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I.

Bevezető gondolatok

“A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét.
A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek
kell belevésni a képzeteket.” ( Maria Montessori )

"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)

Kedves Kollégáim!
Szeptember elsején elindul az idei tanév, nevelési év. Jelenléti oktatással, hagyományos
munkarenddel, elvi és módszertani változásokkal, új helyi tantervekkel.
A normális, megszokott menetrend szerint tervezi a kormány is a tanévet. A koronavírusjárvány 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. 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.

I/1. INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
1.1 Minden köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő
takarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges
tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a szükséges
mennyiséget rendelkezésre bocsátja.
2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK,
KIRÁNDULÁSOK
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2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a
szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális
eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni,
ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy
pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával
vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges
bemutatni.
2.2 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell
kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során
használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között
a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
2.3 Ballagási ünnepségek 2021. május 25. napját követően szervezhetőek, a 2021. évi ballagási
rendezvények megtartásának feltételeiről szóló 250/2021. (V. 17.) Korm. rendeletben
meghatározottak figyelembevételével.
2.4. A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: osztályozó
értekezlet, tanévzáró ünnepség, bál, bankett, kulturális program) esemény megszervezése során
tekintettel kell lenni az alábbiakra: - az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát
szigorú betartása, - az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), - zárttéri helyett szabadtéri
program szervezése,- a résztvevők körének korlátozása.
2.5 A szülői értekezleteket online formában is megtarthatók. A szükséges információk emailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az
alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók
a szülőkhöz.
2.6 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások egy napos vagy többször egy napos
formában, (ottalvás, szálláshely igénybevétele nélkül) szervezhetők meg, belföldi úticéllal.
3.
EGÉSZSÉGÜGYI
KIALAKÍTÁSA

SZEMPONTBÓL

BIZTONSÁGOS

KÖRNYEZET

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak
használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után
minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében
inkább javasolt a szappanos kézmosás).
A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség
szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
3.2 Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten
kerülendő.
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3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos
kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
3.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett
köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás
(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás
során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a
padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC
lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére
kerüljenek.
3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét
ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő
védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A
helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell
tartani.
3.8 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél
gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása.
Amennyiben az ablakok nem nyithatók, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss
levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai
eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a melléklet tartalmazza.
3.9 Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen
fertőtleníteni kell.
4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a
munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése
elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
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4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására,
fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények
biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő
számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.
4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet,
vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása.
Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem
tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák
cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök,
tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták
egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje
minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert
kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem
üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és
betegség gyanúja esetén intézkedjen.
4.8 Az éttermi étkeztetés során igyekezzenek megszervezni a szakaszos, időben elkülönített,
osztályonkénti ebédeltetést, vagy a lehetőség szerinti térbeni elkülönítést, melynek során az
osztályok egymástól való elkülönítésére helyezzék a hangsúlyt (például osztályoknak kijelölt
területek biztosításával). Amennyiben az adott intézményben a helyi adottságok miatt nem lehet
biztosítani az éttermi étkeztetés során az osztályok elkülönítését, az érintett osztályok számára
engedélyezhető az étkezés a saját osztályteremben. Amennyiben ez az intézkedés bevezetésre
kerül, az adott tantermek takarítására, fertőtlenítésére az étkezés(eke)t követően is fokozott
figyelmet kell fordítani.
5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
5.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb
feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
5.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői
vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz.
melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a
járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a
védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
5.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság
kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli

7

ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások
számát csökkenteni kell.
5.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a
koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel a koronavírus járvánnyal kapcsolatban az
NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben
részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői
szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a
kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori
szellőztetésről.
5.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen
tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges,
mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök
fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.
6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
6.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi
megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy
például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja,
továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára.
6.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
6.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
7.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi
orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a
szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően
az orvos utasításainak alapján járjanak el.
7.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
7.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi
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gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan
nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális
eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
7.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
7.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely
alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
8.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a tantermen kívüli,
digitális munkarendre való áttérésre, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját
és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal
honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
8.2 A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását
stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet
vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó
javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy
köznevelési 9 intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi
népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát, valamint tankerületi intézmény esetén a
tankerületet,
minden
egyéb
köznevelési
intézmény
esetén
a
vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások Minisztériumát
haladéktalanul tájékoztatni kell.
8.3 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi
vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI
Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve
feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavíruspozitív.
8.4 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.
30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy
fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő
veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott
intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli
szünetet.
8.5 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni
az intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott
osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az
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Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást
okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál
munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az
érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
8.6 A tantermen kívüli, digitális 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. A
tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási
célból nem látogathatják.
8.7 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a
tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell
szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem
szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
8.8 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul
biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
Mellékletek:
A takarítással kapcsolatos feladatok
Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a
nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: - klímaberendezések tisztítása,
fertőtlenítése; - felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; - ajtók,
faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres
tisztítására; - padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; - játékok, sporteszközök
tisztítására; - radiátorok, csövek lemosására; - ablakok, üvegfelületek tisztítására; szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; - képek, tablók, világítótestek portalanítására; pókhálók eltávolítására; - rovar- és rágcsálóirtásra; csaptelepek óvatos, lehetőség szerint
fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt
vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi
visszaellenőrzése indokolt.
Légtechnika rendszerek helyes használata
Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben
maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben
jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak. A nem megfelelően működtetett
légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát. Az
olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a
belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a
levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak
akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik.
A tavalyi tanév is 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
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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.

I/2. A DIGITÁLIS OKTATÁS TAPASZTALATAI
Az osztályfőnök kapocs a szülő, a diák és az iskola között, olyan kapocs, aki egyszerre
képviseli és kommunikálja mindenki felé mindhárom fél érdekeit.
A digitális oktatásra való átállás első feladatai épp ennek a kapcsolattartásnak biztosítására
irányultak. Az első napokban számtalan felmérést kellett az osztályfőnököknek elvégezniük.
Felderítették, van-e mindenkinek alkalmas eszköze az otthoni tanulásra, el tudja-e érni a
KRÉTA rendszert, begyűjtötték az e-mail címeket.
Sok adminisztrációs munkát igényelt a tanulók tantárgyi kurzusba való felvétele, bejelentkezés,
meghívás. Szerencsére a szülők nagyon segítőkészek voltak, nehezen, de minden gyerekkel
sikerült az online felületen felvenni a kapcsolatot.
Azokat a feladatokat, amelyek a normál tanrendben adottak, most is el kellett végezni. A
kötelező órákat meg kellett tartani. Viszont az információáramlás, a szülők és kollégák
tájékoztatása sokkal több időt igényel. A verbális kommunikáció gyorsaságát és hatékonyságát
nem tudja pótolni a levelezés.
A határidő betartatása volt az egyik legnehezebb. E téren voltak a legnagyobb problémák,
hiányosságok.
Az egymással való kapcsolattartás megkönnyítésére nemcsak a hivatalos levelezést használták,
hanem osztályfőnöki Facebook-csoportot hoztak létre, ill. a „Classroom napoZoo” volt
segítségre. Itt aztán nemcsak az információk áramoltak, hanem esetenként szakmai kérdéseket
is megvitattak az osztályfőnökök.
Az osztályfőnökök folyamatosan tartották a kapcsolatot osztályaikkal.
Ebben a megváltozott helyzetben éppoly fontos volt az osztályfőnök szerepe, ha nem fontosabb,
mint amikor személyes találkozásra is lehetőség van. Az osztály és osztályfőnök közti
kapcsolattartás folyamatos volt.
Kapcsolattartás a szülőkkel
E-mailben és a Facebook-csoportokban, valamint a KRÉTA rendszeren keresztül tájékoztatták
a szülőket mindenről, ami az iskolában, a tanításban, az átállás során történt. Rengeteg
telefonbeszélgetést indítottak, hiszen a tanulók mulasztásait, elakadásait, a feladatok
leadásának elmaradását mind-mind az osztályfőnökök tartották számon.
Ők nyugtatták meg a szülőket is az első hetek bizonytalanságai közepette. Amikor arra szükség
volt, bevonták az iskolavezetést is a felmerülő problémák megoldásába.
Kapcsolattartás az osztályban tanító szaktanárokkal
Abban a tanárok egyetértettek, hogy nagyon nehéz volt a gyerekeket motiválni a személyes
jelenlét nélkül, visszajelzések hiányában. A szaktanárok az osztályfőnököknek sokszor a
szorgalom hanyatlását, a tanulási szokások erodálódását, a kezdeti lendület, lelkesedés
hanyatlását jelezték.
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Az osztályfőnökök arról számoltak be, hogy a szaktanárok lelkiismeretesen várták a diákokat
az órán, és számon tartották a jelenlétet és az aktivitást. Ez mindenki számára átláthatóvá tette
a rendszert.
Az indokolatlan mulasztások, késések, a határidők be nem tartása ismét felhívta a figyelmet az
egységes eljárás, a következetesség fontosságára.
A gyerekek általánosságban ügyesek voltak, adódtak viszont helyzetek, amikor a
tanuló bejelentkezett a tanítási órára, de csak a lenémított mikrofon árválkodott helyette, ő
maga nem volt megszólítható, nem volt látható. Ez rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta a
szaktanárt, hiszen nem szívesen adunk egyest, mégis nagyon fontos erre a hozzáállásra reagálni,
hiszen igazságtalan a többi tanulóval szemben, ha nem ugyanazzal a mércével mérünk
mindenkit.
Maga az osztályközösség az utolsó hónapokban kikerült az osztályfőnök látóteréből. Nem lehet
tudni, hogy az a közösség, aki szeptemberben visszatér, milyen új dinamikával rendelkezik
majd.
Több osztályfőnök is megfogalmazta, hogy nagy hangsúlyt szeretne fektetni a következő
tanévben a közösségépítésre.
ERŐSSÉGEK




digitális kompetenciák fejlődése
módszertani kultúra fejlődése
alkalmazkodni tudás a megváltozott helyzethez

GYENGESÉGEK







kapcsolatok hiánya
elmaradt osztályprogramok
kiszámíthatatlanság
bizonytalan élethelyzet
a szülők, a diákok, a pedagógusok digitális kompetenciáinak hiányossága
differenciálás hiánya

VESZÉLYEK








gyengébb szorgalmú gyerekek leszakadása
elmagányosodás
közösség szétesése
visszaélések
tanulmányi eredmények romlása
munkamorál romlása
családszerkezet átalakulása

A nevelési-oktatási folyamat minden szereplőjét felkészületlenül és váratlanul érte a digitális
oktatás bevezetése, sikernek könyvelhető el az, hogy mindenki próbált alkalmazkodni a
megváltozott helyzethez, valamint sokan a felelős gondolkodásra utaló felvetésekkel, nyíltabb
kommunikációval érettebbé váltak.
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Mind a tanulóknak, mind a tanároknak fejlődtek a digitális kompetenciái. A tanárok új
felületeket, fórumokat ismertek meg, új módszereket próbáltak ki, új feladattípusokat
szerkesztettek, tudták a gyerekeket új helyzetekbe hozni. Ez mindenképpen gazdagodás.
Átgondolt tervezéssel az elkezdett új tanév munkájához ezért fontosnak tartom, hogy továbbra
is
- 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.
Az iskolai munkaterv az alábbi jogszabályi előírások alapján került összeállításra.

13

II. Jogszabályi előírások
II/1. KÜLSŐ SZABÁLYZÓK-szabályozási háttér


























2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)
2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (Onytv.)
2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (Kit.)
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
Különleges jogrenddel összefüggő szabályozók:2021. évi I. törvény a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről
553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején közintézmények területén
alkalmazandó védelmi intézkedésekről
417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a közneveléssel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti
szabályairól
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással
érintett családokat segítő intézkedésekről
657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és
a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről
104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról
111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején
a gyermekfelügyeletről
151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési
intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások
2021. évi rendkívüli szabályairól
19/2021. (III. 10.) EMMI határozat a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő
óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról
23/2021. (V. 31.) EMMI határozat az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet miatt az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési eljárások
megszervezéséről és lebonyolításáról szóló 15/2020. (XI. 26.) EMMI határozat
módosításáról
Az emberi erőforrások minisztere 12/2021. (VI. 15.) számú egyedi utasítása az
egészségügyi, szociális és köznevelési ágazat szakmai rendezvényeinek megtartásáról
az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatban tartozó intézmények vezetői részére
Fontosabb háttérszabályozók:
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.)
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkr.)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
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 Módosító jogszabályok:
 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon
kívül helyezéséről
 2020. évi CXLVII. törvény egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények
módosításáról
 2021. évi L. törvény az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében
szükséges törvénymódosításokról
 2021. évi LII. törvény egyes köznevelést érintő törvények módosításáról
 2021. évi LXXIV. törvény egyes törvényeknek az egyszülős családok
életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról • 2021. évi LXXIX.
törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a
gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról
 Mozgó jogszabályok:
 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről (Kvtv.)
 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről (Tvr.)
 14/2020. (V. 13.) ITM rendelet a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A köznevelési törvény változásai (2020-tól)
 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 van, 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
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.
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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 folytatódtak a 2018-ban megkezdett, és 2019-ben is megtartott nyári
tematikus napközi és bentlakásos programok.
 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
 Az Nkt. 2021. szeptember 1. napján hatályba lépő módosítása a 2021/2022. tanévtől
kötelezettséget telepít a nevelési-oktatási intézményekre az inzulinfüggő
cukorbetegségben szenvedő gyermekek, tanulók indokolt esetben, intézményben
megvalósuló speciális ellátásának megoldása tekintetében.
Az intézményvezető a 14 évesnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő az iskolával
jogviszonyban álló gyermek, tanuló részére a szülő vagy más törvényes képviselő írásos
kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények
szakmai iránymutatása alapján a jogszabályban foglalt speciális ellátást biztosítja [Nkt. 62. §
(1a) bek.]. Az intézményvezető – az ellátás megszervezésével összefüggésben – a pedagógus
vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatott beosztottja számára előírhatja
a) a vércukorszint szükség szerinti mérését,
b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott
kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin
beadását [Nkt. 62. § (1b) bek.].
Az intézményvezető a gyermek, tanuló esetleges rosszulléte esetén az Eütv.- vel összhangban
álló speciális ellátási eljárásrendet alakít ki [Nkt. 62. § (1e) bek.]. A nevelési-oktatási
intézmény alkalmazottjának a speciális ellátásban való részvétele feltételei: ● munkaköri és
végzettségi minimumfeltétel; ● szakmai továbbképzés elvégzése (PSZKF/205-2/2021. OH
tájékoztató); ● a munkavállaló nyilatkozata a feladat elvállalásáról [Nkt. 62. § (1c) bek. a) pont].
A speciális ellátás megszervezhető iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján is [Nkt. 62. § (1c) bek.
b) pont].
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Kiegészítés az Adatvédelmi Szabályzathoz
 Az adattovábbításra szóló törvényi felhatalmazás a kötelező adatkezelés keretében
történő különleges adatok kezelése vonatkozásában releváns. [GDPR 9. cikk (2) bek. g)
pont].
 A köznevelési intézmény nyilvántartja a gyermek, tanuló után a családi pótlékra
jogosult nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát [Nkt. 41. § (4) bek. b)
pont].
 A gyermek, a tanuló után családi pótlékra jogosult személy nevét, lakóhelyét,
tartózkodási helyét, telefonszámát akkor is köteles nyilvántartani a nevelésioktatási
intézmény, ha ez a személy nem a gyermek, tanuló szülője, törvényes képviselője
[Nkt. 41. § (4) bek. i) pont].
 Amennyiben a szülő, törvényes képviselő a családi pótlékra jogosult nevét, lakóhelyét,
tartózkodási helyét, telefonszámát nem adja meg az óvodának, iskolának, akkor az
intézmény ezeket az adatokat a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól szerzi
be [Nkt. 41. § (4b) bek.].
 A családtámogatási ügyekben eljáró hatóság a megyei és fővárosi kormányhivatal
[223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/A. § (1) bek.].
 A gyermek, a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó adatai, továbbá a gyermek speciális
köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakorvosi diagnózisának adatai a
pedagógiai szakszolgálat, a nevelési-oktatási intézmények és az egészségügyi szakellátó
között továbbítható [Nkt. 41. § (8) bek. a) pont].
II/2. BELSŐ SZABÁLYZÓK


Pedagógiai Program (átdolgozás alatt) névváltozás



Helyi Tanterv



Házirend

(átdolgozás

alatt

3.

emeleten

alkalmazott

szabályok

folyamatos

felülvizsgálata)


Szervezeti és Működési Szabályzat (átdolgozás alatt) névváltozás



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

Az első évfolyamra történő beiratkozás időpontja: 2022. április 21-22. [Tvr. 7. §].
A tankötelezettség törvényi főszabálytól eltérő megkezdésének új eljárási szabálya.
2021. május 28. napján hatályba lépő új eljárási szabályok szerint:
-

szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének halasztását a
gyámhatóság is kezdeményezheti,

-

a szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18.
napjáig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez,

-

az eljárás ügyintézési határideje ötven nap,

-

a szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét
alátámasztó óvodai dokumentumokat is.



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
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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



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.)
Gyermekek alapjogvédelme: Alaptörvény XVI. cikk (1) bek. „Minden gyermeknek joga van
a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és
biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend
szerinti nevelést.” Minden Magyarországon működő köznevelési intézménynek az Alaptörvény
Nemzeti Hitvallásában és az alaptörvényi rendelkezésekben rögzített tartalmakra kell alapként
építenie pedagógiai-szakmai tevékenysége során. köznevelés ágazati kerettörvényének 2021.
július 8-án hatályba lépő módosítása értelmében a nevelési-oktatási intézményben a
gyermekek, tanulók számára nem szervezhető olyan foglalkozás, illetve nem folytatható olyan
tevékenység, amely a gyermekek számára népszerűsíti. [Nkt. 9. § (12) bek., 9/A. §, 79. § (8)
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bek., 94. § (1) bek. j) pont. ]. A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott alkalmazottján és az intézmény-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen és
az intézménnyel kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szerven kívül más
személy vagy szervezet tanórai vagy egyéb, tanulók részére tartott foglalkozás keretében
szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer
fogyasztásának káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi
egészségfejlesztéssel kapcsolatos programokat (a továbbiakban: felvilágosító program) csak
akkor tarthat, ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette [Nkt. 9/A. § (1) bek.]. A
felvilágosító programok tartására jogosult szervezet nyilvántartását vezetni jogosult szervet, a
nyilvántartásba vétel részletes feltételeit, továbbá a nyilvántartás vezetésére és közzétételére
vonatkozó részletes szabályokat az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg [Nkt.
94. § (1) bek. j) pont].
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

Iskolánk szakmai alapdokumentuma az idén újra megváltozik!
Egy évre újra összevonják iskolánkat a Balázs Árpád Művészeti Iskolával.
Intézmény neve: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12-18.
OM azonosító: 999998
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Felügyeleti és irányító szerve: Kecskeméti Tankerületi Központ
Intézményünk rövidített neve: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola
Tagintézmény neve: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola Balázs Árpád
Alapfokú Iskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.
Valljuk be, ez az év sem lesz egyszerű!

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
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IV.

Intézmény adatai

IV/1. Batthyány Lajos Általános Iskola tanárainak névsora és
szakképzettsége
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Névsor

Ssz.

1

Antalné Gondi Tünde

2
3

Bakóné Nemcsok Ilona
Bense Andrea

4

Bense Zoltán

5

Bokorné Varga Katalin

6

Borbélyné Csábi Beáta

7

Bulyákiné Gubcsi Judit

8

Csankovszki Márta

9

Fáber Judit

10

Fantolyné Makány Ildikó

11

Fekete Imre

12

Gondi-Fábián Krisztina

13

Halász Attiláné

14

dr. Hegedűsné Kállai Judit

15
16
17
18
19

Jernei Anikó
Kis Barbara
Kósa Erika Matild
Kovács Ágnes
Kovácsné Nagy Erika

20

Molnár Elvira

21

Nagy Sándor Zoltánné

22

Nagyné Mészáros Erika

Szakképzettség
általános iskolai tanító - ember és társadalom
műveltségi területen, okleveles nyelv- és
beszédfejlesztő tanár
könyvtárostanár
általános iskolai tanító, gyógytestnevelő
földrajz szakos ált. isk. tanár könyvtáros,
környezetvédő, közoktatási vezető, mesterfokozat
és okleveles földrajztanár, mesterpedagógus
általános iskolai tanító
német nyelv és irodalom szakos tanár, közoktatási
vezető, általános iskolai tanító
általános iskolai tanító idegen nyelv
szakképesítéssel, angol szakos nyelvtanár
általános iskolai tanító, szakvizsgázott
drámapedagógus
magyar-ének szakos általános iskolai tanár,
okleveles etikatanár
matematika-rajz szakos általános iskolai tanár,
táncpedagógus
számítástechnika-technika szakos tanár, okleveles
informatika tanár, részmunkaidős -rendszergazda
tanító-fejlesztő - pedagógus szakvizsga, általános
iskolai tanító, óvodapedagógus, mesterpedagógus
általános iskolai tanító
általános iskolai tanító, közoktatási vezető,
mesterpedagógus
általános iskolai tanító
okleveles testnevelő tanár
általános iskolai tanító, oktatás informatikus
általános iskolai tanító
általános iskolai tanító
ének-zene – magyar szakos tanár, mesterfokozat
és okleveles ének-zene tanár
általános iskolai tanító, angol nyelvi szakkoll.
ének-zene szakos tanár, mesterfokozat és
okleveles ének-zene tanár, általános iskolai tanító
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23

Pelyva Imre Zoltán

24

Rádiné Petróczi Mária Márta

25

Répa Mónika

26

Rogozsán Nikolett Alexa

27

Selyem Erika Lenke

28

Solymosiné Antalicz Tünde

29
30

Szederkényi Barbara
Tóth Angéla

31

Tóth-Horti Zsuzsanna

32

Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit

33

Vass Viktória

34

Vízhányóné Papp Mónika Tünde

35
36
37
38
39
40

Kaszáné Oláh Csilla – felmentési
idejét tölti
Kollárné Sallai Mária – felmentési
idejét tölti
Dr Kőfalvi Tamás
Deményi Zsófia
Fazekas-Besze Csilla
Lénárt-Szalkay Judit

biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár,
oktatás informatikus, szám.techn.
szoftverüzemeltető, mesterfokozat és okleveles
testnevelő tanár, okleveles etikatanár,
mesterpedagógus
matematika szakos tanár, mesterfokozat és
pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanár,
általános iskolai tanító, mesterpedagógus
általános iskolai tanító, közoktatási vezető, drámaés színházpedagógus, pedagógiatanár,
szakvizsgázott mentorpedagógus,
mesterpedagógus, áttanító
általános iskolai tanító
matematika-fizika szakos ált.isk.tanár,
számítástechnika szakos ált.isk.tanár,
mesterfokozat és pedagógiai értékelés és mérés
okleveles tanár
szakvizsgázott pedagógus differenciáló, fejl.
pedagógiai ismeretek, általános iskolai tanító
matematika-számítástechnika szakos tanár
magyar-német szakos ált.isk. tanár
általános iskolai tanító, pedagógus szakvizsga
(tanító), egészségfejlesztő mentálhigiénikus
biológia-kémia szakos ált.isk.tanár,
közoktatási vezető, mesterpedagógus
angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai
tanító, mesterfokozat és okleveles etikatanár
általános iskolai tanító ének-zene szakkollégium,
óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő,
differenciáló területen

általános iskolai tanító, oktatás informatikus
általános iskolai tanító, oktatás informatikus
részmunkaidős, történelem szakos egyetemi diploma
Gyes
Gyes
Gyes

Óraadók:
 41. Feketéné Prikkel Andrea - kémia és (református) hitoktató
 42. Zsargó Tamás - történelem
 43. Makányné Óvári Éva - angol nyelv
 44. Ruzsinszki Andrea - gyógypedagógus
 45. Győriné Farkas Anna Julianna - napközi
 46. Lantos Pál - sakk szakkör
 47. Sörös Józsefné - napközi 2021.09.09-től
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További foglalkoztatottak a tantestületben:
 Kis-Fekete Vilmos karvezető - áttanító
 Deák Péter - hitoktató (Hit Gyülekezet)
 Hajagos Gyula - hitoktató (katolikus egyház)
 dr. Nyilas Erika - logopédus, pszichológus
 Szana Andrea - angol nyelv-áttanító
 Kurucz István/ Kis Barbara – kosárlabda
 Parádi Nóra - iskolai szociális segítő

Egy új tanév mindig lehetőséget ad új munkatársak, új tanulók, új feladatok és elvárások
megismerésére. A 2020/2021 tanévhez képest személyi változás következett be a pedagógus
állományban, mivel Kollárné Sallai Mária és Kaszáné Oláh Csilla általános iskolai tanítók
felmentési idejüket töltik. Nyugdíjba vonulásuk 2021. december 15.
A tanévkezdésre sikerült majdnem minden státuszunk teljes óraszámmal való feltöltése illetve
betöltése. Új teljes állású dolgozóink: Antalné Gondi Tünde, Vízhányóné Papp Mónika,
Rogozsán Nikolett.
Így tantestületünk összetétele a következőképpen alakult:
38 fő (+2 fő Kollárné Sallai Mária és Kaszáné Oláh Csilla) teljes állású pedagógusból 2 fő
(Antalné Gondi Tünde, Rogozsán Nikolett) határozott idejű és a többiek határozatlan idejű
kinevezéssel rendelkeznek. 3 fő gyesen van (Fazekas-Besze Csilla, Deményi Zsófia, LénártSzalkay Judit), 2 fő részmunkaidős (Dr. Kőfalvi Tamás, Fekete Imre), 1 fő (Répa Mónika)
áttanít a művészeti iskolába, 1 fő (Kis-Fekete Vilmos) áttanít a művészeti iskolából, 1 fő (Szana
Andrea) áttanít a József Attila általános iskolából, 7 fő óraadó és 5 (+2) további foglalkoztatott.

V. Általános Iskola Munkaterve
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola munkaterve
V/1. A 2021/2022. tanév céljai, feladatai



Tanulóink legyenek képesek életkoruknak és képességüknek megfelelően önálló
ismeretszerzésre és az ismeretek alkalmazására.
Ismerjék fel egyéni adottságaikat.
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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
teljes állású 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.
DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK fejlesztése. Etikus felhasználása az információknak.

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
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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

Speciális köznevelési ellátásaink:
 fejlesztő nevelés-oktatás,
 pedagógiai szakszolgálati ellátás,
 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fejlesztő
pedagógiai ellátása,
 sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelés-oktatása,
 tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók ellátása,
 szociokulturális integrációt célzó programban (IPR) részt vevő gyermekek, tanulók
számára nyújtott foglalkozások és mentoráció,
 kiemelten
tehetséges
gyermekekkel,
tanulókkal
történő
foglalkozás
(tehetséggondozás),
 az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, tanulók intézményi speciális ellátása.
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A célokhoz kapcsolódó részletes szakmai megvalósítást a munkaközösségek
munkatervei tartalmazzák.
V/2. Tanév rendje, tanítás nélküli munkanapok
A TANÉV RENDJE, TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK
20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről

A tanítási év első
tanítási napja
A tanítási év utolsó
tanítási napja

2021. szeptember 1.
(szerda)
2022. június 15. (szerda)

Őszi szünet

2021. október 23-tól
2021. november 1-ig tart

Téli szünet

2021. december 22-től
2022. január 2-ig tart

Tavaszi szünet

2022. április 14-től
2022. április 19-ig tart

A szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. október 22. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap
2021. november 2. (kedd)
A szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. december 21. (kedd),
a szünet utáni első tanítási nap
2022. január 3. (hétfő)
A szünet előtti utolsó tanítási nap
2022. április 13. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap
2022. április 20. (szerda)

A tanítási napok száma 181 nap (+ 6 nap a tanítási napokon felül) /36 hét
A tanítási év első féléve 2021. január 21-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

2021. október

Meghívott szakemberek
bevonásával
Felelősök:
Szederkényi Barbara

2. nap

Nevelőtestületi
értekezlet

2021.12.11.

intézményvezető

3. nap

Belső továbbképzés

2022.01.31.

Pályázatok, E-napló

4. nap

Továbbképzés

2022.03.26.

intézményvezető

5. nap

Nevelői nap

2022.04.13.

Felelősök:
Bense Zoltán
Répa Mónika

6. nap

DÖK

2022.06.14.
felsős
alsós

Diákönkormányzat
Felelős:
Borbélyné Csábi Beáta

Munkanap áthelyezések
2021. december 11. (szombat) munkanap

pihenőnap – 2021. december 24. (péntek)

2022. március 26. (szombat) munkanap

pihenőnap – 2022. március 14. (hétfő)

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.
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Tantestületi értekezletek: tanév rendjében ill. szükség szerint
Alakuló értekezlet

2021.08.23.

Nyitó értekezlet

2021.08.30.

Nevelési értekezlet

2021.12.11.

Belső továbbképzés

2022.01.30.

Félévi értekezlet

2022.02.02. délután

Továbbképzés

2022.03.26.

Nevelői nap

2022.04.13.

Osztályozó értekezlet

2022.06.20.

Év végi értekezlet

2022.06.28.

V/4. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján meghatározott méréseket, értékeléseket a 2021/2022.
tanévben a Hivatal szervezi meg. A 2021/2022. tanévtől sor kerül a szövegértés és a
matematikai eszköztudás mérése mellett a természettudományi kompetenciák országosan
egységes módszertan alapján történő mérésére [Tvr. 11. § (1) bek. a) pont].


Az országos mérések a mérésekben érintett évfolyamokon évfolyamonkénti bontásban
két különböző tanítási napon lesznek, melyek időpontjait az Oktatási Hivatal jelöli
ki az általa meghatározott ütemezés szerint jogszabályban rögzített időszakok keretein
belül úgy, hogy az első napon a szövegértés és matematika, a második napon a
természettudományi és a nyelvi mérésre kerül sor azzal, hogy a két mérési nap
sorrendjét az iskola igazgatója határozza meg [Tvr. 11. § (2)-(3) bek.].



Az országos mérések nem nyomtatott feladatlapok kitöltésével, hanem digitális
mérési eszközök alkalmazásával valósulnak meg [Tvr. 11. § (4) bek.].



Az idegen nyelvi mérések értékelése és eredményeinek rögzítése nem az iskola
feladata lesz, továbbá megszűnik az intézményeknek az a kötelezettsége, hogy a
tanítási év végéig a honlapjukon publikálják az intézményi eredményeket, mert
azokat az Oktatási Hivatal hozza majd nyilvánosságra 2022. június 30. napjáig [Tvr. 11.
§ (8) bek.].
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A mérések előkészítéséhez szükséges, az Oktatási Hivatal által meghatározott
adatokat az iskolák 2022. március 11-ig küldik meg ez erre rendszeresített
elektronikus felületen, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor is ez a feladat a mérés
évét megelőző évre esett [Tvr. 11. § (5) bek.



6. évfolyam: 2022. május 18-31.



8. évfolyam: 2022. május 4-17.

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 2021. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az
óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek
fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja
az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló
rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2021. november 5-ig – a Hivatal által meghatározott
módon – jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott
vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezniük.
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT)
Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2021/2022. 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 kell
megszervezniük. A mérés eredményeit 2022. június 15-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.
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Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata
A 8. évfolyamos tanulók számára 2021. szeptember 20. és október 11. között 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.
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 2022. március 7-11.
Digitális témahét: Digitális Témahét 2022. április 4-8.
Fenntarthatósági témahét: Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29.
Magyar Diáksport Napja: 2021. szeptember 24.

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
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feladatokról. Jelentkezés a középiskolákba 2021. december 3. és a központi írásbeli
felvételi vizsga 2022. január 22-én lesz.

2022. február 18-ig lehet jelentkezni a

középiskolákba.
Minden tanév novemberében (2021.november) közvetlen pályaválasztási szülői értekezleten
mutatkoznak be a helyi és környékbeli középiskolák vezetői. A pályaválasztással kapcsolatos
feladatokat az osztályfőnökök koordinálják.
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!

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 2022. június 16-ig készíti el, majd a nevelőtestület
véleményének figyelembevételével 2022. június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának.
A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését.


A 2021/2022. tanévben két – egy fenntartói és egy intézményi szintű – szakmai
ellenőrzés lesz. 2021. október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az országos mérések eredményeinek javítása
végett elfogadott fenntartói intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és
dokumentálását [Tvr. 12. § (1) bek.].


2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg

kell vizsgálni az Oktatási Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az
egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének
teljesítését és dokumentálását [Tvr. 12. § (3) bek.]. A szakmai ellenőrzéseket az
Oktatási Hivatal folytatja le, s az ellenőrzésről készült jelentést az oktatásért felelős
miniszter részére megküldi [Tvr. 12. § (2), (4) bek.].
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V/8. Osztály – nevelő – tanulói létszám
Osztály – Nevelő – Létszám
2021/2022. tanév
Oszt. Osztályfőnök

Napközis nevelő

Oszt.létszám

1.z
1.a

Halász Attiláné
Tóth-Horti Zsuzsanna

Vízhányóné Papp Mónika
Kovácsné Nagy Erika

24 fő
30 fő

2.z
2.a

Csankovszki Márta
Jernei Anikó

Antalné Gondi Tünde
Győriné Farkas Anna/Sörös Józsefné

29 fő
26 fő

3.z
3.a

Bulyákiné Gubcsi Judit
Bokorné Varga Katalin

Répa Mónika
Rogozsán Nikolett

24 fő
30 fő

4.z
4.a

Nagy Sándor Zoltánné
Kósa Erika

Bense Andrea
Kovács Ágnes

19 fő
22 fő

Alsó tagozat összesen: 204 fő (- MT)
5.z
5.a

Rádiné Petróczi Márta
Fáber Judit

27 fő
28 fő

6.z
6.a

Molnár Elvira
Szederkényi Barbara

21 fő
23 fő

7.z
7.a

Kis Barbara
Vass Viktória Csilla

26 fő
29 fő

8.z/1
8.z/2
8.a

Borbélyné Csábi Beáta
Selyem Erika
Fekete Imre

17 fő
19 fő
25 fő

Felső tagozat összesen: 215 fő (2 MT: Messzi-Szabó Csilla 7.z, Vízhányó Gáspár 7.z)
Tanulói létszám összesen: 419 fő
Törvényi változás - egyéni tanrend
A tanköteles gyermekek nyilvántartása a külföldön tankötelezettségét teljesítő gyermek, tanuló
esetén a tanulmányok külföldön történő folytatásának kezdő és várható befejező időpontjának,
valamint annak az országnak a megnevezésével egészül ki, ahol a tanuló a tankötelezettségét
teljesíti [Onytv. 1. mell. XV. rész e) pont]. A köznevelés információs rendszere 2021. május
28. óta már nem tartalmazza a gyermek, a tanuló adóazonosító jelét, továbbá egyéni
munkarenddel rendelkezésének tényét [Onytv. 1. mell. I. rész a) pont, VI. rész g) pont].
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Osztály
1.a
1.z
2.a
2.z
3.a
3.z
4.a
4.z
5.a
5.z
6.a
6.z
7.a
7.z
8.a
8.z/1
8.z/2
Összesen

Létszám
30 fő
24 fő
26 fő
29 fő
30 fő
24 fő
22fő
19 fő
28 fő
27 fő
23 fő
21 fő
29 fő
26 fő
25 fő
17 fő
19 fő
419 fő

SNI
2 fő
0 fő
1 fő
1 fő
0 fő
1 fő
1 fő
0 fő
2 fő
1 fő
0 fő
0 fő
2 fő
2 fő
4 fő
1 fő
0 fő
18 fő

BTMN
6 fő
2 fő
6 fő
7 fő
5 fő
5 fő
3 fő
5 fő
3 fő
7 fő
4 fő
5 fő
4 fő
3 fő
5 fő
0 fő
3 fő
73 fő

Számított létszám
32 fő
25 fő
27 fő
30 fő
30 fő
25 fő
22 fő
20 fő
30 fő
28 fő
23 fő
21 fő
31 fő
28 fő
29 fő
18 fő
19 fő
438 fő

V/9. Érkezés-távozás 2021 nyár/ősz
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Név
Koleda Sára
Bense Zsombor László
Bense Blanka Szilvia
Kovács Ráhel
Nagy Jázmin
Gáll Maja Bianka
Gáll Bence Milán
Mészáros Boglárka
Veres-Balog Tamara
Szász Hanga Lili
Fricska Bende
Orsós Andrea Viktória
Kiss Ádám

Osztály
6.z
3.a
1.z
4.a
1.z
1.z
leendő 1.z
5.z
5.a
4.a
5.a
4.a
4.z

Érkezett/Távozott
Távozott
Érkezett
Érkezett
Érkezett
Távozott
Távozott
Távozott
Távozott
Érkezett
Távozott
Távozott
Érkezett
Távozott
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V/10. Tanulólétszám, iskolai tanulócsoportok száma
Tanulólétszám, iskolai tanulócsoportok száma

2021. szeptember 1.

Tanulólétszám

419

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.
Ruzsinszki Andrea (óraadó heti 8 órában)
dr. Nyilas Erika logopédus, pszichológus (heti 9 óra)
Fejlesztőpedagógusok:
Solymosiné Antalicz Tünde
Gondi-Fábián Krisztina
Fejlesztőpedagógusaink a Móra Ferenc Gimnázium tanulóit is fogadják.
Gyógypedagógus:

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló kategóriája a tartós gyógykezelés alatt álló
gyermek, tanuló körével bővült [Nkt. 4. § 13. pont c) alpont]. Tartós gyógykezelés alatt álló
gyermek, tanuló az, akinek egészségügyi ellátása az általános fekvő- vagy járóbetegszakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott nevelési évben, tanévben a
harminchat nevelési napot, tanítási napot várhatóan meghaladja, és emiatt a legalább napi négy
órai tartamban meghatározott óvodai foglalkozásokon nem tud részt venni, illetve
tankötelezettségét iskolába járással nem tudja teljesíteni [Nkt. 4. § 18. pont].
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Gyermekvédelemmel kapcsolatos adatok
2021. szeptember 1-jén
Védelembe vétel alatt álló tanulók száma: 0 fő
Alapellátásban lévő tanulók száma: 6 fő
HH tanulók száma: 0 fő
HHH tanulók száma: 0 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

Rogozsán Nikolett Alexa

dr. Hegedűsné Kállai Judit

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak:
Iskolatitkár:

Pántlika Brigitta

Pedagógiai asszisztens:

Keserű Szilvia

Iskolaorvos:

dr. Hegedűs Éva

Védőnő:

Tarjányi Gabriella

A 9 fős technikai létszám a következőképpen oszlik meg:
Munkakörök
karbantartó/portás
udvaros
takarító
gazdasági ügyintéző

Alkalmazottak száma
1
1
6
1
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V/12. Szakmai munkaközösségek
A tantestületben 5 szakmai munkaközösség működik:
Humán munkaközösség
Munkaközösség-vezető:
Tagok száma:
Tagok:

Molnár Elvira
10 + 5 fő
Borbélyné Csábi Beáta, Bulyákiné Gubcsi Judit,
Fantolyné Makány Ildikó, Fáber Judit,
Nagy Sándor Zoltánné, Nagyné Mészáros Erika,
Molnár Elvira, Vass Viktória, Tóth Angéla,
Bakóné Nemcsok Ilona
dr. Kőfalvi Tamás (részmunkaidős)
Zsargó Tamás (óraadó)
Makányné Óvári Éva (óraadó)
Szana Andrea (áttanító)
Kis-Fekete Vilmos (áttanító)

Reál munkaközösség
Munkaközösség-vezető:
Tagok száma:

Rádiné Petróczi Márta
11 fő
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)

Osztályfőnöki munkaközösség
Munkaközösség-vezető:
Tagok száma:

Vass Viktória
9 fő
Molnár Elvira, Selyem Erika, Rádiné Petróczi Márta,
Fáber Judit, Fekete Imre, Borbélyné Csábi Beáta,
Szederkényi Barbara, Kis Barbara, Vass Viktória

Alsós munkaközösség
Munkaközösség-vezető:
Tagok száma:
Tagok:

Tóth-Horti Zsuzsanna
11 fő
Csankovszki Márta, Tóth-Horti Zsuzsanna,
Nagy Sándor Zoltánné, Kósa Erika, Halász Attiláné,
Jernei Anikó, Bokorné Varga Katalin,
Bulyákiné Gubcsi Judit, Gondi-Fábián Krisztina,
Solymosiné Antalicz Tünde, Ruzsinszki Andrea (óraadó)
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Napközis munkaközösség
Munkaközösség-vezető:
Tagok száma:
Tagok:

Répa Mónika
9 fő
Bense Andrea, Kovácsné Nagy Erika,
Répa Mónika, Kovács Ágnes,
Antalné Gondi Tünde, Vízhányóné Papp Mónika Tünde
Rogozsán Nikolett Alexa,
Győriné Farkas Anna (óraadó)
Sörös Józsefné (óraadó)

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 adott a 3. emelet két tantermének átalakításához, felszereléséhez illetve az
iskolaudvar sporteszközökkel való felszerelésére. Bruttó: 24.994.627 Ft (Nettó 19.680.809 Ft)
Pályázati keretből eddig megérkezett eszközök:
-

nyomtató 1 db 39.863 Ft (bruttó)

-

Yamaha akusztikus kis hangversenyzongora 1 db 3.700.000 Ft (bruttó)

-

zongoraszék 1 db 33.900 Ft (bruttó)

-

kottapult 40 db 516.000 Ft (bruttó)

-

Roland billentyűs hangszer erősítő 1 db 156.000 Ft (bruttó)

-

8 db új számítógép billentyűzettel, egérrel

-

20 db I5-ös laptop

Az informatikai eszközök pótlása, javítása a 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)
A 2010-es felújítás során balesetveszélyessé, csúszóssá váltak a lerakott járólapok a folyosókon
és a külső aulai részekben- megoldása folyamatban.
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Az iskola udvarának a füvesítése és portalanítása folyamatos. Elkészült az iskola udvarának
térkövezése bruttó 15.057.987 Ft (Nettó 11.856.683 Ft)
Az udvari sporteszközök, a játszóeszközök is felújításra szorultak a Tescos pályázat
segítségével 400.000 Ft értékben.
A következő időszak felújításai tervei a tornatermi öltözők felújítása ami folyamatban van, de
a tornaterem parkettájának lakkozása és a kültéri pálya műanyag borításának kicserélése nem
megoldott.
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
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)
Szerencsések vagyunk, hiszen nevelőtestületünkben jelenleg 6 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
tanfelügyeleti ellenőrzés alól.
Az általános iskolában 14 fő szakvizsgázott pedagógus dolgozik.
-

Gyakornok: 1 fő

-

Pedagógus I: 10 fő

-

Pedagógus II: 21 fő

-

Mesterpedagógus: 7 fő

39

2022-es évben - ha novemberben feltöltik a portfóliójukat - 2 kolléga minősül (Jernei Anikó és
Bense Andrea) továbbá több kolléga tanfelügyeleti ellenőrzése is várható.
Az idei tanévben az intézmény pedagógusai közül több kolléga önértékelésére kerülhet sor.
(Munkaközösség-vezetők óralátogatásainak jelentősége felerősödik.)
Törvényi változások


Az Oktatási Hivatal a pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adatot
szolgáltat az eljárás lefolytatása, az elért eredményről való tájékoztatás céljából az
alkalmazott intézményvezetője, munkáltatója, a fenntartó, a finanszírozást ellenőrző
szerv, valamint az eljárásban érintett szakértők részére [Onytv. 7. § (14) bek.]. A
pedagógusminősítési nyilvántartás kiegészül a minősító vizsga, minősítési eljárás
eredményének adataival, a pedagóguskompetenciák alapján történő értékeléssel,
a fejlesztési javaslatokkal és a javasolt fejlesztési módokkal [Onytv. 1. mell. XII.
rész 2. pont e) alpont]. Az alkalmazotti nyilvántartásban az alkalmazott munkakörének
megnevezése mellett annak időtartamát, tehát a teljes vagy részmunkaidőben történő
foglalkoztatás tényét is fel kell töltenie a nevelési-oktatási intézménynek a
köznevelés információs rendszerének felületén történő elektronikus adatszolgáltatás
során [Onytv. 1. mell. II. rész c) pont].



Az

országos

pedagógiai-szakmai

ellenőrzési

nyilvántartás

kiegészül

az

ellenőrzésben érintett pedagógus vagy intézményvezető ellenőrzése során tett
pedagógusi, vezetői és intézményi területek fejlesztésére vonatkozó javaslatokkal,
javasolt fejlesztési módokkal [Onytv. 1. mell. XI. rész 2. pont 2.3 alpont].


A pedagógusminősítési nyilvántartás szakértők adatait tartalmazó adatbázisa
kibővül a szakértő munkáltatójának nevével, címével és az intézmény OM
azonosítójával [Onytv. 1. mell. XII. rész 3. pont 3.16 alpont].



A pedagógusminősítési nyilvántartás új eleme a szakértői feladatok ellátására felkészítő
képzés adatai [Onytv. 1. mell. XII. rész 2. pont h) alpont].



Az integrált nyomon követő rendszerből a gyermek, tanuló nevelését-oktatását végző
pedagógus a gyermekre, tanulóra vonatkozó, a speciális ellátásához szükséges adatokat
megismerheti [Onytv. 2. mell. 3. pont 3.3 alpont].
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V/15. Tisztségek és megbízatások
Vezetőség:

Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit
Bense Zoltán
dr. Hegedűsné Kállai Judit

intézményvezető igazgató
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes

Gazdasági - Munkaügyi referens:
Pedagógiai munkát segítők:
Iskolatitkár:
Pedagógiai asszisztens:

Szabó Mária

Belső ellenőrzési csoport (BECS)

Rádiné Petróczi Mária Márta
Selyem Erika
Pelyva Imre
Répa Mónika Margit
Kósa Erika Matild

Mérési munkacsoport:

Selyem Erika
Kósa Erika
Rádiné Petróczi Márta

Pályaválasztási pedagógus:

Szederkényi Barbara

Balesetvédelmi felelős:
Tűzvédelmi felelős:
Munkavédelmi felelős:
Gyermekvédelmi összekötő:
Média (sajtó) felelős:
SZT összekötő:
DÖK összekötő:
Diabétesz ellátás:

Bense Zoltán
Fekete Imre
Tarjányi Károly
dr. Hegedűsné Kállai Judit
Bense Zoltán
Halász Attiláné
Borbélyné Csábi Beáta
Tóth Angéla

Szakszervezet:
Pedagógus Szakszervezet:

Bulyákiné Gubcsi Judit

Pántlika Brigitta
Keserű Szilvia

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 oktatónevelő munka érdekében – a város óvodáival, általános iskoláival, a középfokú oktatási
intézményekkel.
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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.
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:

2021. szeptember 1-3. hete

Pályaválasztási szülői értekezlet:

2021. november 22.

2. szülői értekezlet:

2022. február 1-2. hete

3. szülői értekezlet:

2022. május első hete

Fogadóestek:

2021. november 10.
2022. március 30.
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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.

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.
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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

VI.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
Naplók megnyitása,
tanulói adatok felvétele
Törzslap felvétele

Felelős
Osztálytanítók,
osztályfőnökök,
napközis nevelők
1. és 5. osztályos
osztályfőnökök

Határidő
2021. szeptember 20.

Ellenőrzést végző
vezetőség tagjai

2021. szeptember

vezetőség tagjai

44

Statisztikai
adatszolgáltatás
pontossága
E- naplóvezetés
pontossága
A tanulói mulasztások
nyilvántartása,
összegzése,
tankötelezettség
teljesítésével
kapcsolatos of.-i
feladatok

Osztályfőnökök

2021. szeptember
közepe

vezetőség tagjai

Minden
pedagógus
Osztályfőnökök

folyamatos

intézményvezetőhelyettesek
intézményvezetőhelyettesek

A hátrányos helyzetű és
veszélyeztetett tanulók
nyilvántartása
Könyvtári nyilvántartás
ellenőrzése
Gyermekvédelmi
intézkedési napló
Baleseti jegyzőkönyvek

Gyermekvédelmi
felelős

folyamatos

intézményvezetőhelyettesek

Könyvtáros

folyamatos

intézményvezető

Gyermekvédelmi
felelős
Baleseti
jegyzőkönyv

alkalomszerű

intézményvezetőhelyettes
intézményvezetőhelyettes

2.

folyamatos

alkalomszerű

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)
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Ellenőrzött feladat Felelős
Munkába érkezés
kiválasztott időpontban
mindenkire kiterjedően
(napközi, szakkör,
sportkör)

Határidő
folyamatos

Ellenőrzést végző
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: 2021. szeptember 20.
A tanmeneteket a munkaközösség-vezetőknek adják le elektronikus úton.

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.
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VI/2. Tanterembeosztás
TANTERMEK 2021/22. TANÉV
1.a Tóth-Horti Zsuzsanna
1.z Halász Attiláné

I. EM.
I. EM.

126. TEREM (régi 7)
125. TEREM (régi 6)

2.a Jernei Anikó
2.z Csankovszki Márta

FSZ.
II. EM.

018. TEREM (régi 2)
201. TEREM (régi 16)

3.a Bokorné Varga Katalin
3.z Bulyákiné Gubcsi Judit

II. EM.
II. EM.

220. TEREM (régi 15)
219. TEREM (régi 14)

4.a Kósa Erika
4.z Nagy Sándor Zoltánné

I. EM.
I. EM.

124. TEREM (régi 5)
101. TEREM (régi 8)

5.a Fáber Judit
5.z Rádiné Petróczi Márta

II. EM.
II. EM.

217. TEREM (régi 12)
218. TEREM (régi 13)

6.a Szederkényi Barbara
6.z Molnár Elvira

FSZ
II. EM.

006. TEREM (műhely 2)
206. TEREM (régi 17)

7.a Vass Viktória
7.z Kis Barbara

II. EM.
II. EM.

209. TEREM (régi 18)
213. TEREM (régi 10)

8.a Fekete Imre
8.z/1 Borbélyné Csábi Beáta
8.z/2 Selyem Erika

II. EM.
I. EM.
I. EM.

212. TEREM (régi 9)
105. TEREM (régi kt.)
106. TEREM (régi gazd.)
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VI/3. Intézményi mérési rendszer
Mérési csoport tagjai: Kósa Erika, Rádiné Petróczi Márta, Selyem Erika

Időszak
Szeptember

Október

Mérési terület
1. Bejövő elsősök
képességeinek mérése
(1. évfolyam)

Kósa Erika
Segítők: Javítást végző
nevelők, fejlesztő
pedagógusok, elsős
osztályfőnökök

2. Műveleti sebesség mérése
(2-8. évfolyam)

Selyem Erika
Matematikát oktató nevelők
Segítők: javítást végző
nevelők

1. Bejövő elsősök
képességeinek mérése
(1. évfolyam)

Kósa Erika
Segítők: Javítást végző
nevelők, fejlesztő
pedagógusok, elsős
osztályfőnökök

2. Műveleti sebesség mérése
(2-8. évfolyam)

Selyem Erika
Matematikát oktató nevelők
Segítők: javítást végző
nevelők

3. A pályaválasztást
megalapozó kompetenciák
vizsgálata
(8. évfolyam)

November

Felelősök

1. Bejövő elsősök
képességeiről tájékoztató a
szülőknek
2. Tájékoztató a műveleti
sebesség méréséről

Megjegyzés

Rádiné Petróczi Márta
Selyem Erika
Segítők: 8. osztályos
osztályfőnökök
Kósa Erika

Selyem Erika
Matematikát oktató nevelők

December
1. Országos
kompetenciamérés és
idegen nyelvi mérés
előkészítése
(6. és 8. évfolyam)

Selyem Erika
Rádiné Petróczi Márta
Segítők: gyógy- és fejlesztő
pedagógusok
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Január

1. MaTalent online mérés
(próbamérés)

Kósa Erika
4.osztályos osztályfőnökök

Február

1. Előző évi országos
kompetenciamérés
eredményeinek
megismerése

Selyem Erika
Rádiné Petróczi Márta

2. MaTalent online mérés
előkészítése

Kósa Erika
4.osztályos osztályfőnökök

1. Második osztályosok
követő mérése előkészítése
(2. évfolyam)

Kósa Erika

Március

2. MaTalent online mérés
Április

1. Második osztályosok
követő mérése
(2. évfolyam)

2. Bejövő elsősök
képességeinek kontroll
mérése
(1. évfolyam)
3. Műveleti sebesség mérése
(2-8. évfolyam)

Május

Oktatási Hivatal
felkérése alapján

Kósa Erika
4.osztályos osztályfőnökök

Oktatási Hivatal
felkérése alapján

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

1. Bejövő elsősök
képességeinek kontroll
mérése
(1.évfolyam)

Kósa Erika
Segítők: Javítást végző
nevelők, fejlesztő
pedagógusok, elsős
osztályfőnökök

2. Műveleti sebesség mérése
(2-8. évfolyam)

Selyem Erika
Matematikát oktató nevelők
Segítők: javítást végző
nevelők

3. Szövegértési, matematikai,
természettudományi és
nyelvi mérések a 6. és 8.
évfolyamon

Oktatási Hivatal
felkérése alapján

Selyem Erika
Rádiné Petróczi Márta
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Június

1. Tájékoztatás az elsősök
képességeinek kontroll
méréséről

Kósa Erika
1. osztályos osztályfőnökök

2. Tájékoztató a másodikosok Kósa Erika
képességeinek követő
2.osztályos osztályfőnökök
méréséről
3. Műveleti sebesség
mérésének eredményei

Selyem Erika

4. Tájékoztató az országos
kompetenciamérés
eredményeiről

Selyem Erika

Megjegyzés: A méréseket a mérési csoport a járványügyi helyzettől függően módosíthatja.
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VI/4. Osztályfőnökök, napközis nevelők, tanulószobás nevelők

Alsó tagozat osztályfőnökök, Napközis nevelők
Osztály

Osztályfőnök

Napközis nevelők

1.a

Tóth-Horti Zsuzsanna

Kovácsné Nagy Erika

1.z

Halász Attiláné

2.a

Jernei Anikó

Vízhányóné Papp Mónika
Győriné Farkas Anna /Bokorné
Varga Katali, Jernei Anikó

2.z

Csankovszki Márta

Antalné Gondi Tünde

3.a

Bokorné Varga Katalin

Rogozsán Nikolett

3.z

Bulyákiné Gubcsi Judit

Répa Mónika

4a

Kósa Erika

Kovács Ágnes

4.z

Nagy Sándor Zoltánné

Bense Andrea

Felsős osztályfőnökök
Osztály

Osztályfőnökök

5.a

Fáber Judit

5.z

Rádiné Petróczi Márta

6.a

Szederkényi Barbara

6.z

Molnár Elvira

7.a

Vass Viktória Csilla

7.z

Kis Barbara

8.a

Fekete Imre

8.z/1

Borbélyné Csábi Beáta

8.z/2

Selyem Erika

Tanulószobás nevelők
5-8. évfolyam

Vass Viktória
Tóth Angéla
Fantolyné Makány Ildikó
Bakóné Nemcsok Ilona
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VI/5. Óraterv
Tantárgyak

Óraterv – 1-4. évfolyam 2021/22-es tanévben
NAT5 NAT5 NAT5 NAT5 NAT4 NAT4 NAT4 NAT4
1.a
1.z
2.a
2.z
3.a
3.z
4.a
4.z
7
7
7
7
7
7
6
6

Magyar nyelv és
irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Etika/Hit- és erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés /
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés
Digitális kultúra
Rendelkezésre álló
órakeret

5
1
0
2
2
1

4
1
0
4
2
1

5
1
0
2
2
1

4
1
0
4
2
1

5
1
1
2
2
1

4
1
1
4
2
1

2
5
1
2
2
2
1

2
4
1
2
4
2
1

5
1
24

5
0
24

5
1
24

5
0
24

5
1
25

5
0
25

5
1
27

5
0
27

Óraterv – 5-8. évfolyam 2021/2022-es tanév
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Dráma és színház
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Etika/Hit- és erkölcstan
Természettudomány
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Hon- és népismeret
Informatika / Digitális
kultúra
Technika,
életvitel
és
gyakorlat / Technika és
tervezés
Testnevelés és sport /
Testnevelés
Osztályfőnöki / Közösségi
nevelés
Rendelkezésre álló órakeret

5.a
4

5.z
4

6.a
4

6.z
4

7.a.
3

7.z
3

8.a
4

8.z
4

3
4,5
2

3
4
2

3
4,5
2

3
4
2

3
5
2

3
4
2

3
5
2

3
4
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

1

1

1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
3
1

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
3
1

2

1

2

1

2
1

4
1
1

1
1
1
1,5

3
1
1
1

1,5
1

1

1

1

1

1

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

28

29

28

29

31

31

31

31
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VI/6. Továbbképzési terv – általános iskola

Ssz.

Pedagógus neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Antalné Gondi Tünde
Bakóné Nemcsok Ilona
Bense Andrea Erzsébet
Bense Zoltán*
Bokorné Varga Katalin
Borbélyné Csábi Beáta
Bulyákiné Gubcsi Judit
Csankovszki Márta
Fáber Judit
Fantolyné Makány Ildikó*
Fekete Imre
Gondi-Fábián Krisztina
Halász Attiláné
dr. Hegedűsné Kállai Judit
Jernei Anikó
Kis Barbara
Kósa Erika Matild
Kovács Ágnes
Kovácsné Nagy Erika*
Molnár Elvira
Nagy Sándor Zoltánné
Nagyné Mészáros Erika*
Pelyva Imre Zoltán*
Rádiné Petróczi Márta
Répa Mónika Margit
Rogozsán Nikolett Alexa
(gyakornok)
Selyem Erika Lenke*
Solymosiné Antalicz Tünde

29.
30.

Szederkényi Barbara
Tóth Angéla

31.
32.

Tóth-Horti Zsuzsanna
Vargáné Oláh Zsuzsanna

A jelenlegi
hétéves
ciklusban
elvégzett órák

Jelenleg
hétéves
időtartam
vége

Az előző
ciklusára
vonatkozó
teljesítés

100 óra
35 óra
0
30
0
Mentesség
Mentesség
215 óra
0
Mentesség
0
90 óra
0
90 óra
30
0
Mentesség
Mentesség
-

folyamatban
folyamatban
2015-2022
2017-2024
2020-2027
2017-2024
2019-2026
2014-2021
2015-2022
2016-2023
2019-2026
2015-2023
2020-2027
2016-2023
2020-2027
2015-2022
2019-2026
2019-2026
2014-2021
2016-2023
-

Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette
-

0

2019-2026

10
0

2017-2024
2019-2026

130 óra
40

2015-2022
2019-2026

Teljesítette
Nem teljesítette
(-10 óra)
Teljesítette
Nem teljesítette
(-120 óra)
Teljesítette
Teljesítette
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33. Vass Viktória
Mentesség
2014-2021
34. Vízhányóné Papp Mónika
folyamatban
35. Kaszáné Oláh Csilla*
36. Kollárné Sallai Mária*
*55év a pedagógus-továbbképzésben való részvétel korhatára

Teljesítette
Teljesítette
Teljesítette

VI/7. Ünnepségek, megemlékezések

Ünnepségek,
megemlékezések

Időpont

Felelősök

Magyar nyelv napja

2021. november 12.

Mikulás

2021. december 6.

7. évfolyam
(Kis Barbara, Vass Viktória, Bense
Zoltán)
Nagyné Mészáros Erika,
Kis-Fekete Vilmos, Molnár Elvira
zenei osztályok
6. évfolyam
(Szederkényi Barbara, Molnár
Elvira)
8. évfolyam + felsős kórus
(Borbélyné Csábi Beáta, Selyem
Erika, Fekete Imre, Kis-Fekete
Vilmos)
Tablókészítés
(Tóth Angéla)
3. évfolyam

Lucázás

2021. december 11.

napközis munkaközösség

Adventi hangverseny

2021. december 17.

Karácsonyi ünnepség

2021. december 21.

Nagyné Mészáros Erika,
Kis-Fekete Vilmos
Mindenkori 4.a osztály

Vízkereszti hangverseny

2022. január 6.

A magyar kultúra napja

2022. január 21.

Kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja

2022. február. 25.

1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepség
Víz világnapja

2022. március 11.
2022. március 22.

Nagyné Mészáros Erika,
Kis-Fekete Vilmos
Tablókészítés, megemlékezés
(Fáber Judit)
Történelem szakos óraadók
(Tablókészítés illetve órai keretek
között)
5. évfolyam (Fáber Judit, Rádiné
Petróczi Márta)
Bense Zoltán + napközisek

A költészet napja

2022. április 11.

Molnár Elvira

Tanévnyitó ünnepség

2021. szeptember 1.

Zenei világnap

2021. október. 1.

Az aradi vértanúk
emléknapja

2021. október 6.

1956-os forradalom ünnepe 2021. október 22.
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A holokauszt áldozatainak
emléknapja

2022. április. 12.

A Föld napja

2022. április. 22.

Anyák napi hangverseny

2022. május 11.

Madarak és Fák napja
A Nemzeti Összetartozás
Napja

2022. május 10.
2022. június 3.

Tanévzáró ünnepség

2022. június 25.

Történelem szakos óraadók
(Tablókészítés illetve órai keretek
között)
Bense Zoltán
Nagyné Mészáros Erika
Kis-Fekete Vilmos
Fantolyné Makány Ildikó
Bense Zoltán
Történelem szakos óraadók
(Tablókészítés illetve órai keretek
között)
7. évfolyam (Kis Barbara, Vass
Viktória)
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VI/8. Tanév rendjeNaptár

2021/2022-es tanév rendje
I. félév
OKTÓBER

SZEPTEMBER
1. Sze
2. Cs
3. P
4. Szo
5. V
6. H
7. K
8. Sze
9. Cs
10. P
11. Szo
12. V
13. H
14. K
15. Sze
16. Cs
17. P
18. Szo
19. V
20. H
21. K
22. Sze
23. Cs
24. P
25. Szo
26. V
27. H
28. K
29. Sze
30. Cs

1 1. tanítási nap/szülői 1.o1. P
2
2. Szo
3
3. V

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

4. H
5. K
6. Sze
7. Cs
8. P
9. Szo
10. V
11. H
12. K
13. Sze
14. Cs
15. P
16. Szo
17. V
18. H
19. K
20. Sze
21. Cs
22. P
23. Szo
24. V
25. H
26. K
27. Sze
28. Cs
29. P
30. Szo
31. V

23
24
25
26
27

1. K
2. Sze
3. Cs
4. P
5. Szo
6. V
szülői ért.
7. H
szülői ért.
8. K
szülői ért.
9. Sze
szülői ért.
10. Cs
Farsang felső
11. P
Farsang alsó
12. Szo
13. V
14. H
15. K
16. Sze
17. Cs
18. P
19. Szo
20. V
21. H
22. K
23. Sze
24. Cs
Komm. dikt. eml. 25. P
26. Szo
27. V
28. H
29. K
30. Sze
31. Cs

114
115
116
117

szülői értekezlet 2.o
szülői értekezlet 3.o
szülői értekezlet 4.o
Tőserdő alsó

szülői ért. 5-8.o.
szülői ért. 5-8.o.
szülői ért. 5-8.o.
szülői ért. 5-8.o.
Tőserdő felső

Papírgyűjtés
Papírgyűjtés

Medve Matek
19
20
21
22

NOVEMBER
Őszi szünet

Pályav.nap/Zenei Vn. 1.

28
29
30
31
32

33
34
35
36
37

H
2. K
3. Sze
Állatok Világnapja 4. Cs
5. P
Aradi v. ü.
6. Szo
7. V
8. H
9. K
10. Sze
11. Cs
12. P
őszhó projekt
13. Szo
14. V
Bolyai m.v
15. H
16. K
17. Sze
18. Cs
19. P
Halloween Party 20. Szo
21. V
okt. 23-i ünnepség 22. H
Őszi szünet
23. K
Őszi szünet
24. Sze
Őszi szünet
25. Cs
Őszi szünet
26. P
Őszi szünet
27. Szo
Őszi szünet
28. V
Őszi szünet
29. H
Őszi szünet
30. K

38
39
40
41

42
43
44
45
46

47
48
49
50
51

52
53
54
55
56

57
58

Őszi szünet

1. Sze
2. Cs
3. P
4. Szo
5. V
6. H
7. K
8. Sze
9. Cs
fogadóest
10. P
11. Szo
Bolyai magy.I./magy.ny.n 12. V
13. H
14. K
15. Sze
16. Cs
17. P
18. Szo
Játsszunk! pr. 19. V
20. H
21. K
pályavál.szülői ért. 22. Sze
23. Cs
24. P
25. Szo
Disco
26. V
27. H
28. K
Zrínyi 1. forduló 29. Sze
30. Cs
31. P

JANUÁR

DECEMBER
59
60
61

62
63
64
65
66

67
68
69
70
71

72
73

1. Szo
2. V
3. H
Bolyai magy. döntő 4. K
5. Sze
M ikulás projekt
6. Cs
7. P
8. Szo
9. V
10. H
továbbk./áth. munkanap 11. K
12. Sze
Lucázás
13. Cs
14. P
Német karácsonyi du. 15. Szo
16. V
Adventi hangv. 17. H
18. K
19. Sze
Adventi pr.
20. Cs
Karácsonyi ünnepség? 21. P
Téli szünet
22. Szo
Téli szünet
23. V
Téli szünet
24. H
Téli szünet
25. K
Téli szünet
26. Sze
Téli szünet
27. Cs
Téli szünet
28. P
Téli szünet
29. Szo
Téli szünet
30. V
Téli szünet
31. H

Téli szünet
Téli szünet
74
75
76
77
78

Vízkereszti hangv.

79
80
81
82
83

84
85
86
87
88

I.félév v.+Magyar kult.n.

M agyar Kult. napja
89
90
91
92
93

Alapítványi bál
Belső továbbk.

II. félév
FEBRUÁR
1. K
2. Sze
3. Cs
4. P
5. Szo
6. V
7. H
8. K
9. Sze
10. Cs
11. P
12. Szo
13. V
14. H
15. K
16. Sze
17. Cs
18. P
19. Szo
20. V
21. H
22. K
23. Sze
24. Cs
25. P
26. Szo
27. V
28. H

94
95
96
97

98
99
100
101
102

103
104
105
106
107

108
109
110
111
112

113

szülői ért.
Félévi ért. du.
szülői ért.
szülői ért.

MÁRCIUS

118
119
120
121
122

Zrínyi 2. forduló

Iskolanyitogató
márc.15. ünnepség

munkaszüneti nap
munkaszüneti nap
123
124
125

126 német házi verseny
127
Víz világnapja
128
129
130

Továbbk./áth.mnap
131 Zenei meghallgatás
132 Zenei meghallgatás
133
fogadóest
134

ÁPRILIS
1. P
2. Szo
3. V
4. H
5. K
6. Sze
7. Cs
8. P
9. Szo
10. V
11. H
12. K
13. Sze
14. Cs
15. P
16. Szo
17. V
18. H
19. K
20. Sze
21. Cs
22. P
23. Szo
24. V
25. H
26. K
27. Sze
28. Cs
29. P
30. Szo

135

136
137
138
139
140

141
142

143
144
145

146
147
148
149
150

1. V
2. H
3. K
4. Sze
5. Cs
Fórum
6. P
7. Szo
8. V
9. H
10. K
Költészet n.+Ostern party 11. Sze
Húsvéti pr./Holokauszt 12. Cs
Nevelői nap
13. P
Tavaszi szünet 14. Szo
Tavaszi szünet 15. V
Tavaszi szünet 16. H
Tavaszi szünet 17. K
T avaszi szün./Húsvét 18. Sze
Tavaszi szünet 19. Cs
20. P
1.o. beiratkozás 21. Szo
1.o. beiratk./Föld napja pr. 22. V
23. H
24. K
25. Sze
26. Cs
27. P
28. Szo
29. V
30. H
31. K

MÁJUS
Munka ünnepe
151
szülői ért.
152
szülői ért.
153
szülői ért.
154 szülői ért./Anyák n. 1.,3.o
155 Anyák napja 2.,4.o.

156
157 Mad. és fák napja pr.
158 Anyák napi hangv.?
159
160

161
162
163
164
165

166
167
168
169
170 Éneklő Ifj./kirándulás

171
172

JÚNIUS
1. Sze
2. Cs
3. P
4. Szo
5. V
6. H
7. K
8. Sze
9. Cs
10. P
11. Szo
12. V
13. H
14. K
15. Sze
16. Cs
17. P
18. Szo
19. V
20. H
21. K
22. Sze
23. Cs
24. P
25. Szo
26. V
27. H
28. K
29. Sze
30. Cs

173
174
175

Nemzeti összetart.

Pünkösd
176
177
178
179

Tanárbúcsúztató
Bankett

180
181

DÖK/gyermeknap
utolsó tanítási nap

Tanévzáró ü.

Tanévzáró ért.
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VI/9. Munkatervek

Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános Iskola

Osztályfőnöki
munkaközösség
munkaterve
2021/2022. tanév
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Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve
Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai: Fáber Judit, Rádiné Petróczi Márta, Szederkényi
Barbara, Molnár Elvira, Kis Barbara, Vass Viktória, Borbélyné Csábi Beáta, Selyem Erika,
Fekete Imre
Osztályok és osztályfőnökök:
Osztály

Osztályfőnők

Osztályterem

5.a

Fáber Judit

217. terem

5.z

Rádiné Petróczi Márta

218. terem

6.a

Szederkényi Barbara

006. terem

6.z

Molnár Elvira

206. terem

7.a

Vass Viktória

209. terem

7.z

Kis Barbara

213. terem

8.a

Fekete Imre

212. terem

8.z/1

Borbélyné Csábi Beáta

105. terem

8.z/2

Selyem Erika

106. terem

2021 augusztusában az osztályfőnöki munkaközösség összeállította a 2021/2022-es tanévre
vonatkozó éves munkatervét. Az előző évek hagyományát követve megterveztük a tanév
közösségi- és osztályprogramjait.

Tervezett programok:


Tanévnyitó



Pályaorientációs nap



Ünnepségek: Az aradi vértanuk emlékünnepe
Az 1956-os forradalom
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
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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. 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.
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.


Papírgyűjtés

Az őszi papírgyűjtésben részt kívánunk venni, elsődlegesen a környezettudatosság kialakítása
miatt.


A továbbtanulás előkészítése

A 7. és a 8. évfolyamok nagyon fontos feladata a továbbtanulás előkészítése. Minden tanuló a
nyolcadik évfolyamon részt vesz a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatában, a
könnyebb pályaválasztás érdekében. Szakmákat bemutató kisfilmeket és pályaorientációs
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kérdőív kitöltését tervezünk. A nyolcadikosok nyílt napokra mehetnek a középiskolákba. A
szülőknek pályaválasztási szülői értekezletet szervezünk, ahol a középiskolák vezetői
bemutatják iskoláikat.


Tőserdei kirándulás

Hagyományainknak megfelelően vonatos kirándulást tervezzük a felső tagozatosoknak. 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 szoktunk tartani a felsősöknek, melyet most korábban októberben
szándékozunk megtartani az adott lehetőségek figyelembevételével.
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

Tervezzük, hogy májusban a Határtalanul pályázat keretében Erdélybe utaznak a hetedikesek.
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.


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.
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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 8 nyolcadikos gyerek segíti egész évben. Fokozott felügyeletet igényel az új
kondipark használata a balesetek elkerülése végett.

Vass Viktória Csilla
munkaközösség-vezető
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Kiskunfélegyházi
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Reál
munkaközösség
munkaterve
2021/2022. tanév
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A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola reál munkaközösségének tagjai a
2021/2022-es tanévben:
Név
Bense Zoltán
Bokorné Varga Katalin
Kis Barbara
Kovács Ágnes
Kovácsné Nagy Erika

Szak
földrajz, könyvtár
tanító, testnevelés
szakkollégium
testnevelés
tanító, természetismeret
műveltségterület
tanító, testnevelés
szakkollégium

Fekete Imre

informatika, technika

Feketéné Prikkel Andrea
Pelyva Imre Zoltán

hittan, kémia
biológia, etika, testnevelés

Rádiné Petróczi Mária Márta

matematika,
pedagógiai értékelés és mérés

Selyem Erika

fizika, informatika, matematika,
pedagógiai értékelés és mérés

Szederkényi Barbara

informatika, matematika

Vargáné Oláh Zsuzsanna
Judit

biológia, kémia

A 2021/22-es
tanévben tanított
tantárgyak
földrajz
testnevelés
testnevelés
természetismeret
testnevelés
informatika,
technika
hittan, kémia
biológia, testnevelés
matematika
fizika, informatika,
matematika
informatika,
matematika
biológia, kémia

A 2021/22-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 az előző tanévek és a digitális
oktatás tapasztalatai, a témahetek programjai és a munkaközösségi tagok javaslatai alapján
alakítottuk ki a járványügyi intézkedési terv előírásainak figyelembe vétele mellett.
A 2021/2022-es tanév fő oktatási és nevelési céljai és feladatai:
● Alapkészségek fejlesztése
● Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása
● Környezettudatos magatartás kialakítása
● Egészséges életmódra történő nevelés
● 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
● Kiváló Tehetségpont minősítéshez méltó személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés
● Tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozós és felzárkóztatás
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Tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása a mindenkori járványügyi
szabályozások irányelveinek betartásával
● Tanulási nehézséggel küzdő gyermekeink segítése, a tanulás hatékonyságának
fejlesztése
● A tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a pályaorientáció támogatása
● Korszerű tanítás, tanulási módszerek alkalmazása, módszertani eljárások fejlesztése.
●

Tanulóink tehetségének, képességeinek kibontakoztatását segítő tevékenységeink:
− szakkörök
− tehetséggondozó-és felzárkóztató foglalkozások
− középiskolai előkészítő foglalkozások.
A tanév előkészítésének központi feladata volt a munkaközösségben dolgozó kollégák számára,
az elmúlt év tapasztalatait elemző munkaközösségi megbeszéléseket követően, a tavaly újonnan
belépő évfolyamok helyi tanterveinek megvalósítási mutatói alapján szaktárgyspecifikusan
felülvizsgálni és aktualizálni az idei év tanmeneteit.
A nyár folyamán elkészült pályázati forrásból intézményünk udvarán a régóta várt kondipark.
A tanév megkezdése előtt a testnevelés tantárgyat tanítók a tantestületi szempontok
figyelembevételével összeállították azt a szempontrendszert, amelyek a kondipark
rendeltetésének megfelelő használatát balesetvédelmi és járványügyi szempontok alapján is
támogatják.
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, amit a tanév rendje egyértelműen meghatároz
(témahetek, pályaorientáció, mérések), illetve olyan programok, amelyek a munkaterv
összeállításakor már felmegjelent felhívásokban elérhetőek voltak.

A 2021/22-es tanév feladatai
Hónap

Feladat
-

Az éves munka szervezése, tervezése
Tanmenetek elkészítése, átdolgozása, leadása
Szakkörök és versenyek meghirdetése
Versenyekre történő jelentkezések
A tanulók év eleji tantárgyi mérése

-

Számolási rutin mérése

-

Kutatók éjszakája

-

Magyar Diáksport Napja

Szeptember

Felelősök
Szaktanárok
Matematika szakos
tanárok
Rádiné P. Márta
Testnevelés szakos
tanárok

64

-

Október

November

December

Január

Február

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák
vizsgálata

Május

Pelyva Imre Zoltán
Vargáné O. Zs.
Kovács Ágnes

-

Állatok világnapja

-

Pályaorientációs nap

Szederkényi Barbara
Rádiné P. Márta

-

ECDL vizsgák

Szederkényi Barbara

-

Pályaorientációs tanácsadás – egyéni és
csoportos formában

Szederkényi Barbara
Rádiné P. Márta

-

ECDL vizsgák

-

Majd én megmutatom számítógépes grafikai és Szederkényi Barbara
rajzpályázat - zárórendezvény

-

Félév zárása

Szaktanárok

-

Központi írásbeli felvételi vizsga

Selyem Erika
Rádiné P. Márta

-

ECDL vizsgák

Szederkényi Barbara

-

Tankönyvrendelés

-

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Rádiné P. Márta

-

Víz világnapja

Bense Zoltán
Pelyva Imre Zoltán
Vargáné O. Zs.
Kovács Ágnes

-

ECDL vizsgák

-

Digitális témahét

-

Fenntarthatósági témahét

-

Szövegértési, matematikai,
természettudományi és nyelvi mérések a 6. és
8. évfolyamon

Március

Április

Fekete Imre
Selyem Erika

Szaktanárok

Szederkényi Barbara
Fekete Imre
Bense Zoltán
Pelyva Imre Zoltán
Vargáné O. Zs.
Kovács Ágnes
Rádiné P. Márta
Selyem Erika
Szederkényi Barbara
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.

Június

-

Madarak, fák világnapja

Pelyva Imre Zoltán
Vargáné O. Zs.
Kovács Ágnes

-

ECDL vizsgák

Szederkényi Barbara

-

ECDL vizsgák

Szederkényi Barbara

-

Számolási rutin mérés

Rádiné P. Márta
Selyem Erika
Szederkényi Barbara

-

A tanulók év végi felmérése
A tanév értékelése

Szaktanárok

A tanév folyamán tanulóink számára minden tantárgyból biztosítunk lehetőséget helyi, megyei
és országos szervezésű tanulmányi- és sportversenyeken való megmérettetésekre.
A korábbi években meghirdetett tanulmányi versenyekre történő idei nevezéseket az előkészítő
időszak munkaközösségi értekezletein a szaktanárok tapasztalatai alapján felülvizsgáltuk.
Jelen munkaterv a korábbi tapasztalatok alapján népszerű versenyeket és a választott újakat
tartalmazza, de továbbra is teret adunk esetleges újabb felhívásoknak is.
A versenyekre való nevezéseket az adott versenyért felelős kollégák végzik.
A versenyekre való felkészítések során a munkaközösség tagjai együttműködnek egymással
illetve más munkaközösségek tagjaival is.
A versenyeken való részvétel megszervezése ebben a tanévben is a járványügyi helyzet
függvénye.

Tervezett versenyek
Tantárgy
Biológia
Földrajz

Informatika

Verseny elnevezése
− Herman Ottó Verseny
− Bolyai Természetismereti Csapatverseny
- HEBE országos levelezős verseny
− Majd én megmutatom! - számítógépes
grafikai és rajzpályázat
− Szent Benedek Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium által hirdetett informatika
verseny
− Gábor Dénes Számítástechnikai
Emlékverseny

Felelősök
Pelyva Imre Zoltán
és
Vargáné O. Zs.
Bense Zoltán

Fekete Imre
Szederkényi Barbara
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Kémia

Matematika

Technika és tervezés
Természettudomány
Testnevelés

− Bolyai János Gimnázium által 8.
osztályosoknak szervezett informatika verseny
− Alföldi Országos Számítástechnika
Verseny
− Nemes Tihamér Nemzetközi
Informatikai Tanulmányi Verseny
− Id. Szántay Csaba Országos Általános
Iskolai Kémiaverseny
− 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
− Katasztrófavédelmi Verseny
− Bicaj-Ricsaj Országos Közlekedési
Verseny
− Herman Ottó Verseny
- Diákolimpiai versenyek
− Városi kupák (atlétika, labdajátékok)

Feketéné P. Andrea
Vargáné O. Zs.

Rádiné Petróczi
Márta
Selyem Erika
Szederkényi Barbara

Fekete Imre
Kovács Ágnes
Bokorné V. Katalin
Kis Barbara
Kovácsné N. Erika
Pelyva Imre Zoltán

A járványügyi intézkedéseket és korlátozásokat megelőző tanévekben rendszeresen
szerveztünk tanulóink látókörének szélesítését szolgáló céllal kihelyezett tanórákat változatos
helyszínekre. Az iskolán kívüli programok megszervezése a munkaterv összeállításakor a
járványügyi helyzet alakulása miatt ugyan bizonytalan, azonban még sem tekinthetünk el
azoktól a lehetőségektől, melyeket általuk elérhetnénk. 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,
a szegedi helyszínen szervezett "Mi a pálya?" műszaki pályaválasztó fesztivál és a 2021/22-es
tanév legnagyobb természetvédelmi eseménye az "Egy a Természettel" Vadászati és
Természeti Világkiállítás” a FÁTYOL Iskolaprogram keretében.
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.
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A munkaközösség tagjainak egyéb, tanórán kívüli tevékenységei, vezetett foglalkozásai:
Bense Zoltán: intézményvezető helyettes, szakértői munka, kirándulások, túrák szervezése
Bokorné Varga Katalin: tömegsport
Fekete Imre: rendszergazda, az iskola web lapjának felelőse, fegyelmi bizottsági tag
Feketéné Prikkel Andrea: kémia szakkör
Kis Barbara: tömegsport
Pelyva Imre: tömegsport, 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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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
Szana Andrea - 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

Könyvtár: Bakóné Nemcsok Ilona
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Tantárgyanként a következő versenyeket, programokat tervezzük

Német nyelv (Borbélyné Csábi Beáta)
-

szakkör 3. osztályban
levelező versenyen való részvétel
karácsonyi programdélután
húsvéti programdélután
német háziverseny

Angol nyelv (Vass Viktória, Nagy Sándor Zoltánné, Bulyákiné Gubcsi Judit,
Makányné Óvári Éva, Szana Andrea)
-

Bendegúz 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

-

MM Publications verseny

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)
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-

A költészet napja alkalmából a Constantinum által szervezett versmondó
verseny
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 pályázatokon 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.

Hon- és népismeret (Fantolyné Makány Ildikó)
-

Az órákon kiemelt szerep jut a szövegértés és a gondolkodás fejlesztésének, a
tanulás tanításának, a tevékenységek sokrétűségének.

-

Új szemléltetőeszközök beszerzése.

Néptánc (Fantolyné Makány Ildikó)
-

Az első négy évfolyamon és az 5.z osztályban anyák napjára néptánc előadás
készül. Az 5. évfolyam 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)
-

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:
zenei világnapi megemlékezés
aradi vértanúk megemlékezés
56-os forradalom évf. megemlékezés
adventi hangverseny
iskolai karácsonyi műsor
iskolanyitogató
március 15. iskolai ünnepség
anyák napi hangversenyek
Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó
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, alsós zenei osztályokban négy alkalommal
kerül megrendezésre. A hangversenyre jelentkezhetnek „a” osztályos tanulók is.
A 2020 májusában elmaradt Éneklő Ifjúság Kórustalálkozót pótolnánk, amelynek
megvalósítása függ az anyagi feltételek megteremtésétől.
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:

Október 1. Zenei világnapi iskolai megemlékezés (ének szakos tanárok, karvezetők)
Október 6. Aradi vértanúk iskolai megemlékezés (6. osztály és felsős kórus)
Október 15. Bolyai Magyar Csapatverseny I. forduló (magyar szakos kollégák)
Október 20. Halloween party (angol szakos kollégák)
Október 22. Nemzeti ünnep iskolai ünnepség (felsős kórus)
November 6. Bolyai Magyar Csapatverseny I. ford. Batthyány iskola
November 12. Magyar Nyelv Napja (magyar szakos kolléga)
December 15. Német karácsonyi délután (Borbélyné Csábi Beáta)
December 17. Adventi hangverseny a Szent István-templomban (ének szakos kollégák és
karvezetők)
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Január 6. Kiskunfélegyházi Vízkereszti Kórustalálkozó
Január 22. Magyar Kultúra Napja – iskolai megemlékezés a Himnusz keletkezéséről (magyar
szakos kolléga)
Február 25. Kommunista diktatúra emléknapja (történelem szakos kolléga)
Március 11. Nemzeti ünnep – iskolai ünnepség (Kicsinyek Kórusa)
Március 21. Német háziverseny (német szakos kolléga)
Április 11. Költészet napja – iskolai megemlékezés (magyar szakos kolléga)
Április 11. Német húsvéti programdélután (német szakos kolléga)
Április 12. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól (német szakos kolléga)
Május 11. Anyák napi hangversen (ének tanárok, karvezetők, néptánctanár)
Május 27. Éneklő Ifjúság Énekkari Találkozó (karvezetők)
Június 4. Nemzeti összetartozás napja (történelem szakos kolléga)
Június 25. Tanévzáró ünnepség (felsős kórus)

Molnár Elvira
munkaközösség-vezető
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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

Halász Attiláné

Vízhányóné Papp Mónika

24 fő

1.a

Tóth-Horti Zsuzsanna

Kovácsné Nagy Erika

30 fő

2.z

Csankovszki Márta

Antalné Gondi Tünde

29 fő

2.a

Jernei Anikó

Győriné Farkas Anna/Sörös Józsefné

26 fő

3.z

Bulyákiné Gubcsi Judit

Répa Mónika

24 fő

3.a

Bokorné Varga Katalin

Rogozsán Nikolett

30 fő

4.z

Nagy Sándor Zoltánné

Bense Andrea

19 fő

4.a

Kósa Erika

Kovács Ágnes

22 fő

Alsó tagozat összesen: 204 fő

Fejlesztő pedagógus: Solymosiné Antalicz Tünde
Gondi-Fábián Krisztina
Gyógypedagógus:

Ruzsinszki Andrea (óraadó)
dr. Nyilas Erika utazó logopédus, pszichológus
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II.) A tervezet havi bontása, felelősök és segítők
Hó

08.

Feladatok

Felelősök, segítők

ALAKULÓ ÉRTEKEZLET
2021. augusztus 23.
Megbeszélések: a hét folyamán
Téma:
- Mk. vezetők választása:
Alsós mk. vezető: Tóth-Horti Zs.
Napközis mk. vezető: Répa Mónika
- munkaterv előkészítése
- értékelési rendszer áttekintése
- KRÉTA
Munkaközösségi megbeszélés
- Időpont: 2021. augusztus 31.
- Téma:
- Munkaterv elfogadása
- Tanév rendje
- Tanmenetek ellenőrzése
Tőserdei kirándulás
Időpont: 2021. szeptember 10.

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna
Répa Mónika

1-2. oszt. mérés (folyamatosan)

Felelős: Antalné Gondi Tünde, Kovácsné
Nagy Erika 1-2. évf.
Kovács Ágnes, Rogozsán Nikolett 3-4.évf.

ÉRTEKEZLET – közös
Téma: Havi feladataink, szeptemberi
programjaink értékelése

Felelősök: Tóth-Horti Zsuzsanna
Répa Mónika

DIFER

Felelős: Solymosiné A. Tünde
Gondi-Fábián Krisztina

Felmérések

Felelősök: osztályfőnökök

Projektdélután: „Őszhó” ünnep
2021. október 15.

Programfelelős:
1-2.oszt: Antalné Gondi Tünde
3-4. oszt: Kovács Ágnes

Pályaorientációs nap október

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna
Jernei Anikó
Felelős: Kósa Erika
elsős osztályfőnökök

Programfelelős: napközis nevelők
és osztályfőnökök

09.

10.

Mérési tájékoztató - 1. osztályos szülőknek
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11.

12.

Napközis projektdélután:
Játsszunk együtt!
Időpont: 2021. 11. 19.

Felelős: Kovácsné Nagy Erika
minden napközis

Havi megbeszélés

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna
Répa Mónika

Móra Mesemondó Találkozó
2020. november

Tájékoztatásért felelős:
Tóth-Horti Zsuzsanna

Mikulás
Időpont: 2021. december 6. (péntek)
(Mikulás ruha, Krampusz, zsák
előkészítése)

Felelős: 3. osztályos osztályfőnökök

Mikulás projektdélután
Időpont: 2021. december 6.

Programfelelős:
1-2. oszt: Vízhányóné Papp Mónika
3-4. oszt: Bense Andrea
Rogozsán Nikolett

Lucázás
Időpont: 2021. december 13. (péntek)

Rendező: Győriné Farkas Anna
Jernei Anikó

Adventi hangverseny
Időpont: 2021. december 17.

Felelős: Nagyné Mészáros Erika
A „z” osztályos osztályfőnökök és
napközis nevelők

Nyugdíjasok meghívása
Ajándék készítése

Felelős: Répa Mónika
Ajándék: Közös munka

Adventi koszorú készítése

Felelős: Répa Mónika
dr. Hegedűsné Kállai Judit
Gondi-Fábián Krisztina

Napközis projektdélután: Advent
Technikai foglalkozás
Időpont: 2021. december 20.

Felelős: Minden napközis

Havi megbeszélés

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna
Répa Mónika
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Karácsony
Időpont: 2021. december

Mindenkori 4.a osztály + osztályfőnök
Felelős: Kósa Erika
Segítő: Kovács Ágnes

Adventi gondolatok

Felelős: Vargáné Oláh Zsuzsanna

Vízkereszti hangverseny:
2022. január 6.

Felelős: Nagyné Mészáros Erika
„z” osztályfők és napközisek

Felmérések (január)

Felelős: osztályfőnökök

Havi értekezlet

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna
Répa Mónika

Alapítványi bál
Időpont: 2022. január 29.

Felelős: Vargáné Oláh Zsuzsanna
Répa Mónika
Jernei Anikó
Segítő: mindenki

ÉRTEKEZLET
Időpont: 2022. február
Félévzárás, évfolyam beszámolók

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna
Répa Mónika

Farsang
Időpont: 2022. február 12. (szombat)
Egyéni jelmezes felvonulás

Felelős: Halász Attiláné
DÖK összekötő tanár
Segítő: mindenki

Komplex Iskolanyitogató Gergely-járással
Időpont: 2022. március 9.

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna
+ leendő elsős osztályfőnök
Nagyné Mészáros Erika
Kósa Erika

Napközis mk. foglalkozás

Felelős: Répa Mónika
aktuális témák

01.

02.

03.

Szavalóverseny
Fórum
Időpont: 2022. március 23.

Felelős: Vargáné Oláh Zsuzsanna
Tóth-Horti Zsuzsanna
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(beiratkozás időpontjától függ)

+ leendő elsős osztályfőnökök,
Nagyné Mészáros Erika, Kósa Erika

Napközis projektdélután:
Húsvétváró projektdélután
Időpont: 2022. április 13.

Felelős: 1-2. évf. Vízhányóné Papp
Mónika, 3-4. évf. Rogozsán Nikolett
Segítők: minden napközis

Beiratkozás
Időpont: 2022. április 21-22.

Felelős: Vargáné Oláh Zsuzsanna
dr. Hegedűsné Kállai Judit
+ leendő elsős osztályfőnökök
+ iskolatitkár

Fenntarthatósági témahét
Föld napja projektdélután április 22.

Felelős: dr. Hegedűsné Kállai Judit

Anyák napi hangverseny
Időpont: 2022. május 11.

Felelős: Nagyné Mészáros Erika
+ „z”-s osztályfők és napk. nevelők

ÉRTEKEZLET: 2022. május
Évfolyam beszámolók

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna
Répa Mónika

Anyák napi ünnepségek
Időpont: 2022. május első hete

Az „a” és „z” osztályos osztályfőnökök és
napközis nevelők

Madarak és fák napja
Vendégelőadó meghívása

Felelős: Bense Andrea, Kovács Ágnes

Felmérések

Felelős: osztályfőnökök

Projektdélután: Gyereknap
DÖK-nap Alma Együttes meghívása
Időpont: 2022. június 14.

Felelős: Répa Mónika, Jernei Anikó

Osztálykirándulások
Időpont: 2022. június

Felelősök: osztályfőnökök,
napközis nevelők

ÉRTEKEZLET
Időpont: 2022. június
Téma: A tanév értékelése

Felelős: Tóth-Horti Zsuzsanna
Répa Mónika

Tartós tankönyvek rendbetétele
Időpont: 2022. június

Felelős: Tankönyvfelelősök, könyvtáros,
napközis nevelők

04.

05.

06.
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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:
10 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
alsós munkaközösség-vezető

Répa Mónika
napközis munkaközösség-vezető
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A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola
Diákönkormányzatának munkaterve a 2021/22-es tanévre

Az osztályok képviselői:
4. évfolyam: Berecz Ábel 4.a, Rácz-Szabó Viktória 4.a, Seres Emma 4.z, Csenki Miranda 4.z
5. évfolyam: Csőke Csenge 5.a, Kovács Ráhel 5.a, Endre Balázs 5.z, Szeri Ágnes 5.z
6. évfolyam: Berecz Áron 6.a, Hideg Balázs 6.a, Szabó Máté 6.z, Hideg Zita 6.z
7. évfolyam: Besze Zsófia 7.a, Nyiki Krisztián 7.a, Dobos Laura 7.z, Dobos Bernadett 7.z
8. évfolyam: Rácz-Szabó Alexandra 8.a, Nagy Krisztián 8.a, Sallai Viktória 8.z/1, Papp Noémi
8.z/1, Hegedűs Dorka 8.z/2, Tarjányi Hanna 8.z/2
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.
Izgatottan várjuk az „Autómentes nap” programjait, amelyek a gyermekek biztonságos
közlekedését segítik, felkészítik őket a balesetmentes gyalogos és kerékpáros közlekedésre.
Szeptember 10-én (alsó tagozat) és 17-én (felső tagozat) a Tőserdőbe kirándulunk, ahol
a szabadlevegőn játékos ügyességi feladatokat kapnak a gyerekek, amelyet egészséges
finomságokkal jutalmazunk. Előzetes feladatként menetlevelet készítenek.
Szeptember 21-22-én rendezzük meg az őszi papírgyűjtésünket, valamint ismét
lehetőség nyílik az használt étolaj gyűjtésére a környezettudatos nevelés érdekében. Ezeket több
fórumon népszerűsítjük a szülők körében.
Október:
Ebben a hónapban az Október 6. és Október 23.-hoz kapcsolódó városi ünnepségeken veszünk
részt.
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November:
Novemberben 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.
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 tagozaton. Szeretnénk ismét változatos
programokkal élménydússá, emlékezetessé tenni minden korosztály számára.
A tanév során a tervezetteken kívül az időközben meghirdetésre kerülő programokon is részt
veszünk és folyamatosan jelentkezünk az iskolarádió aktuális műsoraival.
A Diákönkormányzat tagjai az első megbeszélésen a munkatervet megismerték, és
egyhangúlag elfogadták.

Borbélyné Csábi Beáta
DÖK-segítő pedagógus
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Gyermekvédelmi munkaterv
2021/2022.

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 2021/2022. 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
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Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános Iskola

Az iskolai könyvtár
munkaterve
2021/2022. tanév
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„A könyv az az embernek, ami szárny a madárnak.”
(Bonus)

Az iskolai könyvtár biztosítja a tanuláshoz, művelődéshez szükséges helyet,
eszközöket és információkat. Kutatóhelyként, nevelési színtérként, a
személyiségformálás és értékközvetítés eszközeként működik.
Az iskolai könyvtár a következőküldetést vállalja:
Támogatja az iskola pedagógiai programjában és a helyi tantervben megfogalmazott
célokat.
Együttműködik az iskola vezetőségével, pedagógusaival és tanulóival a pedagógiai
program megvalósításában.
Biztosítja az iskolai könyvtár információforrásait és eszközeit.
Együttműködik a pedagógusokkal és a vezetőséggel abban, hogy szilárd
alapműveltséggel, készségekkel, alkalmazható tudással rendelkező fiatalok hagyják el
az iskolát.










Általános feladatok:
Könyvbeszerzés, bevételezés.
Selejtezés.
A letéti állományok egyeztetése.
Állományvédelem.
Törlés az állományból.
Adminisztrációs feladatok.
Könyvtárhasználati órák.
Szavalóversenyek, iskolai műsorok segítése.
Folyamatos önképzés, továbbképzés, a könyvtári szakirodalomban való tájékozódás.
Eseménynaptár:

 Augusztus: könyvtári, tartós tankönyvek bevételezése.
 Szeptember: könyvtári tanmenet elkészítése.
 Könyvtárhasználati óra 8. évf.: Híres könyvtárak, filmvetítés, elektronikus
könyvtárak, MEK, DIA, SULINET.
 Október: könyvtári statisztika.
 Könyvtárhasználati óra 7. évf.: Az internet jellemzői, kommunikációs funkciói,
viselkedési kultúrája, veszélyei, előnyei.
 November/december: sérült, csonka példányok, gyűjtőkörbe nem illő
dokumentumok folyamatos kivonása.
 Könyvtárhasználati óra 6. évf.: Információ gyűjtése és rendszerezése egy adott
témában, alapvető keresési gyakorlatok, nem nyomtatott dokumentumok.
 Könyvtárhasználati óra 5. évf.: A könyvtári rend, betűrend, szakrend. Gárdonyi
Géza: Egri csillagok – könyvborító tervezése.
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 Január: Félévi beszámoló előkészítése.
 Könyvtárhasználati óra 4. évf.: Segédkönyvek és használatuk, könyv- és
könyvtártörténet (ókori, Mátyás király könyvtára, kódexek).
 Február: a könyvtári rend áttekintése, gondozása.
 Könyvtárhasználati óra 3. évf.: Tájékozódás a polcok között, szépirodalom,
szakirodalom. A könyv „kívül és belül”. Könyvjelző készítés. Könyvek
csoportosítása.
 Március/ április: kölcsönzések áttekintése, felszólítások.
 Könyvtárhasználati óra 2. évf.: A könyvek típusai, példák. A kölcsönzés
menete. A könyvtáros abc szabályai szerint különböző típusú könyvek
betűrendbe állítása. Könyvjelző készítés.
 Május: törlési jegyzék készítése selejtezésre szánt dokumentumokból.
 Könyvtárhasználati óra 1. évf.: Ismerkedés a könyvtárral. A könyvtári
viselkedés szabályai. Könyvtár és könyvesbolt közötti különbségek
megvitatása. Diafilmes mesevetítés, a látott meséről rajzpályázat.
 Június: Év végi beszámoló elkészítése, a letéti állomány ellenőrzése, illetve az éves
kölcsönzés lezárása.

Készítette: Bakóné Nemcsok Ilona
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