reál munkaközösség-vezetője 
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Kiskunfélegyházi  

Batthyány Lajos Általános Iskola  

 

 

Humán  

munkaközösség 

munkaterve 
 

 

2020/2021. tanév 
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A humán munkaközösség munkaterve a 2020/2021-es tanévre 

 

A munkaközösség tagjai 

 

Idegen nyelv: Vass Viktória - angol 

                Nagy Zoltánné - angol 

                Bulyákiné Gubcsi Judit - angol 

  Makányné Óvári Éva - angol 

                Borbélyné Csábi Beáta - német 

    

Történelem:  Dr. Kőfalvi Tamás 

  Zsargó Tamás 

 

Magyar nyelv és irodalom: Fáber Judit 

                  Molnár Elvira 

    Tóth Angéla 

Rajz, néptánc, mozgókép kultúra és médiaismeret:     

    Fantolyné Makány Ildikó 

 

Ének-zene:  Nagyné Mészáros Erika 

                      Fáber Judit 

                      Molnár Elvira 

  Kis-Fekete Vilmos  

 

Etika/erkölcstan: Fáber Judit 

                              Vass Viktória Csilla 

         Borbélyné Csábi Beáta 

         Pelyva Imre Zoltán 
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Tantárgyanként a következő versenyeket, programokat tervezzük 

 

Német nyelv (Borbélyné Csábi Beáta) 

- szakkör 3. osztályban 

- levelező versenyen való részvétel 

- karácsonyi party 

- húsvéti programdélután  

- német háziverseny  

 

Angol nyelv (Vass Viktória, Nagy Sándor Zoltánné, Bulyákiné Gubcsi Judit,  

Makányné Óvári Éva) 

A TITOK levelező versenyen való részvétel a tanulók igénye szerint. 

A Szent Benedek Gimnázium által meghirdetett angol versenyen való szereplés egyéni 

jelentkezés alapján. 

Halloween Party előkészítése, lebonyolítása. 

Angol háziverseny szervezése évfolyamonként. 

 

Történelem  

- A tanév során kiírt vetélkedőkön való megmérettetés 

- Közreműködés a történelmi témájú megemlékezéseken szakmai tanácsokkal. 

- A kommunista diktatúra áldozatairól, a holokausztról, a nemzeti összetartozás 

napjáról tablókkal, kiállítással emlékezünk meg, a témáról csak 7-8. osztályban 

rendhagyó óra keretében beszélgetünk. 

- Részvétel a jelentkező diákokkal a helyismereti versenyen. 

 

Magyar nyelv és irodalom (Fáber Judit, Molnár Elvira, Tóth Angéla) 

- A versenyeken való szereplés a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan folytatódik. 

- Vállalt versenyeink 

Arany János Anyanyelvi Verseny 

Bolyai Magyar Csapatverseny 

Bendegúz Nyelvész 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 

Weöres Sándor Versmondó Találkozó 

Móra versmondó verseny 

Mesemondó Találkozó 

(Igény esetén Himnusz vagy Szózat versmondó verseny) 

A költészet napja alkalmából a Constantinum által szervezett versmondó 

verseny 
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Vers- és prózaíró pályázat (Irodalmi Alapítvány)  

A munkaközösség kiemelt feladatként kezeli az olvasás-szövegértés 

fejlesztését.  

A 8. osztályokban felvételi előkészítő órák megtartása. 

- Fáber Judit tartja kézben a helyismereti verseny ügyét. 

- A munkaközösség által tartandó megemlékezések: 

A magyar nyelv napja  

A magyar kultúra napja  

A költészet napja 

 

Rajz és vizuális kultúra (Fantolyné Makány Ildikó) 

- 8. osztály tanterve tartalmazza a mozgóképkultúra és médiaismeret anyagát is 

- év közben kiírt pályázatok közül igény szerint vehetnek részt a gyerekek 

- év végén megrendezésre kerül a 8. osztályosok rajzkiállítása 

- egész évben folyamatosan láthatóak lesznek a gyerekek rajzai az aulában. 

- az év közben adódó képzőművészeti kiállítások közül néhány megtekintése 

- új karácsonyfadíszek készítése az iskola karácsonyfájára 

- a szakgimnáziumban továbbtanuló nyolcadikosok felkészítése rajzból 

 

Hon- és népismeret (Fantolyné Makány Ildikó) 

- igény szerint a tananyaghoz kapcsolódó témában kézműves foglalkozás 

- az órákon kiemelt szerep jut a szövegértés és a gondolkodás fejlesztésének, a 

tanulás tanításának, a tevékenységek sokrétűségének fontos szerep jut.  

- új szemléltetőeszközök beszerzése  

 

Néptánc (Fantolyné Makány Ildikó) 

- az első négy évfolyamon és az 5.z osztályban anyák napjára  néptánc előadás 

készül. Az 5.a osztály a márc. 15-i műsorra készül fel tánccal. 

- nyolcadik osztály felkészítése az anyák napi hangversenyen való néptánc 

szereplésre 

- felkérésre egyéb iskolai, városi rendezvényeken való szereplés 

- ruhakölcsönzés 

- ruhatár további fejlesztése  

 

Etika/Erkölcstan: (Fáber Judit, Vass Viktória, Borbélyné Csábi Beáta, Pelyva Imre 

Zoltán) 

- ez az óra teremti a legjobb alkalmat a gyerekeket érintő korosztályukként 

különböző erkölcsi problémák, kérdések megbeszélésére 
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Ének-zene (Nagyné Mészáros Erika, Kis-Fekete Vilmos, Molnár Elvira) 

- az alábbi iskolai rendezvényeken szerepelnek kórusaink és más, igény szerint 

kialakuló zenei együtteseink: 

tanévnyitó 

zenei világnapi megemlékezés 

aradi vértanúk megemlékezés 

56-os forradalom évf. megemlékezés 

adventi hangverseny 

iskolai karácsonyi műsor 

iskolanyitogató 

március 15. iskolai ünnepség 

anyák napi hangversenyek 

tanévzáró 

- az alábbi városi rendezvényeken szerepelünk hagyományosan 

vízkereszti városi kórustalálkozó  

- energiánkhoz mérten igyekszünk eleget tenni egyéb városi felkéréseknek is  

- a csengettyűegyüttes idén igény esetén újból indulhatna, feltétele a közös 

szabadidő és a tehetséggondozó óra 

- A Mesélő dallamok hangversenysorozat Dóbiás Péterrel az idén felső tagozatos 

zenei osztályokban két alkalommal kerül megrendezésre. 

- A 2020 májusában elmaradt Éneklő Ifjúság Kórustalálkozót pótolnánk, amely 

megvalósítása függ az anyagi feltételek megteremtésén. 

- Amennyiben kiírásra kerül, idén is nyújtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális 

Alaphoz a kórusok működésére.  

 

Munkaközösségünk alakuló értekezletén a következő programtervet fogadtuk el a meglévő 

versenykiírások figyelembe vételével: 

 

Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepség (felsős kórus) 

Október 1. Zenei világnapi iskolai megemlékezés (ének szakos tanárok, karvezetők) 

Október 6. Aradi vértanúk iskolai megemlékezés (6. osztály és felsős kórus) 

Október 22. Nemzeti ünnep iskolai ünnepség (felsős kórus) 

Október 24. Halloween-party (angol szakos kollégák) 

November 6. Bolyai Magyar Csapatverseny I. ford. Batthyány iskola 

December 11. Adventi hangverseny a Szent István-templomban (ének szakos kollégák és 

karvezetők) 

December 18. Német karácsonyi rendezvény (német szakos kolléga) 

Január 6. Kiskunfélegyházi Vízkereszti Kórustalálkozó  

Január 22. Magyar Kultúra Napja – iskolai megemlékezés a Himnusz keletkezéséről (magyar 

szakos kolléga) 
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Március 12. Nemzeti ünnep – iskolai ünnepség (Kicsinyek Kórusa) 

Március 29. vagy 30. Ostern party – németes húsvéti foglalkozás (német szakos kolléga) 

Április 9. Költészet napja – iskolai megemlékezés (magyar szakos kolléga) 

Április 29. Német háziverseny (német szakos kolléga) 

Április 30. Angol háziverseny (angol szakos kollégák) 

Május 10. Anyák napi hangversen az 1-2. osztályok részére (ének tanárok, karvezető, 

néptánctanár) 

Május 11. Anyák napi hangverseny 3-8. osztályok részére (ének tanárok, karvezetők, 

néptánctanár) 

Május 21. Éneklő Ifjúság Énekkari Találkozó (karvezetők) - „Határtalanul” pályázat 

függvényében 

Június 4. Nemzeti összetartozás napja 

Június. Tanévzáró ünnepség (felsős kórus) 

 

A fent meghatározott munkaterv megvalósítása függ a járványügyi helyzet alakulásától. 

 

 

                                                   Molnár Elvira 

munkaközösség-vezető 
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Kiskunfélegyházi  

Batthyány Lajos Általános Iskola  

 

 

Alsós és napközis  

munkaközösség 

munkaterve 
 

 

2020/2021. tanév 
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Az alsós munkaközösség céljai: 

 

Az alapkészségek hatékony, stabil, tudatos megalapozása magas színvonalú neveléssel és 

oktatással, az alkalmazó tudás fejlesztése változatos, motiváló ,pozitív megerősítést alkalmazó 

módszerekkel. 

 

 Kompetencia alapú oktatás,online digitális oktatás hatékony alkalmazása 

 Óvoda-iskola kapcsolatának mélyítése, erősítése, az óvodából iskolába való 

megkönnyítése  

 Iskolanyitogató foglalkozásokkal bemutatkozás a leendő elsősöknek és szüleiknek 

 Az első osztályosok beilleszkedésének segítése 

 A kulcskompetenciák fejlesztése, a kompetenciaalapú oktatás módszertanának 

kiterjesztése 

 A tanórai differenciálás és felzárkóztatás módszereinek fejlesztése 

 A számonkérés sokoldalú, a tantárgy sajátosságaihoz és a tanulók életkorához 

igazodó érvényesülése, összehangolása évfolyamonként 

 A mérési csoport hatékony működésével, a fejlesztés, tehetséggondozás hatékonyabbá 

tétele 

 Az sajátos nevelési igényű tanulók, valamint a beilleszkedési, tanulási magatartási 

nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztésének biztosítása, felzárkóztatása  

 Tehetséggondozás, a tanulókkal való egyéni foglalkozás, versenyekre való felkészítés 

 Következetes, gyermekközpontú légkörben történő személyiségfejlesztés  

 Kommunikációs képességek fejlesztése  

 Az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük fejlesztése, ön és társismeret, 

konfliktuskezelés, személyiségfejlesztés 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Környezetkultúra javítása, kulturált, egészséges környezet iránti igény 

kibontakoztatása 

 Eddigi hatékony, színvonalú munkánk megőrzése a tanulók, és a szülők igényeinek 

figyelembevételével. 

  Kapcsolattartás az iskola partnereivel, óvodával, a szülői munkaközösséggel, a 

diákönkormányzattal, a fenntartókkal, és az alapítványunkkal 

 Az intézményünk vonzóvá tétele nevelő-oktató tevékenységünkkel, sokszínű 

projektjeinkkel, szabadidős tevékenységeinkkel, fellépéseinkkel, hangversenyeinkkel, 

saját, hiteles személyiségünkkel a társadalmi környezetünk számára. 
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I.) Alsós és napközis munkaközösség tagjai 

 

Oszt. Osztályfőnök    Napközis nevelő   Oszt.létszám 

 

 

1.z Csankovszki Márta   Kovácsné Nagy Erika    30 fő 

1.a Kaszáné Oláh Csilla   Jernei Anikó     28 fő 

 

2.z Halász Attiláné   Lénárt-Szalkay Judit    24 fő 

2.a Tóth-Horti Zsuzsanna              Mészáros Tamara    30 fő 

 

3.z Nagy Sándor Zoltánné  Bense Andrea     20 fő 

3.a Kósa Erika    Kovács Ágnes     22 fő 

 

4.z Kollárné Sallai Mária             Répa Mónika     27 fő 

4.a Bokorné Varga Katalin  Bulyákiné Gubcsi Judit   28 fő 

 

 

  

Alsó tagozat összesen: 209 fő 

 

 

Fejlesztő pedagógus:  Solymosiné Antalicz Tünde 

   Gondi-Fábián Krisztina 

 

Gyógypedagógus: Ruzsinszki Andrea (óraadó) 
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II.) A tervezet havi bontása, felelősök és segítők  

 

Hó Feladatok Felelősök, segítők 

 

 

08. 

ALAKULÓ ÉRTEKEZLET 

2020. augusztus 24. 

Megbeszélések: augusztus 25.26. 27.28. 

Téma: 

- Mk. vezetők választása: 

Alsós mk. vezető: Tóth-Horti Zs. 

Napközis mk. vezető: Jernei Anikó 

- munkaterv előkészítése 

- értékelési rendszer áttekintése 

- KRÉTA 

 Munkaközösségi megbeszélés 

- Időpont: 2020. augusztus 31 . 

- Téma:  

- Munkaterv elfogadása 

- Tanév rendje 

- Tanmenetek ellenőrzése 

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna 

              Jernei Anikó 

 

 

 

              

 

 

 

09. 

Tőserdei kirándulás 

Időpont: vírushelyzettől függően 

 

1-2. oszt. mérés (folyamatosan) 

 

Programfelelős: napközis nevelők 

és osztályfőnökök  

 

Felelős: Kósa Erika 

Segítők: állandó segítők  

 

 

 

10. 

 

ÉRTEKEZLET – közös  

Téma: Havi feladataink, szeptemberi 

programjaink értékelése 

 

DIFER 

 

 

Felmérések 

 

Projektdélután: „Őszhó” ünnep 

2020. október 16. 

 

 

Pályaorientációs nap október  

 

Mérési tájékoztató - 1. osztályos szülőknek 

               

Felelősök: Tóth-Horti Zsuzsanna 

                  Jernei Anikó 

                   

 

Felelős: Solymosiné A. Tünde 

              Gondi-Fábián Krisztina 

 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

Programfelelős: 

1-2.oszt: Szalkay Judit 

3-4. oszt: Bulyákiné Gubcsi Judit 

                        

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna 

 

Felelős: Kósa Erika 

              elsős osztályfőnökök 
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11. 

 

 

Napközis projektdélután: 

Játsszunk együtt! 

Időpont: 2020. 11. 20. 

 

 

Havi megbeszélés 

 

 

Móra Mesemondó Találkozó  

2020. november  

 

 

Felelős: Répa Mónika 

              minden napközis 

 

 

 

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna 

              Jernei Anikó 

 

Tájékoztatásért felelős: 

Tóth-Horti Zsuzsanna 

 

 

 

12. 

 

Mikulás 

Időpont: 2020. december 04. (péntek) 

(Mikulás ruha, Krampusz, zsák 

előkészítése) 

 

Mikulás projektdélután  

Időpont: 2020. december 04.  

 

 

Lucázás 

Időpont: 2020. december 11. (péntek)   

 

Adventi hangverseny 

Időpont: 2020. december 11. 

 

 

Nyugdíjasok meghívása 

Ajándék készítése  

 

Adventi koszorú készítése 

 

 

 

Napközis projektdélután: Advent 

Technikai foglalkozás 

Időpont: 2020. december 17. csütörtök 

 

Havi megbeszélés 

 

 

Karácsony 

 

Felelős: 3. osztályos osztályfőnökök 

 

 

 

 

Programfelelős:  

1-2. oszt: Mészáros Tamara 

3-4. oszt: Bense Andrea 

 

Rendező: Kovács Ágnes 

 

 

Felelős: Nagyné Mészáros Erika 

A „z” osztályos osztályfőnökök és 

napközis nevelők 

 

Felelős:  

Ajándék: Közös munka 

 

Felelős: Jernei Anikó 

dr. Hegedűsné Kállai Judit 

Gondi-Fábián Krisztina 

 

Felelős: Minden napközis 

 

 

 

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna 

              Jernei Anikó 

 

Mindenkori 4.a osztály + osztályfőnök  
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Időpont: 2020. december 18. (péntek) 

 

 

Adventi gondolatok  

 

Felelős: Bokorné Varga Katalin 

Segítő: Bulyákiné Gubcsi Judit 

   

Felelős: Vargáné Oláh Zsuzsanna 

 

 

 

 

01. 

 

 

Vízkereszti hangverseny: 

2020. január 6. 

 

Felmérések (január)  

 

Havi értekezlet 

 

 

 

Alapítványi bál 

Időpont: 2021. január 30. 

 

 

 

 

Felelős: Nagyné Mészáros Erika 

„z” osztályfők és napközisek 

 

Felelős: osztályfőnökök  

 

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna 

   Jernei Anikó 

 

 

Felelős: Vargáné Oláh Zsuzsanna 

              Répa Mónika 

              Jernei Anikó 

Segítő: mindenki 

 

 

 

 

02. 

 

ÉRTEKEZLET  

Időpont: 2020. február   

Félévzárás, évfolyam beszámolók 

 

Farsang 

Időpont:2021. február 13. (szombat) 

 

 

 

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna 

              Jernei Anikó 

                          

 

Felelős: Halász Attiláné 

DÖK összekötő tanár 

Segítő: mindenki 

    

 

 

 

03. 

 

Komplex Iskolanyitogató Gergely-járással 

Időpont: 2020. március 10. szerda 

 

 

 

Napközis mk. foglalkozás 

 

 

Szavalóverseny 

 

Napközis projektdélután: 

Húsvétváró projektdélután 

Időpont: 2021. március 30. (szerda) 

 

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna 

+ leendő elsős osztályfőnök 

Nagyné Mészáros Erika 

Kósa Erika 

 

Felelős: Jernei Anikó (előadás) 

aktuális témák 

 

 

 

Felelős: Kovácsné Nagy Erika 

Segítők: minden napközis 
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Fórum 

Időpont: 2021. március 24. 

(beiratkozás időpontjától függ) 

 

 

Felelős: Vargáné Oláh Zsuzsanna 

Tóth-Horti Zsuzsanna 

+ leendő elsős osztályfőnökök, 

Nagyné Mészáros Erika, Kósa Erika 

 

 

 

 

04. 

 

 

 

 

 

 

Beiratkozás 

Időpont: 2021. április 15-16. 

 

 

 

Fenntarthatósági témahét 

Föld napja projektdélután április 22. 

     

Felelős: Vargáné Oláh Zsuzsanna 

              dr. Hegedűsné Kállai Judit 

+ leendő elsős osztályfők 

+ iskolatitkár 

 

dr. Hegedűsné Kállai Judit 

 

 

 

05. 

 

 

Anyák napi hangverseny 

Időpont: 2021. május 11. 

 

ÉRTEKEZLET: 2021. május 

Évfolyam beszámolók 

 

Anyák napi ünnepségek 

Időpont: 2021. május első hete 

 

Felmérések 

 

Felelős: Nagyné Mészáros Erika 

+ „z”-s osztályfők és napk. nevelők 

 

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna  

              Jernei Anikó 

 

Az „a” és „z” osztályos osztályfőnökök és 

napközis nevelők 

 

Felelős: osztályfőnökök 

 

 

 

06. 

 

Projektdélután: Gyereknap 

DÖK-nap 

Időpont: 2021. június 14. 

 

Osztálykirándulások 

Időpont: 2021. június  

 

ÉRTEKEZLET 

Időpont: 2021. június 

Téma: A tanév értékelése 

 

Tartós tankönyvek rendbetétele 

Időpont: 2021. június  

 

Felelős: Jernei Anikó 

              

 

 

Felelősök: osztályfőnökök, 

                  napközis nevelők 

 

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna 

              Jernei Anikó 

 

 

Felelős: Tankönyvfelelősök, könyvtáros, 

napközis nevelők 
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III.) A tanévre tervezett folyamatos munkák  

 Mérések –mérési csoport, fejlesztő pedagógusok, osztályfőnökök 

 Aula dekorálása évszakonként –napközis nevelők 

 Színházlátogatás (Katona József Színház) – Répa Mónika szervezése 

 Műv.ház látogatása, Mesélő dallamok-osztályfőnökök és napközis nevelők 

 Kulturális intézmények látogatása 

 Levelező versenyek (Bendegúz, Teki-totó) - osztályfőnökök 

 Tanulmányi versenyek: Bólyai, Zrínyi, Kenguru, Bendegúz 

 

 

IV.) Megjegyzés: 

 

9 éve csatlakoztunk a GRAPH-ART Kft. Partner Iskola Programjához (PIP).  

1. és 2. osztályban a napközis nevelők a Tappancs elsősöknek, illetve a Tappancs 

másodikosoknak, 3. és 4. osztályosok a Tudorka című magazinból dolgoznak a tanmenet 

kiegészítéseként.  

A munkaterv egyes programjait az aktuális pandémiás helyzet felülírhatja! 

 

 

 

 

     Tóth-Horti Zsuzsanna     Jernei Anikó 

 alsós munkaközösség-vezető   napközis munkaközösség-vezető 
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Kiskunfélegyházi  

Batthyány Lajos Általános Iskola  

 

 

Diákönkormányzat  

munkaterve 
 

 

2020/2021. tanév 
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A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola 

Diákönkormányzatának munkaterve a 2020/21-es tanévre 

 

Az osztályok képviselői: 

4. évfolyam: Csőke Csenge 4.a, Kulik Eszter 4.a, Szeri Ágnes 4.z, Kisjuhász Bence 4.z 

5. évfolyam: Berecz Áron 5.a, Hideg Balázs 5.a, Patai Emma 5.z, Daruka Gergő 5.z 

6. évfolyam: Nyiki Krisztián 6.a, Besze Zsófia 6.a, Szedlacsek Tünde 6.z, Rádi Luca 6.z 

7. évfolyam: Hideg Boglárka 7.a, Nagy Krisztián 7.a, Sallai Viktória 7.z, Papp Noémi 7.z  

8. évfolyam: Muzsik Flóra 8.a, Fehér Tibor 8.a, Vízhányó Eszter 8.z, Sövény Sára 8.z 

 

Dök-segítő pedagógus - Borbélyné Csábi Beáta   

 

        A Diákönkormányzat céljai, feladatai: aktívan részt veszünk a városi Gyiök-programokon, 

ünnepségeken,  kreatív versenyeket hirdetünk, lebonyolítjuk a papírgyűjtést, szabadidős és 

egészségfejlesztő programokat szervezünk; Céljaink: közösségépítés, személyiségfejlesztés, 

együttműködés, a szabadidő hasznos eltöltése. 

 

2020/2021 tanév 

 

Szeptember: 

Éves munkatervünk szerves része a városi Gyiök rendezvényein  való aktív részvétel.  Az idén 

szeretnék a gyermekek biztonságos közlekedését segíteni, felkészíteni őket a balesetmentes 

gyalogos és kerékpáros közlekedésre, ezért egy fotó - és rajzpályázatot hirdettek meg az 

autómentes nap kapcsán. 

Szeptember végén rendezzük meg az őszi papírgyűjtésünket is. 

Október: 

Ebben a hónapban az Október 6. és Október 23.-hoz kapcsolódó városi ünnepségeken veszünk 

részt.  

November: 

Ebben a hónapban meghirdetjük lámpáskészítő versenyünket Márton nap kapcsán, valamint az 

egészségvédelem jegyében sportdélutánt rendezünk, közben bővítjük diáktársaink ismereteit az 

egészséges életmódról.  

December: 

Meglátogat bennünket a Mikulás. Ajándékot hoz iskolánk minden tanulójának. A rádióban 

ünnepi műsorral készülünk Karácsonyra. 
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Február: 

A 2. félév első Dök-rendezvénye a farsang, ami alsó és felső tagozatban a hagyományokhoz 

híven kerül megrendezésre. Előtte hangulatteremtő műsorral jelentkezik a rádió.  

Március: 

Ebben a hónapban a Március 15. tiszteletére rendezett városi ünnepségen veszünk részt. Ez a 

hónap már a Gyiök-képviselők választásának jegyében telik. Az új jelöltek jelöléseket 

gyűjtenek, elkezdik választási kampányukat. Jelöltjeink az április végi szavazatokért küzdenek. 

Lehetőségük lesz a rádióban is kampányolni. 

Április: 

Várhatóan április végén lesz a Gyiök választás, ahol iskolánk diákjai megválasztják 

képviselőiket, valamint a diákpolgármesterre is szavaznak. A győztesek ünnepélyes esküt 

tesznek, s felkészülnek a munkára, remélhetőleg hasonlóan az előző évhez, amikor három napos 

csapatépítő táborba mehettek. 

Május:  

A hónap elejére tervezzük a tavaszi papírgyűjtést, mely remélhetőleg ismét nagyon eredményes 

lesz. A 7. évfolyam év végi kiadásaihoz is segítséget nyújtunk. Továbbá készülünk a Dök-

napra. 

Június: 

Júniusban rendezzük a Dök-napot alsó és felső tagozatban. Szeretnénk ismét változatos 

programokkal élménydússá, emlékezetessé tenni minden korosztály számára. 

A tanév során a tervezetteken kívül az időközben meghirdetésre kerülő programokon is részt 

veszünk. 

A Diákönkormányzat tagjai az első megbeszélésen a munkatervet megismerték, és egyhangúlag 

elfogadták. 

 

 

        Borbélyné Csábi Beáta 

        DÖK-segítő pedagógus 
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Kiskunfélegyházi  

Batthyány Lajos Általános Iskola  

 

 

Gyermekvédelmi  

munkaterve 
 

 

2020/2021. tanév 
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Gyermekvédelmi munkaterv 

2020/2021. 

 

A gyermekvédelem szűkebb értelemben azt az állami feladatot jelenti, amely a különleges 

védelemre szoruló gyermekek érdekeit óvja.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) a 

következők szerint határozza meg a gyermekvédelem fogalmát. 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. 

Az általános gyermekvédelem a gyermekek családban történő nevelésének támogatását, a 

veszélyeztetettségnek a megelőzését jelenti. Ez a megelőző tevékenység döntő részben az 

egészségügyi, oktatási és szociális intézményekben valósul meg együttműködés alapján.  

Veszélyeztetett azok a gyermekek, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a 

gondozó környezet nem megfelelően biztosítja.  

Kialakulásához vezethetnek: a családjára az elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a 

családban előforduló halmozott devianciák (bűncselekmény, alkohol, drog) 

Ennek következménye lehet negatív csoportokhoz való csatlakozás, a gyermeknél is megjelenő 

deviáns magatartási formák kialakulása. 

Segíteni szakemberek támogatásával lehet, hogy javuljanak fejlődési lehetőségeik. 

Hátrányos helyzetűek azok a gyermekek, akiknek alapvető szükséglet kielégítési lehetőségeik 

korlátozottak.  Családja az átlaghoz képest negatív eltérést mutat elsősorban szociálisan. 

Kialakulásához vezető tényezők: - alacsony jövedelem 

                                                       - rossz lakáskörülmények   

                                                       - szülők alacsony iskolázási szintje. 

Következménye a tanuló esélyegyenlőtlensége lehet. 

Segítséget jelent:- támogatásuk (rövidebb-hosszabb ideig tartó) 

                                - anyagi támogatások, segélyezésük 

                                 - társadalmi integrációjuk.  

Amennyiben a hátrányok halmozódnak és a családok ezekből a helyzetekből nem tudnak 

kiemelkedni, akkor a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűvé válik. 

 

Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
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Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 

– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az a) - c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább 

kettő fennáll 

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. 

Ebben az esetben a meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára 

vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem 

benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára 

állapítható meg. 
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A gyermekvédelmi feladat minden gyermekre kiterjed. Fokozatosan figyelemmel kísérjük 

azokat a tanulókat, akiknél testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésüknél negatív eltérést 

tapasztalunk.  

Célunk a veszélyeztető okok megelőzése, feltárása és megszüntetése minden érintett pedagógus 

és jelzőrendszeri tag segítségével. 

A gyermekjóléti szolgálatok feladata a jelzőrendszer működtetése, az esetmegbeszélések 

megszervezése és lebonyolítása. 

Jelzőrendszeri tagok: 

-  egészségügyi szolgáltatást nyújtók: védőnői szolgálat, házi gyermekorvos 

-  családsegítő szolgálat és családsegítő központ 

-  közoktatási intézmények (nevelési, oktatási intézmények, nevelési tanácsadó) 

-  rendőrség 

-  ügyészség 

-  bíróság 

 

A jelzőrendszeri tagok kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a 

gyermekjóléti szolgálatnál, kötelesek együttműködni egymással a gyermek családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója, mint esetgazda 

koordinálja, segíti az eset megoldását, családgondozást végez. 

 

 

Gyermekvédelmi felelős állandó feladatai: 

 

Év elején a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók számbavétele. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők felmérése. 

Nagycsaládosok összegyűjtése az osztályfőnökök segítségével. 

Szükség esetén családlátogatás. 

Gyermekjóléti szolgálat által szervezet megbeszéléseken a részvétel. 

Iskolai védőnővel a kötelező védőoltások leszervezése, a felmerülő problémák megbeszélése, 

megoldása. 

Folyamatos kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal. 

Esetmegbeszéléseken való részvétel. 

Családgondozókkal tapasztalatcsere, egymás segítése. 
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Igazolatlan hiányzások nyomon követése az osztályfőnökök segítségével. 

Étkezési díjtartozás figyelemmel kísérése. 

Bukásra álló tanulók számbavétele. 

Határozatok érvényességének ellenőrzése. 

Hivatalos levelek küldése szülőknek, hivataloknak. 

Rászoruló gyermekek kiválasztása a KARITASZ csoport által felajánlott (utalvány illetve 

tartós élelmiszerek, gyümölcs) termékekre. 

Rossz családi körülmények között élő családok tájékoztatása segélyekről, támogatásokról, 

lehetőségekről. 

Törvényi változások figyelemmel kísérése. 

 

2018.szeptember 1-től a Család- és Gyermekjóléti Központ kötelező feladata az „Óvodai és 

iskolai szociális segítő szolgáltatás” a 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet alapján. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe 

járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, 

valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ 

együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel. 

 

Magántanuló- egyéni munkarend 

 

2019. szeptember 1. napjától a magántanulói státusz helyébe egyéni munkarend lépett. 

A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a 

tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól. 

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az 

egyéni munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés 

kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. 

Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend 

ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól 

sem. 
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Ezen időszak alatt 

- a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; 

felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel; 

- a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a 

beilleszkedési, tanulás, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), erre tekintettel egyéni 

munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek 

és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői 

véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni; 

- tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

-  a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon; 

- a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a 

tanulószobai foglalkozásokra; 

- az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell 

értékelni, de félévi és tanévi végi osztályzatainak megállapításához az iskolában 

osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai 

programjában foglaltak szerint; 

- a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi 

minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén 

ad számot tudásáról. 

 

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem 

jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi 

követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a 

tankötelezettségét. 

A már magántanulói jogállásban levők a meglevő igazgatói engedély szerint folytathatják 

tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben is. A kijelölt állami szerv, az Oktatási Hivatal egy éven 

belül hivatalból felül fogja vizsgálni a meglévő engedélyeket és dönt a tankötelezettség 

folytatása további módjáról. A jelenlegi magántanulóknak tehát nem kell kérelmet 

benyújtaniuk, helyzetük felülvizsgálata és az ehhez szükséges dokumentumok meghatározása, 

bekérése hivatalból történik majd meg.  

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. 

napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége.  

Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági 

eljárás keretében bírálja el.  
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Az egyéni munkarenddel kapcsolatos kérelem: 

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályok: 

 Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

 Nkt. vhr. – a nemzeti közneveléstől szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet 

 EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. 

(II. 26.) EMMI rendelet 

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos eljárás kérelemre indul. A kérelmet a 

szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló nyújthatja be. A szülői felügyeletet közösen gyakorló 

szülők esetében mindkettejük aláírása szükséges, akkor is, ha a szülők külön élnek. 

Amennyiben valamelyik szülő nyilatkozata nem szerezhető be (ha nem tudja mindkét szülő 

aláírni a kérelmet), a kérelem benyújtásában, nyilatkozat megtételében akadályoztatott szülő 

meghatalmazást adhat a másik szülőnek a kérelem vele egyetértésben történő benyújtására, 

amely meghatalmazást a kérelemhez csatolni kell.  

 

        dr. Hegedűsné Kállai Judit 

        intézményvezető-helyettes 

          gyermekvédelmi felelős 

 

 

 




















