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Jogszabályi háttér 

Az éves iskolai munkaterv elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírásokat alkalmaztuk. 

Külső szabályzók: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 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 

 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

 A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet 

 A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszeri rendelet 

 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi

_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf 

Belső szabályzók: 

A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozók is, így különösen: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev.pdf
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 Szakmai alapdokumentum 

 Pedagógiai program  

 Szervezeti és működési szabályzat 

 Házirend 

A munkaterv elkészítésénél felhasználásra került a szaktárca köznevelésért felelős ál-

lamtitkárságának gondozásában megjelent tanévkezdő kiadvány is. Ez év szeptemberé-

től bevezetésre kerülnek az átdolgozott dokumentumok: PP, SZMSZ, Házirend, ame-

lyek tartalmazzák az új kerettantervere épülő helyi tantervet és a komplex alapprogram 

elemeit is. 

1.Helyzetelemzés 

 

Iskolánk pedagógusainak száma 2020. október 1. Pellérd 

fő 22 

teljes állású  20 

részmunkaidős 2 

NOKS( iskolatitkár, 

rendszergazda) 

1,5 

 

Technikai dolgozók Pellérd 

fő 6 

teljes állású  5 

részmunkaidős 1 

 

1.2.Pedagógus adatok 

Tartósan távollévők Érkeztek/ helyettesíti 

Till-Visnyei Mónika (CSED) Péterfalvy Mária (óraadó), Szőke 

Tamás(óradó) 

Gáspár Szabó Melinda táppénz Nagy Eszter 

Vészi Virág( GYED) Kurucz Katalin( óradadó), Pavlekovicsné 

Pfaff Erzsébet ( óraadó) 
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Távoztak Érkeztek/kinevezés 

Németh-Sári Krisztina( áthelyezés) Jakab András ( kinevezés) 

betöltelen álláshely Brunner Anita 

Gosztolyáné Rácz Éva( nyugdíjazás) dr. Herrné Steidl Judit 

Tálosné Mátyás Judit (nyugdíjazás) Máté Gyuláné 

Kovács Boglárka (áthelyezés) Nagy Eszter 

Hambalkó Lilla ( 2020.02.19)- Gyód Mészáros Zsófia 

 

Név Végzettség Besorolás 

Varga Ágnes tanár, matematika-fizika mesterpedagógus 

Villányiné Stáhl Márta tanár, matematika-technika mesterpedagógus 

Vedelek Mihály  tanító, tanár, testnevelés Ped I. 

Balogh Edit tanár, magyar nyelv és irodalom mesterpedagógus 

Jakabné Katics Ildikó tanító,testnevelés műveltségterület Ped II. 

Kovács Zoltán tanár, matematika, fizika Ped II. 

Hamburger Antal tanár, matematika, fizika, informatika Ped II. 

dr. Herrné Steidl Judit tanár, fejlesztő pedagógus Ped I. 

Máté Gyuláné tanító Ped I. 

dr. Makra Istvánné  tanár, ének, történelem Ped II. 

dr. Káplárné Nagy Ágnes tanár, magyar nyelv és irodalom, német  

nyelv 

Ped I. 

Makai Andrea tanító, magyar műveltségterület Ped II. 

Katicsné Somogyvári Ildikó tanár, könyvtáros Ped I.. 

Juhászné Kernya Andrea német nemzetiségi tanító Ped I. 

Brunner Anita tanár, német nyelv Ped I. 

Szilárd Adél tanár, angol nyelv Ped I. 

Horváth Dávid Attila tanár, földrajz, történelem Ped I. 
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Keresztély Renáta tanár,kémia, biológia Ped I. 

Jakab Gabriella tanár, történelem, német nyelv Ped II. 

Jakab András tanár, testnevelés,biológia gyakornok 

Nagy Eszter tanító Ped I. 

Pavlekovicsné Pfaff Erzsébet tanár, német nyelv óraadó 

Szőke Tamás tanár, testnevelés óraadó 

Kurucz Katalin tanító óraadó 

Péterfalvy Mária  tanító,könyvtár műveltségterülettel óraadó 

Sasvári Sarolta- Gyód tanító,könyvtár műveltségterület mesterpedagógus 

Szieberthné Apáthy Anita-Gyód tanító, német műveltségterülettel Ped I. 

Mészáros Zsófia Gyód tanító Ped I. 

 

Pedagógus munkát segítő munkatársak 

 

Hamburger Antal 
Tanár, 

rendszergazda 

Matematika, fizika, informatika szakos 

tanár, 

Rendszergazda 

Pedagógus II. 

Egyetem 

        Dombai Andrea 
iskolatitkár egyetem 

 

Technikai dolgozók 

Sebestyén László szakmunkás portás, sofőr Teljes munkaidős 

Ita József szakmunkás portás Részmunkaidős 

Posta Péter szakmunkás udvaros, karbantartó Teljes munkaidős 

Matkó Zsuzsanna szakmunkás takarító Teljes munkaidős 

Gál Rita szakmunkás takarító Teljes munkaidős 

Kajtárné Balla Beatrix 

(tartósan ávol) 

   érettségi  takarító Teljes munkaidős 

Balázs Brigitta - takarító Teljes munkaidőidős, 

helyettesítésre alkalma-

zott 
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1.2.1. Megbízatások 

név iskola megbízatás 

Horváth Dávid Pellérd DÖK segító 

Szilárd Adél Pellérd gyermekvédelmi felelős 

Jakab Gabriella Pellérd pályaválasztási felelős 

Katicsné Somogyvári Ildikó Pellérd tankönyvfelelős 

Sasvári Sarolta  Gyód osztályfőnök 

Jakabné Katics Ildikó Pellérd osztályfőnök 

Juhászné Kernya Andrea Pellérd osztályfőnök 

Makai Andrea Pellérd osztályfőnök 

dr. Káplárné Nagy Ágnes Pellérd osztályfőnök 

Kovács Zoltán Pellérd osztályfőnök 

Balogh Edit Pellérd osztályfőnök 

Brunner Anita Pellérd osztályfőnök 

Jakab Gabriella Pellérd osztályfőnök 

Megbizatások össz-intézményi szinten 
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név iskola megbízatás 

Jakabné Katics Ildikó Pellérd alsós MK vezető 

Balogh Edit Pellérd humán MK vezető 

Jakab Gabriella Pellérd osztályfőnöki MK vezető 

Makai Andrea Pellérd ÖKO MK vezető 

Brunner Anita Pellérd nyelvi MK vezető 

Antalné Horváth Bernadett Görcsöny reál MK vezető 

Horváthné Károlyi Erika Görcsöny IPR MK vezető 

Balogh Edit Pellérd BECS csoport tag 

Makai Andrea Pellérd BECS csoport tag 

Sipos Gyöngyi Kővágószőlős BECS csoport tag 

Chrapánné Papp Ágnes Kővágószőlős BECS csoport tag 

Mangné Keresztes Beatrix Görcsöny BECS csoport tag 

Horváthné Károlyi Erika Görcsöny BECS csoport tag 

 

1.2.2.Szakértők 

Varga Ágnes(kedd) 

Szaktanácsadó szakértő: Villányiné Stáhl Márta(szerda) 

Sasvári Sarolta- Gyód- (kedd) 

1.2.3.A tanévben minősítésre jelentkezettek 

Vedelek Mihály (Ped II.), Juhászné Kernya Andrea ( Ped II.) fokozat elérésére 

1.3.Vezetők ügyeleti rendje ( SZMSZ szerint) 
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 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

7.00-

7.30 

Varga Á Villányiné Vedelek M. Vedelek M. Vedelek M. 

7.30-

8.30 

Vedelek M. 

Villányiné 

Varga Á. 

 

Villányiné 

 

Vedelek M 

 

Vedelek M. 

Villányiné 

Varga Á. 

 

 

Vedelek M. 

Villányiné 

 

8.30-

15.00 

Varga Á. 

Villányiné 

VedelekM.(15.30) 

Villányiné 

Vedelek M 

Varga Á. 

Vedelek M 

Varga Á. 

Villányiné 

Vedelek M. 

Varga Á.(9.00) 

Villányiné 

Vedelek M. 

15.00-

16.30 

Villányiné Vedelek  M. 

 

Varga Á 

 

Varga Á. Varga 

Á.(16.00) 

 

1.4. Tanulói adatok 

Pellérd 

 

osztály Létszám SNI BTMN HH HHH GYVK 

1 28 3  1 2 4 

2 31 1  1 4 3 

3 30 2 3 2 3 2 

4 17 1  1  2 

5 22 2  2 4 3 

6 19 4 1  2  

7 17 2 2  3 3 

8 17 2 3  1 2 

 181 17 9 7 19 19 

 

 

1.5. Tárgyi feltételek 

Pellérd: 

Tantermek száma: 9  
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Szaktantermek: természettudományi,nyelvi, technika  

Tornaterem: 1 

Interaktív táblák, panelek száma: 5  

Szertárak: 3  

 

2. A Tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 

2.1.A pedagógiai program alapján kitűzött célok és feladatok 

Célunk: 

 egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat 

 eredményesn, hatékonyan  valósítsuk meg a komplex alapprogram bevezetését 

 az első és az ötödik évfolyamon sikeres legyen az új kerettantervre épülő helyi 

tanterv bevezetése 

 a lehetőségek számbavételével törekedjünk a a szülői igényeket, elvárások figye-

lembe vételére 

 nevelő-oktató  tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével,  sok-

színű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket  a szülők, a társadalmi 

környezet számára 

 mindenki kapjon lehetőséget képességei kibontakoztatására. 

2.2.Az előző év tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

A pedagógiai nevelő-oktató munkánk eredményesebbé tétele érdekében, ebben a tanév-

ben, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk  a következőkre: 

 Kifogástalan szakmai, pedagógiai, módszertani munka végzése, következetesség 

a munkánk során. 

 Nyitottság a pedagógus hivatás elméleti és gyakorlati fejlődése iránt. 

 Nevelő-oktató munkánk során a KAK alapelvek figyelembevételével történjen. 

 Minden óránk legyen érdekes és törekedjünk a tanulók folyamatos és képessége-

iknek megfelelő munkáltatására. 

  Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése és alkalmazása az egész életen át 

tartó tanulást megalapozó készségek fejleztésére. 
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 Olyan iskolai foglalkoztatás biztosítása, melyben a gyerekek önállóan is 

kezdeményezhetnek, együtt dolgozhatnak és tanulhatnak, közös felfedezéseket 

tehetnek. 

 A tanulók tudatos felkészítése az országos kompetenciamérésre. A  mérési 

eredmények fokozatos javítása. 

 Az IKT eszközök hatékonyabb felhasználása tanórákon és a tanulók értékelésé-

ben. 

 Szükség esetén egyéni fejlesztést biztosító fejlesztési terv készítése a sikeresebb 

felzárkóztatás érdekében, ezzel az esélyegyenlőség megteremtése. 

 A tanítási órákon törekszünk a pozitív teljesítményt motiváló értékelési 

gyakorlat kialakítására, a fejlesztő értékelés tudatos alkalmazására. 

 Célunk a viselkedéskultúra fejlesztése, a tanulók munkafegyelmének javítása. 

 Célunk a házirend betartása és betartatása. 

 Hagyományaink ápolása, nemzeti identitás kialakítása, fejlesztése. 

 Az intézmény által képviselt értékek beépítése a napi nevelő-oktató munka gya-

korlatába. 

 A beiskolázott gyerekekben a „mi” tudat erősítése. 

 A járványügyi szempontok figyelembe vételével  a folyamatos felügyeletet kell 

biztosítanunk. A felnőtt és gyermek ügyelet megszervezése és következetes be-

tartása szükséges. 

 Új ebédeltetési rendet kell megvalósítanunk a vírus jelenléte miatti szigorú sza-

bályok betartásával. 

 Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek,   kirándulá-

sok, táborok    szervezésével. Az eddigi hagyományok folytatása ( Zsályaliget, 

Határtalanul, Sieben Schritte) 

 Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti versenyek  

szervezésével. 

 A tanulók megismerését szolgáló mérések végzése, kiértékelése. 

 A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelő-oktató 

munkába, kiemelten a szülőkkel való kapcsolattartás. Folyamatos információ-

csere, a fogadóórák látogatottságának növelése. 
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 Az érdekelt felek igényeinek és megelégedettségének felmérése során olyan kér-

dések megfogalmazása, amelyek az új oktatásszervezési eljárások, munkafor-

mák alkalmazásával kapcsolatos véleményeket mérik. 

 Az önértékelési munka folytatása. 

az Ökoiskolához kapcsolódóan: 

ÖKOISKOLÁHOZ kapcsolódva: 

 A tanulók környezettudatos magatartásának fejlesztése érdekében célok, felada-

tok, konkrét cselekvési tervek meghatározása. 

 A tanulási környezet megóvása, javítása, szépítése. 

 Osztályközösségi szinten feladatok vállalása és teljesítése, az osztálytermek kul-

turált hátra-hagyásának elérése. 

 Lehetőség szerint minél több foglalkozás tartása a szabadban. 

 Legfontosabb feladatunk a folyamatos szemléletformálás érdekében az ökoisko-

lai szemléltetés gyakorlat egységben történő tudatos fejlesztése. 

 

3. A tanév helyi rendje 

A tanév rendje: a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján  
A tanév szorgalmi időszaka: 

Első tanítási nap: 2020. szeptember 01. (kedd) 

Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd) 

Tanítási napok száma:179 nap és 6 tanítás nélküli munkanap 

A szorgalmi időszak első féléve 2021. január 22-ig tart. Az első félévről az értesítés 

határideje: 2021. január 31. 

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

Pellérden: 

 esemény/téma időpont felelős 

1. nevelési értekezlet november 02. hétfő Varga Ágnes 

2. pályaorientációs nap december 12. szombat Jakab Gabriella 

3. félévi értekezlet február 01. hétfő Villányiné Stáhl Márta 

4. nevelési értekezlet április 07. szerda Varga Ágnes 

5. meseösvény-családi nap április 08. csütörtök  Balogh E., Villányiné 

6. DÖK nap április 09. péntek Horváth Dávid 
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3.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet a tanév rendje szerint: 2020. október 23. – november 01. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 02. (hétfő) 

Időpontja intézményünkben eltérő: 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 03. (kedd) 

2020.november 02.( hétfő) nevelőtestületi értekezlet 

Téli szünet: 2020. december 21. – 2021. január 03. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 04. (hétfő) 

Tavaszi szünet a tanév rendje szerint: 2021. április 01. - 2021. április 06. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap:2021. március 31. (szerda) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 07. (szerda) 

Időpontja intézményünkben eltérő: 

A  tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:2021.március 31. (szerda) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 08. (csütörtök) 

2021. április 07. (szerda) nevelőtestületi értekezlet 

Cél:Gondoskodás szüneti munkanapokon a tanulók felügyeletéről. 

Feladat.Felmérés: szükség van-e felügyeletre. 

Felelős: osztályfőnök 

Határidő:a szüneteket megelőző hét tanítási nap. 

Ünnep és munkaszüneti napok: 

 

 

 

2020 

október 23. (péntek) – nemzeti ünnep 

november 01. (vasárnap) - mindenszentek 

december 24. (csütörtök) - szenteste 

december 25-26. (péntek – szombat) – karácsony 

 

 

január 01. (péntek) – újév 

március 15. (hétfő) – nemzeti ünnep 
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2021 

április 02. (péntek) – nagypéntek 

április 04-05. (vasárnap – hétfő) – húsvét 

május 01. (szombat) – munka ünnepe 

május 24. (hétfő) – pünkösd 

augusztus 20. (péntek) – nemzeti ünnep 

Szombati munkanapok:  

1. 2020. november 07. – 2021. április 07. helyett 

2. 2020. december 12. – 2020. december 24. helyett 

 

3.3 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések időpontja 

Pellérden 

Tanévnyitó ünnepély 2019. augusztus 31. Villányiné Stáhl Márta, 

Varga Ágnes 

Zenei világnap 2020. október 1. Dr. Makra Istvánné, 

Villányiné Stáhl Márta 

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 

2020. október 6. Balogh Edit, Dr. Makra 

Istvánné, Villányiné Stáhl 

Márta 

Nemzeti ünnep október 23. 2020. október 22. és 

2020.október 23. 

Balogh Edit, Dr. Makra 

Istvánné, Villányiné Stáhl 

Márta 

Márton nap 2020. november 06. dr. Káplárné Nagy Ágnes 

Karácsonyi műsor 2020.december 18. Balogh Edit 

Kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 

2021. 02.25. Jakab Gabriella, Balogh 

Edit 

Nemzeti ünnep március 15. 2021.március 12. és 

2021. március 15. 

Villányiné Stáhl Márta, 

Varga Ágnes 

Anyák napja 2021. május tanítók 

Nemzeti összetartozás napja 2021. június 7. Jakab Gabriella, Balogh 

Edit, Villányiné Stáhl 

Márta 

Tanévzáró, ballagás 2021. június 18. Villányiné Stáhl Márta, 
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Varga Ágnes 

 

3.4 Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

Összintézményi tanévnyitó értekezlet - Pellérd - 2020. augusztus 24. 

Felelős: Varga Ágnes 

2020. november  02.( hétfő)  Őszi nevelőtestületi értekezlet 

A komplex alapprogram bevezetésének tapasztalatai 

Felelős: Varga Ágnes 

2021. április 07.(szerda) 

A komplex alapprogram bevezetésének tapasztalatai 

Felelős: Varga Ágnes 

 

3.5 Szülői értekezletek, fogadóórák 

Szülői értekezletek  

A tanév folyamán előre tervezetten több alkalommal tartunk.  

Első szülői értekezletek: szeptember első hetében  

1.osztály  szeptember 1.  ill. az előkészítő időszak befejezése után      

8. osztály        november- január – továbbtanulással kapcsolatos megbeszélés 

Második (félévi értékelő) szülői értekezletek: 

1-8. osztály február1-2. hetében 

Május első hete: anyák-napja  

Természetesen a tervezett időpontokon túl az osztályfőnökök egyéb időben is összehív-

hatnak  szülői értekezletet, megbeszélést a téma fontosságára való tekintettel, figyelem-

be véve a járványügyi helyzet alakulását. 

Fogadóórák Pellérden: 

2020. november 23. 

2021. április 26. 

 

3. 6 Nyílt nap 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (2) f) szakasza alapján 

Csibe tábor 2020. augusztus. 29. 
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Családi nap 2020.szeptember 26. 

Tanítási órák látogatása: 

2020. november 11.  

Meghívást kapnak az óvonők is. 

2021. február 

Leendő elsősök felvonulása az iskolai alsós farsangon. 

Tanítási órák látogatása: 

2021. március 10. 

Az osztályfőnökök értékelő megbeszélést tartanak a szülőkkel együtt a látottakkal kap-

csolatosan. 

Életmentő nap 2021. április. 

Bemutatkozik az iskola 2021. június 4. 

 

3.7 Tervezett mérések, vizsgák 

3.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák 

Intézményünk nevelőtestületének tagjai az intézményi szintű munkaközösségek tagjai. 

Az intézményi szintű munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt 

a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés, igény szerint: házi vá-

logatókat, házi versenyeket tartunk. 

A versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik, az intézmény tanulói-

nak versenyeredményei rögzítésre kerülnek. További vesenyek a munkaközösségek 

munkaterveiben találhatók. 

verseny megnevezése ideje évfolyam szervezője Helyszín 

Mese-és versmondó ver-

seny 

2020.11.30.  

2020.12. 02. 

2020.12. 09. 

1-4. Katicsné So-

mogyvári Ildikó 

Pellérd 

Matematika-logika verseny 2020. 12.17. 5-8. Kovács Zoltán Pellérd 

Vers- és prózamondó ver-

seny  

2021. 01.22. 5-8. Balogh Edit Pellérd 

Népdaléneklési verseny 2021. 02. 26. 1-8 dr Makra Isván-

né 

Pellérd 
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Matematika verseny 2021. 03.19. 5-8. Villányiné Stáhl 

Márta 

Pellérd 

Csiga-biga környezetisme-

reti verseny 

2021.05.13. 1-4. Jakabné Katics 

Ildikó 

Pellérd 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével a tagintézmény - 

vezető tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete); 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előt-

ti héten); 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott időpontban); 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott időpontban). 

3.7.2.  Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2020/2021. 

tanévben is országos mérés-értékelés keretében vizsgálatra kerül a hatodik, és a nyolca-

dik évfolyamon tanulók 

- olvasási-szövegértési, és 

- matematikai alapkészségének fejlődése. 

Olvasás – szövegértés; matematikai eszköztudás: 2021. május 26-án a 6. és a 8. 

évfolyamon 

Felelős: Villányiné Stáhl Márta 

A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási 

Hivatal részére 2020. november 20-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott 

módon. 

Ennek felelőse: Villányiné Stáhl Márta 

A megelőző tanév megküldött eredményének intézményi szintű elemzése, az 

eredmény honlapon történő megjelen 

 Felelős: Villányiné Stáhl Márta, Hamburger Antal               Határidő: 2021. június 11. 

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

- az Oktatási Hivatal országos idegen nyelvi mérést szervez a 6. és 8. évfolyamon 

tanulóknak.  
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 A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőesz-

közöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai végzik 

el, egységes javítókulcs alapján értékelik. 

 Az országos mérés időpontja: 2021. május 19. 

A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási 

Hivatal részére 2020. november 20-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott 

módon. 

 Ennek felelőse: Villányiné Stáhl Márta 

Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait az Oktatási Hivatal 

részére 2021. június 11-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott módon.  

Ennek felelőse: Villányiné Stáhl Márta, Brunner Anita 

A nyelvi mérési eredmények megjelenítése a honlapon,évfolyamonként lebontva 

2020. június 11-ig: 

Felelős: Varga Ágnes, Hamburger Antal 

Eltérő ütemű fejlődés - DIFER az 1. évfolyamon 

2020. október 09-ig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének 

felméréséről, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanévkezdet óta szerzett tapasztalatok 

alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, 

és ezért az osztálytanító indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység 

megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.  

Feladatunk tehát: 

- az első évfolyamos tanulók figyelése, 

- az érintett kör felmérése, 

- a létszámlejelentés, valamint 

- a vizsgálatok elvégzése. 

Tanulói létszám felmérésének felelőse: Jakabné Katics Ildikó 

Az érintett létszám jelentése az Oktatási Hivatalnak: 2020. október 22-ig 

Felelős: Jalabné Katics Ildikó, Villányiné Stáhl Márta 

A vizsgálatokat az iskolánknak 2020. december 04-ig kell elvégezni. 

Felelős: Jakabné Katics Ildikó,Sasvári Sarolta 
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3.7.3.A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2020/2021. tanévben or-

szágos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatáról.  

A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2021. január 11. és április 23. kö-

zött kell megszervezniük.  

Felelős: Jakab András 

Az elvégzett mérési eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe: 

 Felelős: Jakab András, iskolatitkár 

 Határidő: 2021. május 28. 

Gyódon: nem releváns 

Országos szakmai ellenőrzés 

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

gálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség tel-

jesítését és dokumentálását. 

Felelős: Varga Ágnes, Vedelek Mihály 

 

4. Szakmai feladatok         

 

4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos célok, feladatok, valamint a 

vezetői pályázatban kitűzött célok, feladatok  

A tanév során az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti eljárásban sem pedagógust, sem veze-

tőt , sem az intézményt nem jelölte ki. 

A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fog-

juk ellátni: 

 a tanmenetek ellenőrzése, 

 óralátogatások, 

 a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése, 

 a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, 

 a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása az önértékelés során 

Határidő: folyamatos 

Felelős: vezetőség, munkaközösség-vezetők, BECS csoport 
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A vezetői programból adódó feladataink 

A humánerőforrás szükséglet biztosítása  

Feladat: 

Az áttanítások össz-intézményen belüli szervezése a 100%-os szakos ellátottság biztosí-

tása érdekében. 

Az új, belépő kollégák munkájának, beilleszkedésének segítése. 

Hatékony munkavégzés megvalósítása: 

Feladat: 

A szervezeten belüli folyamatos kommunikáció, információk átadása. 

Az intézményben a feladatok megosztása, delegálása. 

A partnerekkel az eddig kialakított kapcsolatok megtartása, ápolása.  

Feladat: 

A létrejött együttműködési megállapodások áttekintése, felülvizsgálata. Ha szükséges 

azoknak megújítása. A partnerek bevonása, meghívása az iskola programjaira. 

Kompetenciafejlesztés  

Az olvasási, szövegértési és az önálló tanulási kompetencia fejlesztése, a pedagógiai 

programunk és helyi tantervünk kiemelt fejlesztési célja. A tanmenetek tervezésekor és 

a tanórák megvalósításakor továbbra is kiemelt feladatként valósítjuk meg ennek a 

kompetenciának a fejlesztését. 

Feladat:  

A tanulók felkészítése a mérésekre. 

A mérés előkészítése, a mérés napjának és az utómunkálatoknak szervezése (nyelvi és 

kompetenciamérés) a hagyományoknak megfelelően. 

Az integrált oktatás megvalósítása 

Feladat:  

A tanmenetekbe az SNI tanulókra vonatkozó cél- és feladatrendszer beillesztése. 

Adottságoknak, képességeknek megfelelő követelménytámasztás, a HH/HHH és SNI 

tanulók integrált nevelésének biztosítása. 

Differenciált tanulásszervezés biztosítása. 

Megfelelő személyi feltételek biztosítása. 

Tehetséggondozás 

Feladat: 

A tanulók minél nagyobb számban történő elindítása levelező versenyeken. 
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Pályázatokba bekapcsolódva biztosítani az iskolán kívüli lehetőségek kihasználását. 

Belső tudásmegosztás 

A pedagógusok birtokában lévő „jó gyakorlatot” a kollégák osszák meg a tantestületen 

belül, szakmai programok keretében más tantestületekkel is. 

Feladat:  

Belső szakmai fórumok tartása. 

Szakmai napok megvalósítása össz - intézményi szinten 

 

4.2. Az önértékelési feladatok tervezése   

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV 

2020-2021.  

1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: 

 Balogh Edit 

 Makai Andrea 

 Horváthné Károlyi Erika 

 Mangné Keresztes Beatrix 

 Sipos Gyöngyi 

 

2. Az intézményi önértékelési csoport tagjainak feladatmegosztása: 

a. Dokumentumelemzés 

b. Óralátogatás: 2-2 óra az érintett pedagógusnál 

c. Interjúk: 

 Interjú az érintett kollégával 

 Vezetői interjú 

d. Kérdőívek 

 Önértékelési kérdőív: 1 db 

 Munkatársi kérdőív: 5 db 

 Szülői kérdőív: 5-8 db 

e. A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza 

meg az érintett kollégával való egyeztetés után. 

f. A kérdőív kitöltésének intervalluma 2 hét. 

g. A válaszadás elfogadható, ha a kérdőívek 75%-a visszaérkezik. 

h. Feltöltés az OH online felületre. 
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3. Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei: 

Jogszabályi háttér alapján a tantestület harmadának értékelésére minden tanévben 

sort kell keríteni. 

Az adott tanévben kijelölt kollégák köre: 

 akiknél tanfelügyeleti ellenőrzés várható 

 akiknek a minősítése várható, vagy megtörtént 

 vezető, ha munkájának 2. vagy 4. évében van. 

 fennmaradó helyekre a vezető jelöl ki kollégákat. 

Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora  

 

NÉV BEOSZTÁS 
ÖNÉRTÉKELÉS IDŐPONT-

JA 

Antalné Horváth Bernadett tanár 2020.szeptember 

Sasvári Sarolta tanító 2020.szeptember 

Sipos Gyöngyi tanító 2020. szeptember 

Horváth Dávid tanár 2020.szeptember 

Balogh Edit tanár 2020. október 

Mikéné Berki Irén tanár 2020. október 

Filákovity Réka tanár 2020. október 

Sziberthné Apáthy Anita tanító 2020. november 

Makai Andrea tanító 2020. november 

Tutti Gábor tanító 2020. november 

Szabó Mónika tanító 2020. december 

Kozma Kata tanár 2020. december 

Chrapánné Papp Ágnes tanító 2021. január 

Varga Ágnes vezető 2021. február 

Juhászné Kernya Andrea tanító 2021. március 
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Szilárd Adél tanár 2021. május 

Ambachné Perics Irén vezető 2021. május 

 

 

4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok  

A tanév első felében Jakab András minősítésére kerül sor, mentora Rohr Norbert ( 

Görcsöny). November 20-ig portfóliót tölt Vedelek Mihály, Juhászné Kernya Andrea. 

4.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai  

Az adott évi munkakörök aktualizálása, a pedagógusok feladatai a munkaköri leírások-

ban találhatók. Az alkalmazottak aktualizált munkaköri leírásai 2020. szeptember 04-ig 

átadásra kerülnek. 

4.5. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2020/2022. tanév 

rendjéről szóló a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szabályozza. 

A rendeletben foglaltakat az intézmény-vezető nevelőtestületi értekezleten ismerteti.  

A továbbtanulásért felelős: Jakab Gabriella  aki e tanévben a  8. osztályos osztályfőnök,  

a diákok szüleivel folyamatos konzultációk, értekezlet útján segíti a továbbtanulás ügy-

intézését, annak adminisztrációs feladatait. 

Pályaorientációs programok: 

időpont esemény/téma évfolyam felelős 

2020. október Pályaválasztási 

szülői értekezlet – 

szülői tájékoztatás 

8. évfolyam 8. osztályos osz-

tályfőnök 

2020. december Pályaorientációs 

projektnap 

1-8. évfolyam Jakab Gabriella 

A tanév első féléve Felvételi előkészítő 

foglalkozások 

8. évfolyam Kovács Zoltán, 

Balogh Edit 

meghirdetett napok A középfokú isko-

lák nyílt napjai 

8. évfolyam 8. osztályos osz-

tályfőnök 

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi, a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba 

történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok 

lebonyolításának ütemezése az Oktatási Hivatal honlapján megtalálhatók. 
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4.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

Intézményünkben megvalósítás alatt van az EFOP 4.1.2-17 – „Iskola 2020” név alatt 

futó, a tanulók esélyegyenlőségét növelő, hátránykompenzációt célzó pályázat, mely a 

székhelyintézmény infrastrukturális bővítését célozza, új osztályok befogadása céljából.  

E pályázat keretében érkezett meg a két új autóbusz. A tervek után a közbeszerzés sike-

re után e tanévben elkezdődik a beruházás. 

A Komplex Alapprogram az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „A közneve-

lés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – 

Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben" című pályázati prog-

ram legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó 

intézkedések iskolai szintű támogatása. Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelé-

si intézményekben-EFOP-3.1.2-16 program keretében a 2019/2020 tanévben megvaló-

sultak a képzések.  A belépő , új pedagógusok ez év augusztusától kapcsolódtak be az 

online képzésekbe. ( DFHT, DA,LA,MA,ÉA) 

Pellérd-Görcsöny közös pályázatai: 

2016 őszén intézményünk sikeres pályázat eredményeképpen elnyerte a Pécsi Tudo-

mányegyetem partnerintézménye címet. Balogh Edit szakvizsgázott mentor pedagó-

gus vállalta, hogy főiskolai hallgatókat fogad kötelező tanítási gyakorlatra. 

Várólistára tett, de támogatott  pályázatunknak köszönhetően a Pellérdi Általános Iskola 

és Görcsönyi Általános Iskolájának 7. osztályos diákjai A Határtalanul pályázaton a 

diákok a Bártfa Utcai Általános iskola diákjaival utaznak. Az utazás időpontja bizonytalan 

a járványügyi helyzet miatt. 

     

4.7. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a 

tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre 

vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, 

megbecsülése és szeretete  

 

Gyermekvédelem  az iskolában 



24 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem egy nagyon sokrétű feladat, tágabb értelemben jelenti 

azt, hogy maga az iskola tevékenysége, működése biztosítsa, hogy egyik tanulót se érjen 

származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más 

oknál fogva hátrányos megkülönböztetés, sőt segítse leküzdeni azokat a hátrányokat, 

amelyeket családi vagy vagyoni helyzetéből egyébként következnének. A szűkebb érte-

lemben vett gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában azt jelenti, hogy a tanulókat - a 

környezete, családja vagy bármely más miatt - veszélyeztető körülmények felismerése, 

megelőzése, illetve megszüntetése érdekében az iskolának is meg kell tennie azokat a 

lépéseket, amelyek egy iskolától elvárhatóak.  

Iskolánkban valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi fel-

adatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében.  

Az iskolai gyermekvédelem célja a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszünteté-

sében való segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel. 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 

 az okok feltárására, 

 az okok megszüntetésére. 

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 prevenció, 

 együttműködés külső szervezetekkel 

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

 a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel kí-

sérése, 

 a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosí-

tása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken, 

 a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítá-

sa, igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés stb.), 

 segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális 

és anyagi helyzetétől függően, 

 a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése 
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4.8. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli 

tevékenységek  

Ügyelet: 

Intézményünkben tanítási időben 7 órától tartunk ügyeletet. A tanítás 7.40 órakor 

kezdődik, s 16.15 óráig tartunk foglalkozásokat. Szülői kérésre ez meghosszabbítható 

17.00-ig. 

Az óraközi ügyelet kialakításáért az igazgatóhelyettes illetve az alsós munkaközösség- 

vezető a felelős: az ügyeleti idő alatti rendért, az esetleges problémákért a kijelölt 

ügyeletesek. Minden szünetben három ügyeletes pedagógus látja el a feladatot:az alsó 

és a felső folyóson. A nagyszünetben a tanulók az udvaron tartózkodnak, de nem 

hagyhatják el az iskola területét, kivéve osztályfőnöki engedéllyel- különösen indokolt 

esetben. A teremben a két hetes biztosítja a rendet.  

Külön ügyeleti rendet dolgoztunk ki a tízóraiztatásra és ebédeltetésre. Annál is inkább 

szükség van erre, mert egy 15 perces szünetben, illetve 45 perc alatt  kell megoldani a 

tízórai elfogyasztását és az ebédeltetést, figyelve a  járványügyi szempontokra. 

Napközi, tanulószoba 

Ebben a tanévben az alsó tagozat 1., 2., 3., és 4. osztályában napközis formában 

végezzük oktató-nevelő munkánkat a komplex alapprogram bevezetésével. Naponta 

különböző alprogramokon vehetnek részt diákjaink, heti három alkalmmmal pedig a Te 

órád foglalkozásain.. A felső tagozat 5-8. osztályban összevonva biztosítjuk a 

tanulószobai ellátást. 

A napközis, tanulószobai csoportok főbb feladatai: 

 figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése játékprogram keretében 

 olvasóvá nevelés: mesék, regények választás csoportonként 

 szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, szókincsgyarapítás 

 önálló ismeretszerzés (könyvtár, szótárak használata) 

  önálló tanulási képesség fejlesztése, különböző tanulási technikák elsajátítása 

  a mozgásigény kielégítése és a mozgáskultúra megalapozása (a tanulók naponta 

legalább 45 percet a levegőn tartózkodnak) 

 az egészséges életmód alapvető értékeinek a közvetítése 

  az önismeret fejlesztésével, a reális önértékelés fejlesztésével 

 a társas kapcsolatok igényének erősítésével 
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Felelős: a napközis , tanulószobai csoportvezetők, alsós munkaközösség-vezető, osz-

tályfőnök. 

Szakkörök 

Külső szervezésben: Agócsy László zeneiskola  

Belső szervezésben:  

Alprogramok (MA, LA, DA,TA,ÉA)      heti      20 óra 

Te órád programjai                                   heti      12 óra 

Képesség-kibontakoztató, tehetségfejlesztő foglalkozások: 

Minden gyereknek van erősebb és gyengébb oldala, ezért mindenkinek szüksége van      

tehetséggondozásra is és felzárkóztatásra is.  

A csoportok feladatai: 

Az elemi műveltségi alapok feltételrendszerének megteremtése: 

 az eltérő ütemű fejlődésből eredő hiányosságok pótlásával 

 egyéni képességfejlesztéssel 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, kész-

ségek gyakoroltatásával 

 mentális képességek célirányos fejlesztésével 

 az önálló tanulás és az önművelés alapozásáva 

5-8. osztály matematika összesen: 3 óra 

5-8. osztály magyar összesen: 2 óra 

8. osztály középiskolai előkészítő összesen: 2 óra 

 

Felzárkóztató foglalkozások: 

1-8. osztályig     24 óra 

 A tanulási zavarok leküzdése érdekében egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokat 

vezet a fejlesztőpedagógus. A tanulási hátrányok felismerése, kiszűrése, majd a 

hátrányokkal küzdő tanulók fejlesztése, felzárkóztatása a feladata. Tanulónként heti egy 

órában végzi az SNI-s gyerekek, heti két órában a BTMN-es tanulók fejlesztését.  

Az iskolai kórus időpontja: 

A tanévben az iskolai kórus működése szünetel. 

Könyvtár: 
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Az önálló ismeretszerzés, a kulturált időtöltés színhelye legyen a tanulók számára. A 

könyvtári órákon az osztályok részt vettek, akik tovább ismerkedhettek a könyvtári 

renddel, a folyóiratok világával, enciklopédiák, szótárak használatával.  Csak előre 

meghatározott rendben használhatják a termet. Továbbra is nagy szükségünk lenne 

gyermek szépirodalomra, új könyvekre.  Az kölcsönzés és az állományfeltárás továbbra 

is a Szikla könyvtári rendszerével történik.  

Könyvtári munkához kapcsolódó feladatok:  

- pályázati források felkutatása állománybővítésre 

- az új tanulók a beíratása, megismertetése a könyvtárral, használatának 

szabályaival 

- könyvtári órák, videós órák megszervezése, megtartása. 

Erdei iskola:  

Választható nevelési és tanulásszervezési forma. Szorgalmi időben 5 napig terjedő idő-

szak. A szervezés  iskolai szinten történik. Helyszíne Pogány, Zsályaliget. 

Cél: A természet megismerése, környezetünk védelmének tudatosítása. Az elméleti is-

meretek gyakorlatai alkalmazása, megerősítése. 

Helyi tantervi tartalmak megvalósítását szolgálja. 

A tanulás tárgya az ember és környezetének kapcsolata, ezen összefüggések megisme-

rése,   megértése. A helyi értékek, szokások, hagyományok megismerése. 

Kiemelten kell kezelni a pályázat figyelést, pályázást, ha más nem lesz, az Erzsébet 

program adta lehetőségeket. 

4.9. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása  

 

  összesen ebből leány 

Iskolába lépő gyerekek 28 11 

ebből pellérdi 19  

 nem 

körzetes 

2  

  

4.10. Témahét szervezése  

Iskolánk Ökoiskola. A fenntarthatósági témahét programjába kapcsolódik be. E tanév-

ben is részt veszünk a zsályaligeti erdei iskolai programban.    

A fenntarthatósági témahét tervezetét összeállítja az Öko munkaközösség. 
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5. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből  

adódó munkatervi feladatok        

A Komplex Alapprogramban a következő módon vesznek részt pedagógusaink. 

 Név KAK DFHT DA LA MA TA ÉA 

1. Brunner 

Anita 

1 1 1    1 

2. Nagy Esz-

ter 

1 1   1  1 

3.. Máté Gyu-

láné 

1 1  1 1 1  

4..  dr. Makra 

István Edé-

né 

1 1   1  1 
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6. Intézményi kapcsolatrendszer       

6.1. Iskola és családi ház kapcsolata  

A Szülői szervezet : folyamatos segítője iskolánk nevelő-oktató munkájának. 

Aktívan működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösségek vezetői 

alkotják. 

A tanév kiemelt feladata ezen a területen:  

 a szülő és iskola kapcsolatának erősítése 

 bevonni őket az iskola életébe, munkájába. 

 közös programok szervezése 

 a  várható változások ismertetése, megbeszélése 

 folyamatos tájékoztatás megszervezése 

Szülői munkaközösségi értekezletet évente több alkalommal tartunk az iskolában. 

Témai: 

Az iskolai dokumentumok véleményezése. 

Általános tájékoztatás az iskola életéről és munkarendjéről 

A félévi eredmények  értékelése 

Tájékoztatás az OKÉV mérések eredményeiről- a javítás lehetőségeiről 

 

6.2. A fenntartóval és a székhelyintézménnyel való kapcsolattartás  

Fenntartónk a Pécsi Tankerületi Központ. A napi kapcsolatartásban segítőink: közokta-

tási , műszaki, személyügyi, pénzügyi, pályázati  referenseink. 

Kapcsolatot tartunk a három település (Pellérd, Aranyosgadány,Gyód) önkormányzatai-

val és jegyzőségével.  Kölcsönösen törekszünk egymás munkáját segíteni. Azon fárado-

zunk, hogy az oktatással kapcsolatos gondokat, nehézségeket megoldjuk, és zavartala-

nul működjön intézményünk. 

Intézményünk a tagintézményekkel folyamatos kapcsolatot tart. Az éves tervezéstől 

kezdve a havi programokon  és a napi eseményeken és feladatokon át mindent megbe-

szélnünk. Együttműködésünk jó, igyekszünk mindenben segíteni egymást. 

 

6.3. Szakmai kapcsolatok  
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A helyi óvodával jól kialakult  szokásrendszer szerint tartjuk a kapcsolatot. Közös prog-

ramokat, rendezvényeket szervezünk az óvodások és az óvónők  számára.  

A települések civil szervezeteiel, közösségeivel jó kapcsolatot ápolunk. Diákjaink rend-

szeresen részt vesznek azok rendezvényein. 

6.4. Diákönkormányzat  

Iskolánk diákönkormányzata jól szervezett csoportként működik, melynek tagjai az osz-

tálytitkárok, helyetteseik és a szervet segítő, támogató pedagógus. A DÖK tevékenysége 

iskolánk tanulóit érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK a tanulóifjúságot képvise-

li az iskola vezetősége és a nevelőtestület között.  

Diákgyűlést minden hónapban adott időben és helyen tartunk, ahol az aktuális progra-

mokat beszéljük meg. Az itt elhangzottakról a képviselők az osztályfőnöki óra keretén 

belül számolnak be a osztályuknak. Évente legalább egy alkalommal az iskolai  fóru-

mon megvitathatják az érintettek a kérdéseiket, panaszukat, s beszámolót hallhatnak az 

éves addigi munkánkról, valamint a további terveinkről. Diákönkormányzatunk egész 

évben színes programokkal várja a tanulókat.  

A diákönkormányzatot segítő pedagógus az új tanévben:  Horváth Dávid 

       

7. A belső ellenőrzés általános rendje  

Az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott pontos, precíz munkavégzésének 

ellenőrzése a munkaköri leírásban foglaltak szerint történik. 

A tanév során kiemelt óra-megfigyelési szempontok: 

 DFHT alkalmazása 

 KAP alprogramok módszertanának alkalmazása 

  Komplex órák szervezése, vezetése 

 differenciált csoportmunka 

  aktív táblahasználat 

Az ellenőrzés ideje, módja:  

A fenti megfigyelési szempontok megvalósulását az iskola vezetése értékeli a kollégák 

által előre jelzett órák/alprogrami foglalkozások megtekintésével. 

A tanév során félévente arányosan elosztva, de a kolléga választása szerinti szempontot 

figyelembe véve kérjük az óra/alprogrami foglalkozás megtartása előtt az időpont, hely, 

osztály és téma megjelölését a közvetlen munkahelyi vezető részére átadni. 
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Az ellenőrzést végző személyek: 

Az intézmény vezetője, helyettese 

Munkaközösség vezetők 

Ütemterv: 

Szeptember 

Tanév eleji adminisztráció, dokumentumok meg- nyitása, statisztika. 

Tanmenetek összevetése a helyi tantervvel.  

A komplex alapprogram beépítése a tanmenetekbe. 

Tanulószoba, menza indítása, csoportlétszámok véglegesítése 

Október 

Tanári ügyeletek ellátása. 

SNI tanulókra vonatkozó dokumentumok megnyitása. 

Csoportközi foglalkozások szervezése. 

IKT kísérletek. 

Alprogrami foglalkozások szervezése 

1., 3., évfolyam 

Fejlesztő csoport 

Új kollégák 

November 

Haladási és mulasztási naplók vezetése. Szabadon választható foglalkozások. 

Alprogrami foglalkozások 

2.,4. évfolyam; 

Január 

Differenciált képességfejlesztés, szemléltetés a tanítási órákon 

DFHT alkalmazása 

5.-8. évfolyam 

Február 

Fejlesztési tervek 

Komplex órák megtartása 

Március 

Tanári ügyeletek, házirend betartása  

IKT eszközök használata 

Intézkedési tervek végrehajtása 
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Könyvtárhasználati órák 

Április 

Szabadidős tevékenység- DÖK munkája 

Május 

Haladási, mulasztási naplók ellenőrzése  

Június  

Tanügyi dokumentumok zárása, statisztikai adat szolgáltatás 

 

 

8. A nevelőtestület által fontosnak ítélt egyéb területek   

Megtalálhatóak az intézményben működő munkatervek mellékleteiben. 
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Legitimációs záradék 

 

A Pellérdi Általános Iskola 2020/21 tanévi munkatervének elfogadása és jóváha-

gyása 

 

A munkatervet az iskolai diákönkormányzat 2020. szeptember 16-án tartott ülésén vé-

leményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Pellérd, 2020. 09.16 .                                                    -……………………………. 

                                                                                               DÖK segítő tanár 

 

 

A munkatervet az iskolai szülői munkaközösség 2020. szeptember 16-án tartott ülésén 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Pellérd, 2020. 09.16 .                                                    -……………………………. 

                                                                                         a szülői munkaközösség elnöke 

 

 

 

A munkatervet az iskolai szülői nevelőtestülete 2020. szeptember 17-.én tartott ülésén 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Pellérd, 2020. 09.17.                                                    -……………………………. 

                                                                                          intézményvezető 
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10.1 Éves önértékelési terv 

 

 

Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1. 2020. 09. 17. 
Nevelőtestület tájékoz-

tatása 
Nevelőtestületi értekezlet keretében 

2. 

 
2020. 09. 17. 

Az érintettek tájékoz-

tatása: 

 önértékelési cso-

port tagjai  

 önértékelésben 

résztvevő peda-

gógusok felkészí-

tése 

 Nevelőtestületi értekezlet keretében 

3. 
2020. 11.  

SZM ülés 
Szülők tájékoztatása igazgató és a nevelőtestület tagjai 

Önértékelés folyamata 

1. 

Látogatás előtt egy 

héttel, illetve a lá-

togatás napján 

Foglalkozást vezető pe-

dagógus dokumentumai, 

melyeket a látogatás 

előtt átad az órát látoga-

tó kollégáknak 

 tanmenet 

 csoportprofil 

 óravázlat 

 napló 

Az ezzel megbízott kolléga megvizs-

gálja a pedagógiai munka dokumen-

tumait, majd rögzíti dokumentum-

elemzés eredményét, vagyis doku-

mentumonként az előre adott szem-

pontok mentén az informatikai rend-

szerben rögzíti a tapasztalatokat.  

Felelős: igazgató által felkért kolléga 

2. 
2020-2021 

Óralátogatások 

Az óralátogatást végzi 
A BECS és az igazgató által felkért 

kollégák 

Az óralátogatások idő-

pontja 

 

November-május  

Az óralátogatás mód-

szere 

2 óra megfigyelése a megfigyelési 

szempontok mentén 

A két órát vagy foglalkozást érintő 

óralátogatás és az azt követő megbe-

szélés tapasztalatait a megadott szem-

pontok alapján az órát látogató kollé-

gák rögzítik az informatikai felületen. 

3.  
Önértékelési kérdőív 

A kérdőíves felmérések lebonyolítá-

sával megbízott kolléga továbbítja a 
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Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

kitöltése felmérésben résztvevőknek az online 

kérdőív elérhetőségét, és elindítja a 

felmérést. Az informatikai rendszer a 

résztvevők számára az éves önértéke-

lési tervben megadott időintervallum-

ban elérhetővé teszi az online kérdőív 

kitöltő felületet, majd a felmérés zárá-

saként összesíti az adott válaszokat.  

4. 
Az óralátogatást 

követő napon 

Interjú az önértékelés-

re kijelölt pedagógu-

sokkal 

Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentum-

elemzés eredménye alapján interjúter-

veket készítenek, és lefolytatják az 

interjúkat, majd az interjúkérdéseket 

és a válaszok kivonatát rögzítik az 

informatikai felületen.  

5. 

Az óralátogatást 

és interjút követő 

napon 

Interjú az intézmény 

vezetőjével  

Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentum-

elemzés eredménye alapján interjúter-

veket készítenek, és lefolytatják az 

interjúkat, majd az interjúkérdéseket 

és a válaszok kivonatát rögzítik az 

informatikai felületen.   

Interjú dokumentáció átadása az Ön-

értékelési csoport koordinátorának az 

interjút követő 1 héten belül 

6. 
A vezetői interjút 

követő napon 

Szülői kérdőívek kitöl-

tése és az eredmények 

összegzése 

Az Önértékelési kézikönyv 2. sz. mel-

léklete: Szülői kérdőív a pedagógus 

önértékeléséhez  

A kérdőíves felmérések lebonyolítá-

sával megbízott kolléga továbbítja a 

felmérésben résztvevőknek az online 

kérdőív elérhetőségét, és elindítja a 

felmérést. Az informatikai rendszer a 

résztvevők számára az éves önértéke-

lési tervben megadott időintervallum-

ban elérhetővé teszi az online kérdőív 

kitöltő felületet, majd a felmérés zárá-

saként összesíti az adott válaszokat. 

 

7. 
A vezetői inter-

júval egy időben 

Munkatársi kérdőív 

kitöltése és az eredmé-

nyek összegzése 

Az Önértékelési kézikönyv 3. sz. mel-

léklete: Munkatársi kérdőív a pedagó-

gus önértékeléséhez 
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Felelős:  

A kérdőíves felmérések lebonyolításá-

val megbízott kolléga továbbítja a 

felmérésben résztvevőknek az online 

kérdőív elérhetőségét, és elindítja a 

felmérést. Az informatikai rendszer a 

résztvevők számára az éves önértéke-

lési tervben megadott időintervallum-

ban elérhetővé teszi az online kérdőív 

kitöltő felületet, majd a felmérés zárá-

saként összesíti az adott válaszokat. 

8. 

A pedagógus in-

terjút követő hé-

ten 

Az önértékelt pedagó-

gus a saját intézményi 

elvárások tükrében el-

végzi önértékelését 

Útmutató szerint a 0-3 skálán értékeli 

az elvárás teljesülését (kompetencia 

alapú pontozótábla) 

Kompetenciánként meghatározza a 

kiemelkedő és fejleszthető területeket 

Az önértékelés eredményét az infor-

matikai rendszer elérhetővé teszi az 

értékelt pedagóguson kívül, az intéz-

ményvezető, valamint külső ellenőrzés 

esetén az Oktatási Hivatal és a külső 

szakértők, szaktanácsadók számára is.  

Felelős: intézményvezető 

9. 

A pedagógus ön-

értékelés elvégzé-

sét követő héten 

Az intézményvezető 

segítségével két évre 

szóló önfejlesztési terv 

elkészítése 

A pedagógus a vezető segítségével az 

önértékelés eredményére épülő két 

évre szóló önfejlesztési tervet készít, 

amelyet feltölt az informatikai rend-

szerbe. Az önfejlesztési tervet értéke-

lési területenként, az eredeti intézmé-

nyi elvárásokat és az értékelést tartal-

mazó táblázatba kell feltölteni.  

Felelős: intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora  

 

NÉV BEOSZTÁS ÖNÉRTÉKELÉS IDŐPONTJA 
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Antalné Horváth Bernadett tanár 2020.szeptember 

Sasvári Sarolta tanító 2020.szeptember 

Sipos Gyöngyi tanító 2020. szeptember 

Horváth Dávid tanár 2021. szeptember 

Balogh Edit tanár 2020. október 

Mikéné Berki Irén tanár 2020. október 

Filákovity Réka tanár 2020. október 

Sziberthné Apáthy Anita tanító 2020. november 

Makai Andrea tanító 2020. november 

Tutti Gábor tanító 2020. november 

Szabó Mónika tanító 2020. december 

Kozma Kata tanár 2020. december 

Chrapánné Papp Ágnes tanító 2021. január 

Szilárd Adél  tanár 2021.február 

Juhászné Kernya Andrea tanító 2021. március 

Jakab András tanár 2021. május 

 

Intézményértékelés feladatai az adott tanévben:  

Pedagógiai folyamatok – tervezés 

 Az éves munkaterv összhangban van a stratégi-

ai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel 

 A tanév végi beszámoló alapján megállapításai 

történik a következő tanév tervezése 
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Pedagógiai folyamatok – értékelés 

 A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesz-

tési terveknek megfelelően történik az egyénre 

szabott értékelés, amely az értékelő naplóban 

nyomon követhető. 

 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folya-

matosan visszacsatolnak és szülei-

nek/gondviselőjének. 

Személyiségfejlesztés 

 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa 

információkkal rendelkezik minden tanuló szo-

ciális helyzetéről 

Közösségfejlesztés 
 A szülők a megfelelő kereteken belül részt 

vesznek a közösségfejlesztésben 

Eredmények 

 Nyilvántartják és elemzik az intézményi ered-

ményeket: 

 kompetenciamérések eredményei 

 tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre 

vonatkozóan 

 versenyeredmények: országos szint, megyei 

szint, tankerületi szint, települési szint 

 továbbtanulási mutatók 

 vizsgaeredmények 

 elismerések 

 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, ma-

gántanulók, kimaradók, lemaradók) 

 elégedettségmérés eredményei (szülők, pe-

dagógusok, gyerekek) 

 neveltségi mutatók 
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kom-

munikáció 

 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk ala-

kítják ki működési körüket, önálló munkaterv 

szerint dolgoznak. A munkatervüket az intéz-

ményi célok figyelembe vételével határozzák 

meg. 

 Az intézmény munkatársai számára biztosított a 

munkájukhoz szükséges információkhoz és is-

meretekhez való hozzáférés 

Az intézmény külső kapcsolatai 

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájé-

koztatja külső partnereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú) 

 A partnerek tájékoztatását és véleményezési 

lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felül-

vizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

 

 

Intézkedési terv a 2020/2021 tanévre a Pellérdi Általános Iskolában a járványügyi ké-

szenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

 

1. Hatályosság 

Az intézményi intézkedési terv a 2020.08.17-én megjelent EMMI által kiadott protokollt kö-

veti, figyelembe véve az intézmény helyi sajátosságait. 

Intézkedési tervünk az iskolai munkaterv részét képezi, azzal a kiegészítéssel, hogy a jár-

ványügyi készenlét idején érkező újabb fenntartói módosítások beépítésre kerülnek az eljárás-

rendbe. Mindezen információk a KRÉTA felületén keresztül eljutnak a szülőkhöz, gondvise-

lőkhöz, az iskola alkalmazottaihoz és a tanulókhoz is. 

Hatályos 2020. szeptember 1-től, a hatálya a módosítás időpontjáig tart. 

Készítette: Varga Ágnes intézményvezető 

2. Az intézmény takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése 

 

Előkészületek a diákok fogadására: 
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A nyári időszakban megtörtént az épületekben a mellékhelységek és a folyosók festése. Több 

osztályterem festésére is sor került (1. 5. osztály termei). Elvégeztük a nagytakarítást ablakok 

tisztítását, a függönyök mosását, minden mosható felület (bútorok, ajtók, szaniterek stb.) fer-

tőtlenítését. 

 

Feladatok a szorgalmi időben: 

 

Az intézmény alapvető takarítását, tisztán tartását, fertőtlenítését a takarító személyzet és a 

műszaki dolgozó, portás, portás-gépkocsivezető végzi, az iskola nyitva tartási rendjének 

megfelelően.7.00-17.00. Az iskola csak kivételes esetben, egy-egy alkalommal tér el a kö-

vetkező nyitvatartási rendtől.  

A termek rendszeres bérbe adása csak a művészeti iskola foglalkozásaira terjed ki. A ta-

karításról iskolánk személyzete gondoskodik. 

A művészeti iskola zeneoktatást az alábbi időpontokban végez: kedd, csütörtök: 14.45-

17.30. Két tanterem áll rendelkezésükre. 

A takarítók, portások, műszaki dolgozó a 6.00-18.30 közötti időszakban külön munkabe-

osztás szerint látják el feladatukat. Kötelesek szájmaszkot, kesztyűt, viselni a munkavégzés 

során. 

Balázs Brigitta  6.30-14.30 

Gál Rita   6.00-10.00 és 15.00-19.00 

Matkó Zsuzsanna  11.00-19.00 

Ita József   12.30-18.30 

Posta Péter   7.00-15.00 

Sebestyén László  6.15-12.30  és 15.15-17.30 

 

A takarítók feladata: 

 A teljes épület naponta történő kitakarítása, fertőtlenítése. Minden osztályteremben 

legalább napi kétszeri felmosás, portalanítás. 

 Minden tanóra alatt fertőtlenítik a mosdókat, minden nap le kell mosni a korlátokat, 

kilincseket. Kiemelt figyelemmel végzik a takarítást és fertőtlenítést. Gondoskodnak a 
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papírtőrlőkről, kézi fertőtlenítőszerekről a bejáratoknál, az osztálytermekben, a 

mellékhelységekben. 

 Gondoskodnak arról, hogy a szaktantermek, öltözők fertőtlenítése megtörténjen a 

szünetekben az egymást követő osztályok közötti időszakban.  

 A szemetesekben található zacskókkal együtt kell üríteni naponta a tanítás végén az 

összegyűlt szemetet, és új zsákot kell a szemetesben elhelyezni. 

 Kötelesek jelezni az intézményvezető helyettesnek, ha a 2 heti tartalék nem áll 

rendelkezésre a takarítószerekből és a fertőtlenítőszerekből. 

 Munkájuk elvégzését takarítási naplóban rögzítik. 

 A műszaki dolgozó részt vesz az udvari játékok és a használtba vett sporteszközök 

fertőtlenítésében. 

 

A portások, műszaki dolgozó feladata: 

 A beléptetés zavartalan biztosítása reggel ügyeletes tanári felügyelettel: Libasorban, 

1,5 m távolságra történő beléptetés, tömörülések megakadályozása, kézi fertőtlenítő 

használata, szájmaszk ellenőrzése. 

 Lázas, hőemelkedéses tanuló, dolgozó elkülönítése az emeleti nyelvi szertárban. 

Ebben az esetben haladéktalanul jeleznek az intézmény vezetőinek, célszerű ezt 

írásban rögzíteni egy füzetben.  

 Feladatuk a porta környékének fertőtlenítése, különös tekintettel a bejárati ajtóra. Jó 

idő esetén a kaput nyitva kell tartani 7:00-17:00 között. 

 Az intézménybe érkező látogatókat csak akkor engedhetik be, ha azok nem lázasak és 

az intézményvezető engedélyt adott rá. Rájuk is érvényesek a beléptetés szabályai: 

szájmaszk, kézfertőtlenítés. 

 

A portás- gépkocsivezető, utaskísérő feladatai: 

 A tanulók egy része iskolabusszal érkezik. Kötelező mindenki számára a buszon a 

szájmaszkot használata. Ennek ellenőrzése a gépkocsivezető feladat. 

 Az autóbuszt minden indulás előtt fertőtleníteni kell: fogantyúk, ajtókilincsek. 

 Az busz napi belső takarítását el kell végezni. 
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A takarítást, fertőtlenítést, portaszolgálatot minden nap, Vedelek Mihály intézményvezető-

helyettes ellenőrzi. Amennyiben problémát tapasztal, azonnal jelenti az intézményvezetőnek. 

Az intézményvezető utasítása alapján azonnal el kell hárítani a hibát, pótolni a hiányosságot. 

 

3. Pedagógusok feladatai 

 

 Az osztályok az osztályteremben lesznek minden tanórán. A szaktantermeket, 

egyéb termeket indokolt esetben használjuk csak (nyelvi bontáshoz szükséges, 

természettudományi terem, technika terem, tornaterem). Ezek a csoportok közötti 

fertőtlenítés nélkül nem használhatók. 

 Törekedni kell az osztálytermekben a tanulók egymástól legtávolabbra történő 

elhelyezéséről. 

 A termet elhagyó osztály feladata, hogy rendben, tisztán maradjon a terem. Az 

órát tartó pedagógus jön ki utoljára, és ellenőrzi a tantermet. 

 A tanteremből minden kis bútort, felesleges tárgyat kivittünk, elhelyezése a 

galérián illetve a felső szinten levő tárolóban megtörtént. Most kivételesen 

növényeket sem tudunk elhelyezni.  

 A szüneti ügyeleti rend elkészült. Folyosónként két-két ügyeletes látja el feladatát. 

Ők fokozottan figyelnek a tanulói csoportok (osztályok) kijelölt helyen 

tartózkodására a csoportosulások elkerülésére. 

 A mosdók igénybevételére külön szabályt alkalmazunk: az első osztályosok a 

kicsengetés előtt 5 perccel, a szünetben a második, harmadik osztályosok, a 

becsengetés után öt percig, pedig a negyedik osztályosok használhatják, így 

elkerülve a csoportosulást. 

 A felső tagozat setén, mivel ott a diákok száma kevesebb, arra ügyel a szüneti 

ügyeletes pedagógus, hogy a tanulók ne csoportosuljanak. 

 

Az tanári ügyelet zavartalanságáért, ellenőrzéséért Villányiné Stáhl Márta, intézményve-

zető- helyettes a felelős, melyről rendszeres tájékoztatást ad az intézményvezetőnek. 

 

4. Diákok feladatai 
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 A tanulóktól elvárjuk, hogy kötelesek felelősségteljes, fegyelmezett módon 

viselkedjenek. A tanuló köteles azonnal bejelenteni az osztályfőnöknek, ha a 

közelmúltban külföldön járt, otthoni karanténba került, ha ő, vagy a családban valaki a 

COVID 19 járványban megfertőződött, vagy valamilyen betegség tüneteit észleli 

magán. 

 Köteles bejelenti az osztályfőnöknek vagy az iskola titkárságán, az iskolába indulás 

előtt, ha rosszul érzi magát, bármilyen betegségre utaló jelet észlel. Ilyenkor otthon 

kell maradni és értesíteni kell a házi orvost. 

 Az egészséges tanulóknak az iskolába időben, 7:00-tól folyamatosan kell 

megérkezniük. 

 A tanulók 7.30 órig az udvaron tartózkodnak az osztályok számára kijelölt helyen, 

betartva a távolságtartás szabályait.  Libasorban, 1,5 m távolságot betartva lépnek be a 

kapun.  Kézfertőtlenítés után rögtön az osztályterembe mennek. Az iskolába lépve, a 

közösségi terekben (az osztálytermeken kívül mindenhol) ajánlott a szájmaszk 

viselése, melyről a diákoknak maguknak kell gondoskodniuk. Ajánlott, hogy legyen 

náluk saját kézfertőtlenítő és papírzsebkendő is. 

 A tanórákon is ajánlott a szájmaszk viselése, melyre a szaktanár külön megkérheti 

tanítványait. 

 Fokozottan ügyelni kell a higiénés előírások betartására. Ne használják egymás 

taneszközeit, tartsák be a helyes kézmosás, mosdóhasználat, távolságtartás szabályait. 

 Kiemelt figyelmet igényel a mosdók, öltözők, szekrények használata, a menzai 

étkezés. Fontos a helyes tanulói magatartás a testnevelés órákon is. 

 A hetes vagy a szaktanár által kijelölt tanuló feladata a tanórák előtti szünetekben a 

tanterem és a hozzátartozó folyosórész kiszellőztetése. 

 Amennyiben valamilyen tisztasági, ill. járványügyi problémát észlelnek, ezt jelezniük 

kell az ügyeletes pedagógusnak, vagy a velük órát tartó pedagógusnak. 

 

Ellenőrzi Varga Ágnes intézményvezető és Villányiné Stáhl Márta, intézményvezető-

helyettes. 

 

5. Iskolatitkár feladatai 

 



44 

 

 Amennyiben az iskolában a dolgozók, illetve a diákok valamilyen tisztasági, vagy 

járványügyi problémát észlelnek, azonnal jelenti az intézmény vezetőjének, ill. az őt 

helyettesítő személynek, és az utasítások alapján intézkednek. 

 Az iskola összes dolgozójának, diákjának aktuális adatait pontosan vezeti. Kiemelt 

adatnak számít a személyigazolvány száma, TAJ- szám, baj esetén az értesíthető 

gondviselő, családtag, hozzátartozó neve, elérhetősége (telefon, e- mail cím). 

 

Ellenőrzi Varga Ágnes intézményvezető. 

 

6. Testnevelés órák 

 

 Az iskolában minden osztálynak heti 5 órában van testnevelés órája, illetve az 1-4 

évfolyamnak heti 1 órában testnevelés alprogrami foglalkozása. 

 Több esetben, egy időben két évfolyam tanulói tartózkodnak a tornateremben. 

 Jó idő esetén a tanórákat az udvaron tartjuk. 

 Három öltözővel rendelkezünk, így egy csoport, alsósok, mindig az osztályteremben 

öltöznek. 

 Az egymást követő órák között megtörténik az öltözők fertőtlenítése. 

 A testnevelésórákra fontos a megfelelő meleg öltözet, váltó zokni és az utcai 

sportcipőtől különböző cipő használata. 

 A szabadtéri testnevelésórák, megszervezése, a tornaeszközök fertőtlenítése, a 

levegőztetés a testnevelő tanárok feladata. 

 

Ellenőrzi Villányiné Stáhl Márta és Vedelek Mihály, intézményvezető-helyettesek. 

 

 

7. Iskolai rendezvények 

 

 Csak a legfontosabb (kötelező, hagyományos, szabadtéri) programok kerülnek 

tervezésre. 

 Amennyiben lehetséges, kis csoportokra bontjuk rendezvényeinket, melyeken kötelező 

a beléptetés, benntartózkodás előzőekben leírt szabályainak betartása. 
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 A szülőkkel való kapcsolattartás online, a KRÉTA rendszeren, Facebook-

csoportokban történik. A személyes találkozó a szülő kérésére, előre egyezetett 

időpontban lehetséges az érintettekkel történt előzetes egyeztetés után. 

Ellenőrzi Varga Ágnes intézményvezető 

 

8. Iskolai étkezés 

 

 Az iskolában biztosított az étkezés, oly módon, hogy az ételek elkészítését a Pellérdi 

ÁMK és Konyha látja el. 

 A konyha és az ételek, evőeszközök higiénés követelményeit a szolgáltató biztosítja. 

Az ebédlő takarítását, fertőtlenítését is ők végzik. Az étkező csoportok közötti 

fertőtlenítést is ők végzik el. 

 Tanulóink a településen működő intézmény ebédlőben fogyasztják el az ebédjüket 

pedagógus kísérettel. Az ebédeltetés során a „kisebéd”és a „nagyebéd” idején 

tanulóink két csoportban, elcsúsztatott időben érkeznek pedagógus kísérettel az 

ebédlőbe. Az ebédlő két egymástól jól elkülönült részből áll, így a különböző 

évfolyamok tanulói nem találkoznak ott. 

 Az étterembe csak egészséges ember léphet be. Kötelező diákok számára a 

távolságtartás, alapos kézmosás. 

  Az ebédet nem igénylő tanulók felügyeletéről gondoskodunk az iskola nagy légterű 

könyvtárában illetve aulájában, pedagógus felügyelete mellett.  

 A tízórait és az uzsonnát a tanulók osztályok előtt illetve kijelölt térrészeknél (lelátó, 

alsó, felső aula) fogyasztják el. A szolgáltató gondoskodik osztályonként elkülönülő 

ételszállító dobozokról illetve a tízóraihoz járó folyadékot dobozos formában juttatják 

el az intézményhez. A kiosztásnál gumikesztyűben és maszkban a konyha dolgozói 

mellett iskolánk kisegítő dolgozói és az ügyeletes pedagógusok is jelen vannak 

ügyelve a távolságtartásra, a higiénés szabályok betartására. 

 

Ellenőrzi Varga Ágnes intézményvezető és Villányiné Stáhl Márta, intézményvezető-

helyettes. 

 

9. Az iskolai egészségügyi ellátás 
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 A higiénés előírások betartásával működik az iskolaorvosi, védőnői szolgáltatás. 

 Változatlan az eljárásrend a gyógytestnevelésre, felmentésre utaltak esetében.  

 A szűrővizsgálatok, oltások megszervezésében az NNK járványügyi és 

infekciókontroll szabályai a mérvadók. 

 

Ellenőrzi Varga Ágnes intézményvezető és Villányiné Stáhl Márta, intézményvezető-

helyettes. 

 

10. Tanulói hiányzások kezelése 

 

 Szigorúan be kell tartani az EMMI intézkedési tervben leírtakat. 

 Nem fogadunk el csak orvosi igazolást. 

 

Ellenőrzi Varga Ágnes intézményvezető és Villányiné Stáhl Márta, intézményvezető-

helyettes. 

 

11. Teendők beteg személy esetén 

 

 Szigorúan be kell tartani az EMMI intézkedési tervben leírtakat. 
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Ellenőrzi Varga Ágnes intézményvezető. 

 

12. Digitális tanrendre történő átállás 

 

 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 EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, 

illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje 

koronavírus-pozitív. 

 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e 

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, 

digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. 

 Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől 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. 
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A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg 

és hajtják végre.  

  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. 

 

Ellenőrzi Varga Ágnes intézményvezető. 

 

13. A digitális oktatás helyi rendje 

 

 A tanítás az iskolai órarendnek megfelelően zajlik. 

 A tanórák tanítási egységének rögzítése a KRÉTA naplóban történik. Itt kerülnek 

kijelölésre a házi feladatok is. 

 Tanulónk, pedagógusaink számára biztosított az iskolai e-mail cím használata. Ezen 

keresztül várjuk az e-maileket. 

 A szülők számára továbbra is a KRÉTA felülete biztosítja a kölcsönös 

információcserét. 

 Az iskolában elkészültek a tanulói csoportok a TEAMS felületen. Ezen felület 

alkalmas online órák tartására, a házi feladatok rögzítésére és a számonkérésre is. 

Pedagógusaink számára ezt ajánljuk.  

 Nem zárjuk ki a már meglevő jó gyakorlatok használatát sem: pl. Redmenta, 

Messenger, Facebook csoport használatát. 

 Diákjaink számára, ha szükséges biztosítunk informatikai eszközöket. 

 Minden tárgyból hetente egyszer adunk kötelezően visszaküldendő írásbeli házi 

feladatot. 

 A felső tagozatosok online óráinak időpontját megosztjuk egymással így biztosítva az 

ütközések elkerülését. 

 Azok számára, akik ezt kérik, papír alapon eljuttatjuk a dolgozatokat. 

 

Ellenőrzi Varga Ágnes intézményvezető és Villányiné Stáhl Márta, intézményvezető-

helyettes. 
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A PELLÉRDI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ESEMÉNYNAPTÁRA 

a 2020/2021. tanévre 

      

      

A tanév rendje:      

A szorgalmi időszak   első napja:          2020. szeptember 1.    kedd   

                                    utolsó napja:       2021. június 15.          kedd   

A tanítási napok száma: 179 nap.      

Tanítás nélküli munkanapként 6 nap használható fel.  (179 + 6 = 185 nap)  

„1 napról a DÖK jogosult dönteni 

1 nap pályaorientációs nap 

4 nap felhasználható tanítás nélküli munkanapként"   

Az első félév 2021. január 22-ig tart.      

Az első félévben elért eredményekről 2020. jan. 29-ig kell értesíteni a szülőket, tanulókat.

      

Tanítási szünetek a tanév rendje szerint, intézményünkben ettől eltérő.   

őszi szünet:    2020. október 23-tól        2020. november 1-ig tart.  

Az utolsó tanítási nap: okt. 22. (csütörtök), az első tanítási nap nov. 2. (hétfő)  

téli szünet:   2020. december 21-től      2021. január 3-ig tart. (dec. 31.) 

Az utolsó tanítási nap: dec. 18. (péntek), az első tanítási nap jan. 4. (hétfő)  

tavaszi szünet:   2021. április 1-től            2021. április 6-ig tart.  

Az utolsó tanítási nap: március 31. (szerda), az első tanítási nap ápr. 8. (csütörtök) 

 

Dátum 
Tan. 

nap 
Esemény Felelős 

Augusztus 
 

24. hétfő   8.30 Nevelőtestületi alakuló értekezlet ig. 

25. kedd 
  

Felkészítés a  javítóvizsgára 

Munkaközösségi értekezletek   
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26. szerda   Javítóvizsga   8.30-tól ig., ig-h. 

27. csütörtök 
  

8.30 Nevelőtestületi tanévnyitó értekezlet 
SZM ülés , Munkavédelmi tájékoztató 

ig. 

28. péntek 
  

 

ig-h., 

ig. 

29. szombat    Csibe-tábor 8.30-10.30   

30. vasárnap       

31. hétfő   18.00 Tanévnyitó ünnepély ig.igh. 

Szeptember 
 

1. kedd 1. 
Az első tanítási nap: hagyományos munkarend. 

Tűzvédelmi és balesetmegelőzési szabályok ismertetése. 
ig-h. 

2. szerda 2. DÖK megalakulása HD 

3. csütörtök 3.     

4. péntek 4.     

5. szombat       

6. vasárnap       

7. hétfő 5. Szülői értekezletek - hétfőtől péntekig ig-h., 

oszt.fő 

8. kedd 6.     

9. szerda 7.     

10. csütörtök 8.     

11. péntek 9.     

12. szombat   
 

 13. vasárnap       

14. hétfő 10. 
 

 
ig.,ig-h. 

15. kedd 11. 

Naplók hiánytalan kitöltése 

Tanmenetek bemutatása 

Oszt. fők: SNI, BTM egyeztetés a szülőkkel, pedagógusokkal 

 16. szerda 12.  SzM vezetőségi   17.00  ig, igh. 

17. csütörtök 13.  Nevelőtestületi értekezlet  17.00   ig 

18. péntek 14.     

19. szombat       

20. vasárnap   Házasok miséje VSM 

21. hétfő 15. 

Pályaválasztást megalapozó komp. vizsgálata 

digitális eszközökkel (szept. 21 - okt. 12.) 

 

ig.h, 

ig. 

22. kedd 16.     

23. szerda 17.   ig., ig-h. 
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24. csütörtök 18.  Nevelőtestületi értekezlet  17.00  ig. 

25. péntek 19. 

Osztályfőnöki statisztika elkészítése 

Témanap: Magyar Diáksport napja 
 Környezetünkért hulladékgyűjtés 

     1/2 8 - 1/2 9 oszt. fő 

26. szombat 

 
 

 27. vasárnap   Évnyitó ünnepi mise VSM, EL 

28. hétfő 20.  
 ig, igh. 

29. kedd 21.     

30. szerda 22. A magyar népmese napja KSI 

Október 
 

1 csütörtök 23. Zenei világnap 
MIM, 

ig-h 

2. péntek 24.     

3. szombat       

4. vasárnap   
 VSM 

5. hétfő 25. 

  

6. kedd 26. 

Aradi vértanúk napja -   megemlékezés iskola szinten 
BE, MIM 

ig-h 

7. szerda 27.     

8. csütörtök 28.     

9. péntek 29. 1. oszt: DIFER létszámjelentés ig., ig-h. 

10. szombat   Halételek napja   

11. vasárnap       

12. hétfő 30.     

13. kedd 31.     

14. szerda 32.     

15. csütörtök 33. Statisztika lezárása ig-h. 

16. péntek 34.     

17. szombat       

18. vasárnap       

19. hétfő 35.     

20. kedd 36. Középfokú iskolák felvételi tájékoztatója   

21. szerda 37.     

22. csütörtök 38. 
Ünnepi műsor a Műv. Házban 

DIFER létszámjelentés 
ig. 

ig-h 

23. péntek   
Nemzeti Ünnep     

Ünnepi műsor a Műv. Házban 

ig, 

ig-h.,  

BE, MIM 

24. szombat       

25. vasárnap       

26. hétfő   Őszi szünet   

27. kedd   Őszi szünet   
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28. szerda   Őszi szünet   

29. csütörtök   Őszi szünet   

30. péntek   Őszi szünet   

31. szombat       

    
 

November 
 

1. vasárnap   Mindenszentek napja   

2. hétfő 
1.  t. n. 

mn. 

Őszi nevelési értekezlet 

Munkaértekezlet  
ig. 

3. kedd 
39. 

7. évf.: szülők tájékoztatása az iskolaválasztásról 

8. évf.: tanulók tájékoztatása a felvételi rendjéről 
BA, 

JG 

4. szerda 40.   

 5. csütörtök 41.     

6. péntek 42. Lampionos felvonulás   18 óra   Márton nap  KNÁ 

7. szombat  

 

  

8. vasárnap       

9. hétfő 43. 

  

10. 
kedd 44. Nevezési határidő: Zrínyi Matematika verseny  ig-h., 

11. szerda 45. Nyílt nap az 1. osztályban óvónőknek és szülőknek1 VSM, JKI 

12. csütörtök 46. 
8. oszt. Szülői értekezlet -  
tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről 1 

ig-h., 

JG 

13. péntek 47.     

14. szombat       

15. 
vasárnap 

  
  PPE, 

ig-h 

16. hétfő 48.     

17. kedd 49.   

 18. szerda 50.     

19. csütörtök 51.     

20. péntek 
52. 

Országos mérésekhez szükséges adatok rögzítése 
  

21. szombat       

22. vasárnap   Hősök napja  - koszorúzás   

23. hétfő 53. Szülői fogadóórák 16.30-tól 19.00-ig1 ig-h. 

24. kedd 54.     

25. szerda 55. SzM vezetőségi      17.00 1 ig. 

26. csütörtök 56. 
 

ig-h. 

ig. 

JKI 

27. péntek 57.     

28. szombat       

29. vasárnap   Advent kezdete   
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30. hétfő 58. 

Adventi gyertyagyújtás 1. 

1-2. oszt. "Mese- és versmondó verseny" 

Munkaértekezlet 

ig-h. 

JKI 

ig. 

     

December 
 

1. kedd 59.     

2. szerda 60. 3-4. oszt. "Mese- és versmondó verseny" 
ig-h. 

JKI 

3. csütörtök 61.     

4. péntek 62. 
8. oszt.: a tanulók jelenkezése 

a központi írásbeli felvételire 
ig-h. 

JG 

5. szombat       

6. vasárnap     ig-h, JG 

7. hétfő 63. 

Adventi gyertyagyújtás 2. 

Jelentkezés a központi felvételi vizsgára 

Zrínyi Mat.verseny iskolai 1. fordulója 

JKI, 

JG, 

Ig-h. 

8. kedd 64. 
 

 

9. 
szerda 65. Alsós "Mese- és versmondó verseny" döntő 

ig-h., JKI 

10. csütörtök 66. Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése VSM 

11. péntek 67.     

12. szombat 2. tan. n. 

m.nap 

Munkanap ledolgozva: dec. 24. csütörtök 

Pályaorientációs nap 
ig. 

13. vasárnap 
  

Luca nap a Műv. Házban PPE,  

ig-h 

14. hétfő 68. Adventi gyertyagyújtás 3. JKI 

15. kedd 69.     

16. szerda 70.     

17. csütörtök 71. Matematika-logika verseny KZ, 

ig-h., 

18. péntek 72. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

          Felsős versmondó verseny döntő 

          Adventi gyertyagyújtás 4. 

          Betlehemes műsor  

          A 6. oszt. karácsonyi műsora 

          Zeneiskolások koncertje 

NINCS NAPKÖZI! 

ig-h, 

JKI, 

BE, MIM 

19. szombat       

20. vasárnap   Karácsonyi koncert a r. katolikus templomban 1 
ig-h, 

PPE, 

BE 

21. hétfő   Szünet   

22. kedd   Szünet 

 23. szerda   Szünet   

24. csütörtök   Szünet-Szenteste   
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25. péntek   Karácsony   

26. szombat   Karácsony   

27. vasárnap   Szünet   

28. hétfő   Szünet   

29. kedd   Szünet   

30. szerda   Szünet   

31. csütörtök   Szünet-Szilveszter   

 
 

 
 

 
Január 

 
1. péntek   Újév   

2. szombat       

3. vasárnap       

4. hétfő 73. 
A szünet utáni első tanítási nap 

Szakmai ell.: ped-továbbképzés kötelezettsége ig-h. 

ig. 

5. kedd 74.     

6. szerda 75.     

7. csütörtök 76. Munkaértekezlet  ig. 

8. péntek 77.     

9. szombat       

10. vasárnap       

11. hétfő 78. 
Felsősök NETFIT mérése 

(jan. 11 - ápr. 23., feltöltés: máj. 28.) JA 

12. kedd 79.     

13. szerda 80.     

14. csütörtök 81.     

15. péntek 82.     

16. szombat       

17. vasárnap       

18. hétfő 83.     

19. kedd 84.     

20. szerda 85.     

21. csütörtök 86.     

22. 
péntek 87. 

Az első félév vége 
Körzeti vers- és prózamondó verseny ig-h, BE 

23. szombat   Központi írásbeli felvételi vizsgák      (10.00 óra) ig-h., JG 

24. vasárnap       

25. hétfő 88. Félévi osztályozó értekezlet ig-h. 

26. kedd 89.     

27. szerda 90.     

28. csütörtök 91.     

29. 
péntek 92. Szülők értesítése az első félév eredményeiről 

ig-h, 

oszt. fő 

30. szombat   Pótló felvételi vizsga ig-h, JG 
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31. vasárnap       

 
 

 
 

 
Február 

 

1. 

hétfő 
3 t. n. 

mn. 

Nevelőtestületi értekezlet 
Az első félév eredményeinek elemzése, értékelése. 

Nincs tanítás!!! 

ig. 

2. kedd 93.     

3. szerda 94.     

4. csütörtök 95. Szülői értekezletek   

5. péntek 96. Felsős farsangi bál 1 ig-h. 

6. szombat       

7. vasárnap       

8. hétfő 
97. 

Értesítés a központi felvételi vizsgák eredményéről   

9. kedd 98.     

10. szerda 99.     

11. csütörtök 100. SzM vezetőségi   17.00 ig., ig-h. 

12. péntek 
101. Alsós farsangi bál 1 

ig-h., 

JKI 

13. szombat       

14. vasárnap       

15. hétfő 102.     

16. kedd 103.     

17. szerda 104. 
 

  

18. csütörtök 105. Tanulói jelentkezési lapok továbbítása ig., ig-h.,  

JKI 

19. péntek 106. A 8. oszt. tanulói jelentkezési lapok továbbítása ig., JG 

20. szombat       

21. vasárnap       

22. hétfő 107.     

23. kedd 
108. 

Szóbeli meghallgatások a felvételi eljárásban 

(02. 23-tól 03. 12-ig)   

24. szerda 
109. Óvodás szülői értekezlet 17.00 1 JG 

25. csütörtök 
110. 

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 
JG, BE 

ig-h., 

26. péntek 
111. 

Népdaléneklési verseny Pellérden1  

OKM eredmények nyilvánosságra hozatala. 

 MIM,  

ig-h. 

27. szombat       

28. vasárnap       

 
   

 
Március 

 

1. hétfő 112. Munkaértekezlet ig., ig-h. 



56 

 

2. kedd 113.     

3. szerda 114.     

4. csütörtök 115.     

5. 
péntek 116. 

T.E.T nap 

Zrínyi Mat. vereny 2. forduló ig-h. 

6. szombat       

7. vasárnap       

8. hétfő 117.     

9. kedd 118.     

10. szerda 119. Nyílt nap az iskolában   

11. csütörtök 120.     

12. péntek 121. Ünnepi műsor a Műv. Házban ig-h. BE 

13. szombat       

14. vasárnap       

15. hétfő 
  

Nemzeti Ünnep 

Ünnepi műsor a Műv. Házban 
BE,  

ig., ig-h. 

16. kedd 122. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala   

17. szerda 123.     

18. csütörtök 124.     

19. péntek 125. Matematika verseny AHB, 
VSM 

20. szombat       

21. vasárnap       

22. hétfő 126. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége 
  

23. kedd 127.     

24. szerda 128.     

25. csütörtök 129.     

26. péntek 130.     

27. szombat       

28. vasárnap       

29. hétfő 131. Németes kirándulás  1.o és  Gyód BA 

30. kedd 132.     

31. szerda 133.     

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Április 

 
1. csütörtök   Tavaszi szünet - Nagycsütörtök   

2. péntek   Tavaszi szünet - Nagypéntek   

3. szombat   Nagyszombat   

4. vasárnap   Húsvét   

5. hétfő   Húsvét   
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6. kedd 

  
Tavaszi szünet ig 

7. szerda 
4. t. n. 

mn. 
Nevelési értekezlet ig. 

8. csütörtök 
5. t. n. 

mn. 
Meseösvény  

ig., 

ig-h, 

9. péntek 
6. t.n. 

mn. 

DÖK napja: Fordított nap   

szünet utáni első iskolai nap 

ig-h, 

HD 

10. szombat       

11. vasárnap       

12. hétfő 134. Megemlékezés a költészet napjáról   

13. kedd 135.  Szépírás verseny Görcsönyben   

14. szerda 136. A középiskola ideiglenes felvételi rangsort alkot   

15. csütörtök 137. 1. osztályosok beiratkozása   

16. péntek 138. 
1. osztályosok beiratkozása 

Életmentő nap 
  

17. szombat       

18. vasárnap       

19. 
hétfő 139. Témahét: Fenntarthatósági Témahét  

(04. 19-tól 04. 23-ig)    

20. kedd 140.  Buzás Andor szépolvasási verseny Kővágószőlősön 

 21. szerda 141.     

22. csütörtök 142.  Föld napja HD 

23. péntek 143.     

24. szombat       

25. vasárnap       

26. hétfő 144. Szülői fogadóórák1 

  

27. kedd 145.     

28. 
szerda 146.   

  

29. csütörtök 147. Németes kirándulás 3.oszt.  Geresdlak1 BA 

30. 
péntek 148. 

Németes kirándulás 5. oszt.  Óbánya, Mecseknádasd1 

A felvételi eredmények megküldése 

BA 

 
   

 

 
   

 
Május 

 
1. szombat   Munka ünnepe   

2. vasárnap       

3. hétfő 149. Munkaértekezlet ig. 

4. kedd 150. Anyák napi műsorok1 ig-h. 
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5. szerda 151. Tankönyvrendelés ig. 

KSI 

6. csütörtök 152. Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése ig-h. 

7. péntek 153. Németes kirándulás 2. oszt, Geresdlak1 BA 

8. 
szombat   

 
 

9. vasárnap       

10. hétfő 154.     

11. kedd 155.     

12. szerda 156.   VM 

13. csütörtök 157. Körzeti alsós környezetismereti verseny ig-h., JKI 

14. péntek 158. Németes kirándulás 6. oszt. Nagynyárád1 BA 

15. szombat       

16. vasárnap       

17. hétfő 159.     

18. kedd 160.     

19. szerda 161. Idegen nyelvi mérés      6. és 8. oszt.1 ig-h. 

20. csütörtök 162.     

21. péntek 163. Németes kirándulás 4. oszt.   Kisjakabfalva1 BA 

22. szombat       

23. vasárnap   Pünkösd vasárnap   

24. hétfő   Pünkösd hétfő   

25. kedd 164.     

26. szerda 
165. 

OKM    6. és 8. oszt. 

Németes kirándulás  7. oszt.1 
ig-h. 

BA 

27. csütörtök 166.     

28. péntek 167. NETFIT mérési eredmények rögzítése JA 

29. szombat       

30. vasárnap       

31. hétfő 168.     

    
 

 
 

 
 

 
Június Pellérd 

1. kedd 169.     

2. szerda 170.     

3. csütörtök 171.     

4. péntek 172. Bemutatkozik az Iskola  17.001 
ig., ig-h 

5. szombat       

6. vasárnap       
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7. hétfő 173. 

Iskola szintű megemlékezés:  

nemzeti összetartozás napja 

A DÖK pedagógusnapi köszöntője1 

Nincs napközi! 

BE, JG 

ig-h., 

HD 

8. kedd 174.     

9. szerda 175. 
Jegyzáró értekezlet1 

Nincs napközi! 
ig-h. 

10. csütörtök 176. Osztálykirándulások1   

11. péntek 177. 
Osztálykirándulások1 

Nyelvi mérés rögzítése   

12. szombat       

13. vasárnap       

14. hétfő 178. 

Környezetünkért hulladékgyűjtés 

     1/2 8 - 1/2 11 óráig. 

OKM eredményeinek rögzítése 

Ballagási próba 

Gyereknap   

15. kedd 179. Ballagási próbák         

16. szerda       

17. csütörtök       

18. péntek   BALLAGÁS    18.00 ig., ig-h. 

19. szombat   Juniális ig. TZ 

20. vasárnap   Házasok miséje VSM 

21. hétfő       

22. kedd   Törzskönyvek, naplók hiánytalan kitöltése ig-h. 

23. szerda   Kompetenciamérés  intézkedési terv véglegesítése ig-h. 

24. csütörtök   Tanévzáró értekezlet ig. 

25. péntek   

 

  

26. szombat       

27. vasárnap       

28. hétfő       

29. kedd       

30. szerda       

  

 

 

1   Ezen a programok megvalósítása a virológiai  intézkedésektől függnek. 

 

10.2. A munkaközösségek és más reszortfelelősök éves munkaprogramja  
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A humán munkaközösség munkaterve a 2020/2021-es tanévre 

Bevezető 

Intézményünkben a székhelyiskolához - a Pellérdi Általános Iskolához - két tagintézmény 

tartozik: a Görcsönyi Általános Iskola és a Kővágószőlősi Általános Iskola. A humán munka-

közösség mindhárom intézményegység azonos műveltségterületen tanító szaktanárainak 

munkáját hangolja össze, tervezi, szervezi és ellenőrzi. Szakmai közösségünk az intézmény 

Pedagógiai programja, Munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállí-

tott, egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykedik, amely nagy hangsúlyt fektet az adott 

évben kitűzött célokra és feladatokra, a helyi hagyományok és az elmúlt tanév tapasztalatai-

nak figyelembe vételére. 

A három intézményegység közötti távolság ellenére munkaközösségünk tagjai igyekeznek 

összehangoltan, egymás munkáját figyelve, segítve dolgozni, hiszen ez egyik fontos alapja az 

egységes, színvonalas oktató-nevelő munkának. Ebben nagy segítséget nyújt, hogy az intéz-

ményben működő más szakmai munkaközösségeknek is tagjai vagyunk. A munkaközösség 

vezetők folyamatos kapcsolattartása, a közös megbeszélések hozzájárulnak a zökkenőmentes 

munkavégzéshez. 

Különösen szoros az együttműködésünk az osztályfőnöki munkaközösséggel, mert kulturális 

és szabadidős programok szervezésével tovább bővítjük a tantárgyakon túlmutató szakmai 

tevékenységeket.  

Mivel több intézményegységben dolgozunk, a rendszeres személyes jelenlét nehezen valósít-

ható meg. Így a folyamatos kapcsolattartást elektronikus úton valósítjuk meg: 

 a zárt levelező csoport biztosítja az információ pontos, hatékony átadását, 

 az elmúlt időszakban szerzett online konferencia tapasztalataink is elősegítik a folya-

matos, naprakész kapcsolattartást, lehetőség az aktuális feladatok megbeszélésére, ta-

pasztalatcserére.  

Így biztosítjuk a gördülékeny, együttműködésen alapuló munkát a kitűzött feladatok eredmé-

nyes elérése érdekében. 

Az idei tanévtől a MS-Office Teams felületen létrehozott munkaközösségi csoportba töltjük 

fel tanmeneteinket és a  megosztani kívánt dokumentumokat, így egyre bővül munkaközössé-

günk tudástára. 
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Munkaközösségünk a történelem és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom, ének-

zene, vizuális kultúra, etika, cigány népismeret és hon- és népismeret tantárgyak valamint a 

könyvtári órák gondozását fogja össze. 

1. Személyi és tárgyi feltételek 

A munkaközösség tagjai 

Ambachné Perics Irén (API) 

Görcsöny 

történelem, hon- és népismeret 

Filákovity Réka (FR) magyar nyelv és irodalom 

Derváli Lorándné (DLI) vizuális kultúra, etika  

Horváthné Károlyi Erika 

(HKE) 
történelem  

Dr. Makra Istvánné (MIM) mindhárom intézmény ének, történelem 

Sipos Gyöngyi SGY) Kővágószőlős, Görcsöny cigány népismeret  

Kovács Boglárka (KB) 
Kővágószőlős 

magyar nyelv és irodalom 

 vizuális kultúra, etika 

Horváth Dávid (HD) Kővágószőlős, Pellérd történelem 

Jakab Gabriella (JG) 

Pellérd 

történelem 

Katicsné Somogyvári Ildikó 

(KSI) 
könyvtáros 

Szilárd Adél (SZA) etika 

Balogh Edit (BE) 
magyar nyelv és irodalom, 

etika 

 

A tanév során a munkaközösséghez kapcsolódó tevékenységekkel Nyers Katalin egyetemi 

hallgató ismerkedik, aki éves összefüggő egyéni tanítási gyakorlatát végzi intézményünkben.   

A nevelő-oktató munkánk megvalósításához jól felszerelt tantermek állnak rendelkezésünkre: 

tanulói tabletek, interaktív táblák, projektorok, számítógépes tanterem.  

 

2. A munkaközösség céljai és feladatai 

Céljaink: 

 az egységes, színvonalas oktató- és nevelőmunka, a közös minőségi és szakmai munka 

tervezése, szervezése és ellenőrzése;  

 a folyamatos módszertani megújulás, a tanfolyamokon, továbbképzéseken tanult isme-

retek, ötletek, tapasztalatok megosztása a munkaközösségen belül;  

 a tanítási órákon a leghatékonyabb, változatos munkaformák alkalmazása, melyekkel 

eredményesebben motiváljuk, gondolkodtatjuk, cselekedtetjük tanítványainkat; 
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 eredményesen, hatékonyan  vegyünk részt a komplex alapprogram bevezetésében; 

 az első és az ötödik évfolyamon sikeres legyen az új kerettantervre épülő helyi tanterv 

bevezetése; 

 nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, sokszínű 

programjainkkal az iskola vonzóvá tétele a szülők, a társadalmi környezet számára; 

 mindenki kapjon lehetőséget képességei kibontakoztatására. 

Feladataink: 

 a pedagógus önértékelés elvárásrendszere szerinti munkavégzés;  

 kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy esetében; 

 folyamatos felkészülés az országos kompetenciamérésre; 

 az egyéni képességek figyelembe vételével szervezett tanítás – tanulás; 

 módszertani kultúra frissítése, IKT eszközök hatékony használata; 

 belső tudásmegosztás, jógyakorlatok bemutatása, átadása; 

 tehetséggondozás, felzárkóztatás; 

 részvétel tanulmányi versenyeken, versenyek szervezése; 

 nemzeti hagyományok ápolása, jeles napokról való megemlékezések, ünnepi műsorok 

szervezése; 

 tanórán kívüli tevékenységek szervezése; 

 önművelés iránti igény kialakítása; 

 esztétikai nevelés: faliújság, folyosók, tantermek dekorálása. 

 

Feladatterv a 2020/21-es tanévre 

Időpont Feladat Felelős 

Augusztus 

1. munkaközösségi megbeszélés: 

 a munkaközösség megalakulása, 

 éves feladatterv előkészítése, 

 a munkaterv megbeszélése. 

mk. vez. 

 

Szeptember 

Szakvéleménnyel rendelkező tanulók feltérképezé-

se. 
szaktanárok 

Tanmenetek felülvizsgálata, aktualizálása, foglal-

kozási tervek elkészítése és feltöltése a Teams cso-

portba. 

(2020. 09. 28-ig) 

szaktanárok, mk. vez. 

Megemlékezés a Magyar népmese napjáról könyvtár, szaktanárok 
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Október 

Zenei világnap - megemlékezés MIM 

Aradi vértanúk napja HKE KB BE 

Október 23. Nemzeti ünnep 

Dekoráció készítése 
FR KB 

BE, 

MIM 

November 

Aktív részvétel a falunapi és egészségnapi rendez-

vények előkészítésében és lebonyolításában 
mk. minden tagja 

Kistérségi Összefogás Napja – felkészülés a vetél-

kedőre (bemutatkozó, menetlevél) 
DLI, DÖK 

A nevelési értekezlet után  

2. munkaközösségi megbeszélés: 

 Komplex Alapprogram bevezetése -

tapasztalataink megbeszélése; 

 változatos tanulásszervezési eljárások, 

 IKT eszközök a tanórán; 

 óramegbeszélések, szülői visszajelzések ér-

tékelése. 

 

mk. vez. 

December 

Karácsonyi projekt: adventi gyertyagyújtás 
mk. minden tagja 

 

Dekoráció DLI 

Karácsonyi játszóház Görcsöny DLI 

Vers- és prózamondó verseny (iskolai) magyartanárok 

Karácsonyi ünnepség – iskola, falu FR, KB, BE 

Január 

Vers- és prózamondó verseny a magyar kultúra 

napján 

magyar szakos kollégák, 

BE 

Fekete István hangos értő olvasási verseny Berkes-

den (tavasz?) 
magyar szaktanárok 

Február 

Farsang dekoráció  DLI 

Megemlékezés a kommunizmus áldozatainak nap-

járól - osztálykeretben 
történelem szaktanárok 

Pellérdi népdaléneklési verseny MIM 

Művészeti projekthét Görcsöny DLI 

Március 

Március 15. Nemzeti ünnep 

Műsor és dekoráció 

Húsvéti játszóház Görcsönyben 

FR, Ksz 7.o., BE, MIM 

Nyílt nap mk. minden tagja 

3. munkaközösségi megbeszélés: 

 a Nyílt nap tapasztalatai, szülői vélemé-

nyek; 

 belső tudásátadás: tapasztalatcsere, tudástár 

bővítése; 

 egymás munkájának segítése: elektronikus 

tananyagok adaptálása, tudásbázis létreho-

zása. 

mk. vez. 

Április 

Szépírás verseny – Görcsöny (tavaszi szünettől 

függően) 
magyartanárok 

Megemlékezés a Költészet napjáról magyar szakos kollégák 

Buzás Andor szépolvasási verseny magyar szakos kollégák 
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Május 

Országos kompetencia mérés mk. minden tagja 

Dekoráció – Bemutatkozik az iskola DLI 

Június 

Nemzeti összefogás napja 

 

történelem szaktanár 

magyar szaktanár + of. 

Balogh Edit 

Ballagás  

Tanévzáró ünnepség énekkar 

Tantárgyi beszámolók leadása mk. minden tagja 

4. munkaközösségi megbeszélés: 

 az éves munka értékelése; 

 tapasztalatcsere; 

 a következő tanév előkészítése; 

 mk-i beszámoló elfogadása. 

mk. vez. 

 

 

3. Várható versenyek a tanév során 

 

Verseny Helyszín Időpont 

Kistérségi Összefogás Napja Kozármisleny 2020. november 

Vers- és prózamondó verseny Pellérd 2021. január 

Fekete István hangos értő olvasási verseny Berkesd 2021. január/április 

Népdaléneklési verseny Pellérd 2021. február 

Szépírás verseny  Görcsöny 2021. március/április 

Buzás Andor szépolvasási verseny  Kővágószőlős 2021. április 

NépmesePont vetélkedő Pécs 2021. tavasz 

Levelezős versenyek   

Rajzpályázatok   

4. Mérések 

 Külső: 2021. május 26-án a 6. és a 8. évfolyamon Országos 

Kompetenciamérés 

5. Szakmai ellenőrzés 

 Önértékelés 
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Név Önértékelés időpontja 

Sipos Gyöngyi 2020. szeptember 

Balogh Edit 2020. október 

Filákovity Réka 2020. október 

Szilárd Adél 2021. május 

 

 Minősítés 

Név Minősítés időpontja 

Kovács Boglárka 2020. júliusban sikeres 

minősítő vizsgát tett, Ped. I 

fokozatba lép 2021. január 1-

jén 

 

Név Portfólió feltöltése 

Ebben a tanévben a mk. tagjai közül nem jelentkezett senki 

minősítésre. 

 

 Óralátogatások  

A tanév során a mk. minden tagjánál legalább egy alkalommal. Az óralátogatás szem-

pontjai megegyeznek az Önértékelési Kézikönyv óralátogatási szempontjaival. Az óra-

látogatás után óramegbeszélést tartunk. 

 

6. Képességkibontakoztatás 

 Tehetséggondozás:  

 szakköri keretben: énekkar, képzőművész szakkör, Kölyök klub, 

 együttműködve a művészeti iskolák zenei és képzőművész tagozatával 

 pályázati keretben együttműködve a pécsi Népmeseponttal. 

 Felzárkóztatás és versenyfelkészítés:  

 felzárkóztató órák 

 

A munkatervet készítette: Balogh Edit mk. vezető 

Pellérd, 2020. szeptember 08. 
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A reál munkaközösség munkaterve a 2020/2021-as tanévre 

 

Bevezető 

Intézményünkben a székhelyiskolához - a Pellérdi Általános Iskolához - két tagintézmény 

tartozik: a Görcsönyi Általános Iskola és a Kővágószőlősi Általános Iskola. A reál munkakö-

zösség mindhárom intézményegység azonos műveltségterületen tanító szaktanárainak munká-

ját hangolja össze, tervezi, szervezi és ellenőrzi. Szakmai közösségünk az intézmény Pedagó-

giai programja, Munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállított, egy 

tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykedik, amely nagy hangsúlyt fektet az adott évben 

kitűzött célokra és feladatokra, a helyi hagyományok és az elmúlt tanév tapasztalatainak fi-

gyelembe vételére. 

A három intézményegység közötti távolság ellenére munkaközösségünk tagjai igyekeznek 

összehangoltan, egymás munkáját figyelve, segítve dolgozni, hiszen ez egyik fontos alapja az 

egységes, színvonalas oktató-nevelő munkának. Ebben nagy segítséget nyújt, hogy az intéz-

ményben működő más szakmai munkaközösségeknek is tagjai vagyunk. A munkaközösség 

vezetők folyamatos kapcsolattartása, a közös megbeszélések hozzájárulnak a zökkenőmentes 

munkavégzéshez. 
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1. Személyi és tárgyi feltételek 

A munkaközösség tagjai 

Név Szak Iskola 

  Pellérd Görcsöny Kővágószőlős 

Villányiné Stáhl Márta matematika 

technika 

X   

Hamburger Antal matematika, fizika, 

informatika 

X X  

Kovács Zoltán matematika, fizika. 

informatika 

X X X 

Keresztély Renáta biológia, kémia X X X 

Jakab András testnevelés, biológia X   

Horváth Dávid földrajz, történelem X  X 

Varga Ágnes matematika, fizika X   

Vedelek Mihály testnevelés X   

Rohr Norbert testnevelés, földrajz  X  

Antalné Horváth Berna-

dett 

matematika, fizika  X  

Mikéné Berki Irén matematika, techni-

ka 

  X 

Chrapánné Papp Ágnes testnevelés,    X 

Derváli Lorándné földrajz, rajz X X  

 

Mivel több intézményegységben dolgozunk, a rendszeres személyes jelenlét nehezen valósít-

ható meg. Így a folyamatos kapcsolattartást elektronikus úton valósítjuk meg. A zárt levelező 

csoport biztosítja az információ pontos, hatékony átadását, lehetőséget teremt az aktuális fel-

adatok megbeszélésére, tapasztalatcserére. Így biztosítjuk a gördülékeny, zökkenőmentes kö-

zös munkát a kitűzött feladatok eredményes elérése érdekében. 

A nevelő-oktató munkánk megvalósításához jól felszerelt tantermek állnak rendelkezésünkre: 

tanulói tabletek, interaktív táblák, projektorok, számítógépes tanterem és legújabb beszerzés-

ként „tapi tv” áll rendelkezésünkre.  
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2. A munkaközösség céljai  

 A természettudományos műveltség kialakítása, a természettudományokat kedvelő, 

becsülő, értő, ismerő és használni tudó fiatalok nevelése. 

 Környezetvédelemre aló tudatos nevelés.  

 Egészséges életmódra nevelés, mozgáskultúra fejlesztése egészséges testkép 

kialakítása. 

 A tantárgyak közötti átfedések megvalósítása.  

 Tehetséggondozás.  

 A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. 

 A matematikai gondolkodásmód kialakítása az életkori és egyéni fejlődésnek 

megfelelően.  

 A tanulók tudják használni a megszerzett tudást az élet különböző területein.  

 Szövegértés fejlesztése.  

 Ismerje és tudja alkalmazni az egyes tudományok szaknyelvét.  

 A tanulók korszerű természettudományos világképet, gondolkodás- és szemléletmódot 

építsenek fel magukban.  

 Ismerkedjenek meg az anyagok tulajdonságaival, a természet változásaival, 

kölcsönhatásaival, jelenségeivel, törvényszerűségeivel. 

 Felkészítés a középiskolai felvételire, országos kompetencia mérésre.  

 Növekedjen a tanulók motiváltsága, tanulmányi eredményessége. 

 Minőségi oktatási környezet megvalósítása. 

 Folyamatos módszertani megújulás a tanfolyamokon, továbbképzéseken. 

 

3. A munkaközösség feladatai 

 Differenciált képességfejlesztés. 

 Fejlesztő foglalkozások a lemaradó tanulók számára. 

 Szakkörök tartása a tantárgy iránt különösen érdeklődő tanulók számára. 

 Házi versenyek rendezése. 

 Felkészítés a kistérségi, megyei és országos tanulmányi versenyekre. 

 Felkészítés a továbbtanulásra. 

 Kompetencia mérés eredményeinek javítása. 

 Együttműködés a többi munkaközösséggel. 

 Felkészülés a jövőbeli KAP-os órák tartására. 

 

 

4. Várható versenyek a tanév során 
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Verseny Időpont 

Matematika-logika verseny 2020. 12.17. 

Matematika verseny 2021. 03.19. 

Zrínyi Matematika verseny  

Vörös Homokkő Túra verseny tavasz 

Baksa kupa 2020. október 

Görcsöny Kupa labdarúgás 2021. április 

Zsongorkő Kupa labdarúgás 2020.november 

Grundbirkózás  

Mezei futóverseny  

Atlétika verseny  

Niels Bohr 2021. május 

Levelezős versenyek: 

Madarak ás fák napja 

 

 

 

 

Online versenyek: 

Zöld Okos Kupa 

 

 

 

4. Mérések 

 

 Külső: 2021. május 26-án a 6. és a 8. évfolyamon Országos 

Kompetenciamérés 

 Belső: 2020. szeptember hónapban - 5. évfolyam 

diagnosztizáló mérés  

 

5. Szakmai ellenőrzés 

 Önértékelés 

Név Önértékelés időpontja 

Antalné Horváth Bernadett 2020. szeptember  

Mikéné Berki Irén 2020. október 
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Horváth Dávid 2021. január 

 

 Minősítés 

Név Minősítés időpontja 

Jakab András 2020. október 

 

Név Portfólió feltöltése 

Rohr Norbert 2020. november 

 

 

 

 

 A munkatervet készítette: Antalné Horváth Bernadett 

 mk. vezető 

 

Pellérd, 2020. szeptember 14. 
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AZ ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖ-

ZÖSSÉG MUNKATERVE 

 2020/2021-es TANÉV 

 

 

 

 

 

 

 

     Készítette: Jakabné Katics Ildikó 

        munkaközösség vezető 
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1. Személyi feltételek 

Munkaközösségünkben ebben a tanévben is történt személyi változás. 

Az újonnan érkező kollégák beilleszkedését kiemelten fontos feladatunknak tekintjük. 

Négy intézményegységben tanítunk, így a folyamatos kapcsolattartást elsősorban elektronikus 

levelező rendszeren, illetve a Teams-en keresztül tudjuk megvalósítani. 

 

Munkaközösségünk tagjai: 

PELLÉRD: 

- Jakabné Katics Ildikó 

- Juhászné Kernya Andrea 

- Máté Gyuláné 

- Makai Andrea 

- dr. Káplárné Nagy Ágnes 

- Kurucz Katalin 

- Péterfalvy Mária 

- Nagy Eszter 

- Vedelek Mihály 

GÖRCSÖNY: 

- Mangné Keresztes Beatrix 

- Szabó Mónika 

- Németh-Sári Krisztina 

- Horváthné Priol Ágnes (2020. okt. 1-től) 

KŐVÁGÓSZŐLŐS: 

- Varga Lászlóné 

- Sipos Gyöngyi 

- Tutti Gábor 

- Chrappánné Papp Ágnes 

GYÓD: 

- Sasvári Sarolta 



73 

 

- Szieberthné Apáthy Anita 

- Mészáros Zsófia 

 

 

 

2. Tárgyi feltételek 

- Minden intézményünkben törekedtünk arra, hogy szépen dekorált, barátságos 

osztálytermekkel várjuk alsósainkat. 

- Az alsós tanítók az OFI Újgenerációs, az OFI Apáczai, a Meixner Játékház 

tankönyvcsaládból tanítanak. A tankönyvek időben, hiánytalanul megérkeztek. 

- Az alap eszközök minden iskolában biztosítottak; munkánkat sok segédanyag, tanítói 

kézikönyv, applikáció segíti. 

- Az alsós tanulóink számára tanulói laptopok állnak rendelkezésre. Különösen a 

gyakorló órákat, korrepetálásokat lehet változatossá tenni ezek használatával. 

- Egyre több tanteremben található Tapi-tv, interaktív tábla, projektor, melyek segíti a 

változatos óravezetést. 

 

3. Munkaközösségünk legfontosabb feladatai erre a tanévre: 

- A tavalyi tanévben március közepétől bevezetésre került digitális oktatása során az 

elmaradt vagy a tanulók által kevésbé elsajátított tananyagrészek pótlása, alaposabb 

elmélyítése. 

- A tanév elején - a digitális oktatásból kifolyólag - a tanulóknál tapasztalt hiányosságok 

felmérése, felzárkóztatásuk, illetve a hiányok pótlása, hogy biztos alapokra lehessen 

építeni az új tananyagot. 

- Közösségépítés, hiszen a gyerekek több, mint 5 hónapja nem találkoztak egymással, 

pedagógusaikkal. 

- A megváltozott helyzethez való alkalmazkodás (maszk viselése, rendszeres 

kézfertőtlenítés, távolságtartás) elősegítése alsós tanulóinknál. 

- Felkészülés arra az eshetőségre, ha esetleg ebben a tanévben is digitális oktatásra 

kellene átállni. Cél, hogy egy intézményben belül lehetőség szerint ugyanazon a 

felületen tanítsunk, illetve a kollégák részéről annak biztos ismerete, használata. 

- Komplex Alapprogram bevezetése az alsó tagozaton. 

- Első osztályban az új kerettanterve épülő helyi tanterv bevezetése. 
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További oktatási és nevelési céljaink, feladataink: 

- Tanulóink neveltségi szintjének emelése. 

- Alapvető illemszabályok betartatása a tanulókkal. 

- Környezetünk tisztaságának, szépségének, rendezettségének megóvása. 

- A tantermek rendje, bútorok, eszközök védelme, rongálások meggátolása. 

- Kulturált étkezés betartatása. 

- Hagyományaink ápolása, nemzeti identitás kialakítása, fejlesztése. 

- A másság elfogadása. 

- A gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelése. 

- Környezettudatos nevelés kialakítása, fejlesztése. 

- Az egészséges életmódra nevelés. 

- Felelősségtudat, kitartás, önállóság, reális önértékelés fejlesztése. 

- Az érintett elsősökkel a diagnosztizáló mérés elvégzése. 

- Élményszerű tanulás, kreativitást fejlesztő feladatok biztosítása a tanórákon. 

- Biztos, szilárd alapismeretek nyújtása, az általános műveltség megalapozása. 

- Alapvető készségek, képességek, elemi ismeretek, szokások kialakítása, fejlesztése. 

- Egyéni képességek kibontakoztatása, tanulási nehézségek leküzdésének segítése, 

hátrányok csökkentése, eltérő fejlődési ütem figyelembevétele a tananyagtartalmak 

tervezésekor, a feldolgozás ütemének meghatározásakor. 

- Alkalmazható tudás érdekében olyan képességek és készségek fejlesztése a célunk, 

hogy a tanulóink minél sikeresebben tudjanak részt venni az ismeretszerzésben és 

annak alkalmazásában. 

- Törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket. Különös 

hangsúlyt fektetünk a különböző kompetenciák fejlesztésére minden évfolyamon. 

- Fontos feladatunk a tanulók felzárkóztatása, korrepetálása, a gyengébben haladók 

megsegítése. 

- Kiemelt feladatunk a szövegértés, a helyesírási-, és számolási készség, a logikus 

gondolkodásra nevelés és problémamegoldó képesség fejlesztése. 

- Igyekszünk élményszerűvé és hatékonyabbá tenni a tanórákat az IKT eszközök 

alkalmazásával. 

- A tehetséges tanulóink számára biztosítjuk a különböző tantárgyi-, művészeti-, 

sportversenyeken való részvételt és a felkészítésben segítjük őket. 
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4. Terveink a tanévre, amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé teszi: 

- Az óvodákkal való szorosabb kapcsolattartás, hatékonyabb együttműködés kialakítása. 

Egymás munkájának jobb megismerése érdekében közös programokon való részvétel. 

Törekednünk kell arra, hogy minél több helybeli óvodás iratkozzon be a települések 

iskoláiba. 

- Levelezős tanulmányi versenyeken való részvétel szorgalmazása. 

- Környezetünkért hulladékgyűjtés. (2020. szept.) 

- „A népmese napja” alkalmából kiállítás az alsós tanulók rajzaiból. (2020. szept. 30.) 

- „Az idősek napja” alkalmából kiállítás az alsós tanulók rajzaiból. (2020. okt. 1.) 

- Száraz állateledel gyűjtése az „Állatok világnapja” alkalmából, elszállítása a Misina 

menhelyre (2020. okt. 4.) 

- „A világ legnagyobb tanórája” programhoz való csatlakozás. (2020. okt.) 

- Márton napi lampionos felvonulás és műsor. (2020. nov.) 

- Alsós vers- és prózamondó verseny színvonalas megszervezése és lebonyolítása. 

(2020. nov. 25.) 

- Az „Adventi gyertyagyújtás” hagyományának folytatása az alsós osztályok 

bevonásával. (2020. dec.) 

- Alsós farsangi bál megszervezése, színvonalas lebonyolítása. (2021. febr.) 

- Népdaléneklési versenyen való részvétel alsós tanulóink számára is. (2021. febr.) 

- Nyílt nap az iskolánkban. (2021. márc.) 

- A kővágószőlősi tagintézményünkben a Buzás Andor szépolvasási verseny 

megszervezése és lebonyolítása. (2021. márc.) 

- Csiga-biga környezetismereti verseny megszervezése, lebonyolítása. (2021. ápr.) 

- Húsvéti kézműves játszóház megszervezése, lebonyolítása. (2021. ápr.) 

- A „Föld napja” alkalmából LandArt pályázat. (2021. ápr. 22.) 

- Anyák napi műsor megrendezése minden alsós osztályban. (2021. máj.) 

- Görcsönyi tagintézményünkben Szépírási (1-2. oszt.) és nyelvhelyességi (3-4. oszt.) 

verseny szervezése és lebonyolítása. (2021. máj.) 

- Osztálykirándulások megszervezése, lebonyolítása. (2021. jún.) 

- Szülőkkel való szorosabb együttműködés kialakítása. Szorgalmazzuk, hogy a szülői 

értekezleteken, illetve fogadó órákon minél több szülő vegyen részt. Fontos a szülők 
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meghívása az ünnepségekre, bevonásuk különböző rendezvények szervezésébe, 

lebonyolításába. 

- Az alsós munkaközösségen belül fontosnak tartjuk az egységességet, az együtt 

gondolkodást, egymás munkájának segítését. 

- Óralátogatások, hospitálás, ötletbörze, jó gyakorlat bemutatása; tanítókat érintő 

kérdések megvitatása, megbeszélése. 

- Rendszeres kapcsolattartás az iskola pszichológusával, a segítő szociális munkatárssal. 

Nemcsak az egyéni problémák, hanem az osztályközösség egészét érintő esetekben is. 

 

5. Szakmai ellenőrzés 

Minősítésre jelentkező tanítók: 

NÉV  

Juhászné Kernya Andrea Ped II. 

Vedelek Mihály Ped II. 

 

 

Önértékelésben résztvevő tanítók: 

NÉV ÖNÉRTÉKELÉS IDŐPONTJA 

Sasvári Sarolta 2020. szept. 

Sipos Gyöngyi 2020. szept. 

Szieberthné Apáthy Anita 2020. nov. 

Makai Andrea 2020. nov. 

Tutti Gábor 2020. nov. 

Szabó Mónika 2020. dec. 

Chrappánné Papp Ágnes 2021. jan. 

Juhászné Kernya Andrea 2021. márc. 
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Munkaterv 2020/2021. tanév 

Idegen nyelvi Munkaközösség 

Pellérdi Általános Iskola 
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   „A nyelvismeret ajtó a bölcsességhez.”   

                                                  Roger Bacon                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Készítette: 

                                                                                 Brunner Anita 

Pellérd, 2020. szeptember 14.                        munkaközösség – vezető  

 
 
 
 
 
 
 

A munkaközösség célja és feladata, hogy az intézményben folyó nemzeti-

ségi oktatás színvonalát megtartsa, alkalmazza a kompetenciaalapú módszere-

ket, ezek és más eszközök segítségével előtérbe helyezze a nyelvoktatás kom-

munikatív oldalát a szóbeliség és az írásbeliség terén egyaránt. Fontos felada-

tunk még a nemzetiségi hagyományok ápolása. 
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Kiemelten fontos, hogy használható nyelvtudást szerezzenek tanulóink, hi-

szen az idegen nyelvet utazásaik, munkájuk során, külföldi barátaikkal való kapcso-

lattartásukban biztosan használni fogják. Az élet számos területén szükség van az  

idegen nyelvre,  mint  munkaeszközre  és  alapvető kommunikációs segítségre. 

∞ A idegen nyelv tanítása során első helyen áll a motiváció fenntartása, 

a gyerekek sikerélményhez juttatása. A hallott és olvasott szöveg értésének  a fej-

lesztése áll a középpontban, az évek előre haladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap 

a beszédkészség.  

∞ Lényeges nevelési cél a diákok olvasás igényének kialakítása és fej-

lesztése érdekes, könnyített vagy eredeti illusztrált, hosszabb szövegek olvastatásá-

val valamint hallott szöveg értésének fejlesztése, mivel a nyelvi mérések során ki-

derült, hogy ebben tanulóinknak még hiányosságaik vannak.   

 

1. A MUNKAKÖZÖSSÉG SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

A munkaközösség tagjai: 

Brunner Anita – német nyelvtanár 

o nemzetiségi német nyelv:  5. és 7. osztályban 

o német népismeret: 1. – 7. osztályig 

o munkaközösség vezető 

 Jakab Gabriella – német nyelvtanár 

o nemzetiségi német nyelv: 3., 5.,  8. osztályban 

o német népismeret: 8. osztályban 

Juhászné Kernya Andrea – német nemzetiségi tanító 

o nemzetiségi német nyelv:  2. osztályban 

o német népismeret: 1., 2., 3. osztályban 

Káplárné Nagy Ágnes -  német – magyar szakos tanár  

o nemzetiségi német nyelv az 1., 2., 3., 4. . osztályban  

Pavlekovicsné Pfaff Erzsébet – német nyelvtanár  

o nemzetiségi német nyelv 1. és 6.osztályban 
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Szieberthné Apáthy Anita – német műveltségterületes tanító (Gyódi Telephely) 

o nemzetiségi német nyelv: 1.- 4. osztályban 

o német népismeret 1-4. osztályban 

Szilárd Adél – angol nyelvtanár 

o angol nyelv Pellérd 

Horváthné Károlyi Erika – angol nyelvtanár (Görcsönyi Tagintézmény) 

o angol nyelv 

 Kozma Kata  – angol nyelvtanár (Kővágószőlősi Tagintézmény) 

 

A nemzetiségi német nyelvoktatás 1. 2. 3. és 5. osztályban bontott csoportban tör-

ténik heti 5 órában, emellett osztályonként 1 népismeret tantárgyat tanítunk. 

 

2. A MUNKAKÖZÖSSÉG TÁRGYI FELTÉTELEI 

o A tantermek kellő mennyiségű paddal és székkel felszereltek. 

o Öt tantermünkben találhatók tanulói laptopok, melyeket rendszeresen 

használunk. 

o Öt tantermünkben található digitális tábla, mely nagymértékben segíti 

idegennyelv oktatásunkat. 

o Az emeleten lévő egyik tantermet idegen nyelvi szaktanteremnek je-

löltük ki, mely egyike a digitális táblával ellátott termeinknek. 

o A szótárak a földszinti történelem-biológia szertárban találhatók, mi-

vel az azokat használó tanulók a földszinti tantermekben tanulnak. 

o Szótárállományunk megfelelő. 

o CD-lejátszóink száma 5 db. 

o Pellérden az alsó és felső tagozatban 1 éa 5. osztályban is új tan-

könyvcsaládot vezettünk be, melyek remélhetőleg könnyítik a gyer-

mekek nyelvi készségeinek a fejlesztését. 

 

3. A MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATAI A 2020/2020-es STANÉVBEN 

Kiemelt feladataink iskolai szinten: 
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o Tantervi követelmények teljesítése 

o Az IKT eszközök által nyújtott lehetőségek jobb kihasználása 

o Idegen nyelvi mérés 

o A Pedagógus önképzés, az elsajátított új ismeretek átadása a kollégák-

nak 

o A befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait 

érvényesítő pedagógiai módszerek alkalmazása 

o Gyermekközpontúság 

o Az SNI-s, BTM-es gyerekekre történő alaposabb odafigyelés az ide-

gen nyelv tanulásában is 

o KAP bevezetése 1-4.oszályban 

o Segítségnyújtás Ped. II.-be minősülésben Juhászné Kernya Andreának 

o Önértékelésben bevont kollégák támogatása  

Kiemelt feladataink munkaközösségi szinten: 

o Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása, fo-

lyamatos fejlesztése 

o A szövegértés fejlesztése (olvasott, hallott) 

o Az olvasás- és íráskészség fejlesztése 

o A helyesírás fejlesztése 

o A tanulók kommunikatív képességeinek fejlesztése 

o Az önálló tanulás képességének kialakítása és fejlesztése 

o A kooperatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása 

o Az egyéni bánásmód elvének megtartása 

o A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoz-

tatásával, lehetőség teremtése tehetségük megmutatására, versenyezte-

tésre 

o A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése 

o Az idegen nyelvet tanító kollégák rendszeres konzultációja, tapaszta-

lataik cseréje 

o Kapcsolattartás az óvodával 

o Kapcsolattartás a tagintézményeinkkel 

o Pályázati erőforrások kihasználása 

o Tanmeneteink egységes képének kialakítása összintézményi szinten 

o Idegen nyelvi faliújságok vezetése 

o Idegen nyelvi újságok népszerűsítése 

 

Munkaközösségünk kiemelt rendezvényei: ( amennyiben megvalósíthatóak)  

o Márton nap 

o Körzeti németverseny 

o Angol háziverseny (Tagiskolák között) 
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o Nemzetiségi kirándulások 

 

4. NEVELÉSI, OKTATÁSI FELADATAINK 

A tantárgyi követelmények teljesítése: 

o A tantervben foglaltak maximális teljesítése, különös tekintettel a Ke-

rettantervre 

o A pedagógiai programnak történő teljes megfelelés 

o A tanmenet szerinti haladás 

o Legyen mindig egyértelmű, jól követhető, hogy hol tartunk a tananyag 

feldolgozásában 

o A tantárgyi koncentráció lehetőségének kihasználása 

o A korábbi ismeretekre történő alapozás   

Az eredményesség növelése: 

o A követelmények pontos ismertetése a gyerekek és a szülők számára 

egyaránt 

o A tanulás tanítása 

o A házi feladatok elkészítésének szigorú ellenőrzése 

o Rendszeres számonkérés szóban és írásban egyaránt 

o A differenciálás fontossága 

o Az értő olvasás fejlesztése 

5. EGYÉB FELADATAINK 

o A munkaközösségi feladatok közös megvalósítása 

o A feladatok, terhek egyenlő elosztása 

o Egymás munkájának segítése tapasztalataink, ötleteink átadásával 

o Egymástól való segítségkérés 

o Következetesség munkánk minden területén 

o A felmerülő problémák közös megoldása 

o Az általunk végzett munka közös értékelése 

o A továbblépés, a fejlődés lehetőségének közös meghatározása 

o Egymástól tanulás óralátogatások révén 

o Továbbképzésen, tankönyvbemutatókon, nyelvi konferenciákon való 

részvétel, a tapasztalatok továbbadása 

o Az általunk szervezett programok pontos, alapos előkészítése, leve-

zénylése 

6. TERVEZETT VERSENYEINK 
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o Körzeti németverseny helyi szervezéssel a felső tagozatosoknak  

o Körzeti idegen nyelvi versenyeken való részvétel 

o Német vers- és prózamondó versenyen való részvétel 

o Levelezős versenyeken való részvétel 

o Angol háziverseny (Tagiskolák között) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AZ OSZTÁLYFŐNÖKI 

- MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

- A 2020/2021-ES TANÉVRE 

 

 „Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet.  

A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: 

hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők 

s hogy az eddiginél többre taníthatók.” 

(Németh László) 

 

A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben képviselt értékek, az alapvető követelmények 

és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók – adottságaik-

kal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett 

és spontán tapasztalataikkal összhangban – minél teljesebben bontakoztathassák ki személyi-

ségüket. 

A gyermekek képességeinek fejlődéséhez szükséges követelmények meghatározásával ösztö-

nözzük a személyiségfejlesztő oktatást. Mindezek megvalósulása érdekében intézményünk 
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pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai 

életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

készségüket, edzi akaratukat. 

Ebben a pedagógiai tevékenységben meghatározó szerepe van az osztályfőnöknek, aki a leg-

több ismerettel rendelkezik az osztályába járó gyerekekről. Ebből adódóan neki van a legop-

timálisabb lehetősége arra, hogy tanítványait egyénre szabott tanácsokkal, útmutatással, adott 

esetben segítséggel lássa el. 

 

Az osztályfőnöki munka igen sokrétű, túlmutat az osztályfőnöki óra megtartásán. A közösségi 

és iskolai élet szervezése, a tanulmányi munka és a diákok magatartásának figyelemmel kísé-

rése – pozitív irányba alakítása –, valamint a sokirányú kapcsolattartás mellett, pontos admi-

nisztrációs munkát is követel a pedagógustól. 

 

Munkaközösségünk célja az osztályfőnökök munkájának megsegítése, összehangolása, ami 

jelenti az azonos nevelési elvek kialakítását, az osztály közösségé formálásának feladatát, a 

pontos információáramlás segítését, továbbá az adminisztrációs munka egységesítését. 

Kiemelt feladat, hogy segítsük annak a kollégának a munkáját, aki először kapott pedagógus 

pályafutása során osztályfőnöki feladatot. 

 

A munkaközösség tagjai: 

Pellérd: 

5. osztály: Kovács Zoltán 

6. osztály: Balogh Edit 

7. osztály: Brunner Anita 

8. osztály: Jakab Gabriella (munkaközösség-vezető) 

 

Görcsöny:  

5. osztály: Rohr Norbert 

6-7. osztály (összevont): Derváli Lorándné 

8. osztály: Horváthné Károlyi Erika        

 

Kővágószőlős: 

5-6. osztály (összevont): Kovács Boglárka Anna 
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7. osztály: Mikéné Berki Irén 

 

Kapcsolattartás a munkaközösségen belül: 

- A rendszeres személyes jelenlét nehezen valósítható meg, mert 3 intézményegységben 

dolgozunk. 

- A görcsönyi tagintézményben Horváthné Károlyi Erika, a kővágószőlősiben Mikéné 

Berki Irén kolléganőket kértem meg, hogy az adott intézményegységben fogják össze 

az osztályfőnökök munkáját.  

- A folyamatos kapcsolattartást a feladataink elérése érdekében elektronikus úton, az is-

kolai levelezőrendszer segítségével, illetve a TEAMS rendszeren keresztül valósítjuk 

meg. 

 

Tárgyi feltételek: 

- Minden osztály saját tanteremmel rendelkezik, ott kerülnek megtartásra az osztályfő-

nöki órák. 

- A nyári szünetben megtörtént az osztálytermek tisztasági festése. 

- A tantermekben az életkornak megfelelő bútorok várják a tanulókat. 

- Pellérden az 5. osztály a felső szintről az alsó szintre kerül a tavalyi 8. osztályos tante-

rembe.  

- A tanulói szekrények vonatkozásában is a fentieknek megfelelő változásra kerül sor. 

- A tantermekben az osztályok és osztályfőnökeik felelősek a dekorációért, a faliújságok 

gondozásáért. 

 

Célkitűzéseink: 

- az oktatással, neveléssel kapcsolatos törvényi szabályozóknak való teljes megfelelés, 

- az 5. évfolyamon az új kerettantervre épülő helyi tanterv sikeres bevezetése, 

- magas színvonalú munkavégzés, 

- pozitív tanulói légkör megteremtése, 

- gyermekközpontúság, 

- a szülők elvárásainak figyelembe vétele, 

- biztosítani a képességek kibontakoztatásának lehetőségét,  

- intézményünk vonzóvá tétele, 

- a szakmaiság biztosítása, 
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- a módszertani kultúra további fejlesztése, pedagógus önképzés, az elsajátított új isme-

retek átadása a kollégáknak, 

- tanulóink neveltségi szintjének emelése, az alapvető illemszabályok betartatása a tanu-

lókkal, 

- pedagógiai egységünk erősítése, 

- a magasabb minőség biztosítása érdekében nagyobb hangsúly fektetése a differenciá-

lásra, a tanulók motiválására és az alkalmazott módszerek kombinálására, 

- egységes szemlélet alkalmazása az iskolai nevelési elvekben, 

- a problémájukkal hozzánk forduló tanulók meghallgatása, ellátása tanácsokkal, 

- egyéni, a tanulók érzelmi beállítottságának megfelelő bánásmód alkalmazása, 

- jutalmazás, sok dicséret, pozitív megerősítés, 

- a kulturált vita szabályainak megtanítása, gyakoroltatása,  

- a tanulók kommunikatív képességeinek fejlesztése, 

- a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítása, 

- a gondolkodási, a probléma-megoldási készségek, a kreativitás fejlesztése, a döntésho-

zási képesség kialakítása, 

- a feladatok közös megoldása, 

- a terhek lehetőség szerinti egyenlő elosztása, 

- következetesség munkánk minden területén, 

- az elvégzett munka közös értékelése, a továbblépés, a fejlődés lehetőségétnek közös 

meghatározása. 

 

Fejlesztési területeink: 

ERKÖLCSI NEVELÉS: 

- a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért 

viselt felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi be-

illeszkedésük elősegítése, 

- a tanulók felkészítése az életben elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, 

- választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira, 

- az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek megértése, megvitatá-

sa, 

- olyan nélkülözhetetlen készségek, mint pl. a kötelességtudat, a mértéktartás, az együtt-

érzés, a segítőkészség és a tisztelet megalapozása, 
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- a tanulást elősegítő beállítódások kialakítása, 

- a pedagógus személyes példamutatása, 

- segíteni a hozott hátrányok leküzdésében. 

 

NEMZETI ÖNTUDAT, HAZAFIAS NEVELÉS: 

- nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományainak megismerése, 

- jeles magyar személyiségek munkásságának tanulmányozása, 

- a közösséghez való tartozás tudatának, a hazaszeretetnek a kialakítása 

- Európa történelmének, sokszínű kultúrájának a megismerése a magyarságtudat megőr-

zésével, 

- a nemzeti ünnepek méltó megünneplése iskolai és községi szinten a helyes viselkedés 

és öltözködési szokások kialakításával, 

- a helyi hagyományok ápolása. 

 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS: 

- annak tudatosítása, hogy a demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári 

részvétel, 

- annak hangsúlyozása, hogy a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az 

együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi, 

- a közügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképes-

ség és a vitakultúra fejlesztését kívánja, 

- a tanulók sajátítsák el a felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság és a kölcsö-

nös elfogadás képességét. 

 

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KAPCSOLATI KULTÚRA FEJLESZTÉSE: 

- az önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja, 

- a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre jutta-

tása, 

- a tanuló váljon képessé érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfoga-

dásra, 

- a tanulót támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani tudja fejlődését és életpályáját. 
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A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS: 

- segítség a felelős párkapcsolatok kialakításában, a családi életben felmerülő konfliktu-

sok kezelésében, 

- a szexuális kultúra kérdéseivel való foglalkozás. 

 

A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS: 

- a tanulók felkészítése arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stressz kezelés módszereinek alkalmazására, 

- a tanulók legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas visel-

kedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére, 

- a tanulók felkészítése az önállóságra, a betegség-megelőzésre, a szabályok betartására 

a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésé-

ben, a váratlan helyzetek kezelésében, 

- a tanulók segítése a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzé-

sében. 

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MÁSOKÉRT, ÖNKÉNTESSÉG: 

- személyiségfejlesztő nevelés-oktatás, melynek része az akadályozott, hátránnyal élő 

fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása, 

- a tanulókban a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együtt érző és segítő ma-

gatartás kialakítása, 

- a szociális érzékenység kifejlesztése a tanulókban, 

- az együttműködés, a problémamegoldás, az önkéntes feladatvállalás képességének ki-

fejlesztése a tanulókban. 

 

FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG: 

- a tanulóknak ismerniük és becsülniük kell az életformák gazdag változatosságát a ter-

mészetben és a kultúrában, 

- a tanulóknak meg kell tanulniuk az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősség-

teljesen, megújulási képességükre tekintettel használni, 

- a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek válto-

zásokat, válságokat idézhetnek elő, 
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- a tanulók kapcsolódjanak be környezetük természeti és társadalmi értékeinek megőr-

zésébe, gyarapításába. 

 

PÁLYAORIENTÁCIÓ: 

- az iskola nyújtson a tanulók számára átfogó képet a munka világáról, 

- a tanulók számára olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek segít-

ségével kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken és képessé válnak pályájuk kiválasztására és az ahhoz vezető erőfeszítések 

megtételére, 

- a tanulókban fejleszteni kell az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kap-

csolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS: 

- a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való és--

szerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén, 

- a tanulók tudják mérlegelni döntéseik következményeit és kockázatát, 

- a tanulók világosan lássák rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kap-

csolatát. 

 

MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS: 

- a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét, 

- a tanulók ismerkedjenek meg a média működésével és hatásmechanizmusával, a mé-

dia és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a 

nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e kü-

lönbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

A TANULÁS TANÍTÁSA: 

- a tanuló érdeklődésének felkeltése, útbaigazítása a tananyag elsajátításával, szerkezet-

ével, hozzáférésével kapcsolatban, 

- a tanulók tanulják meg, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet 

módszere, hogyan alkalmazhatók a könyvtári és más információforrások, hogyan 

mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok, melyek az egyénre szabott tanu-

lási módszerek és hogy hogyan lehet együttműködni a csoportban. 



90 

 

 

Feladataink az egyes osztályfőnökök szintjén:  

- a társadalmi igényeknek, pedagógiai céljainknak és a gyermekek egyéniségének meg-

felelő osztályfőnöki munka, 

- a tantervben foglaltak maximális teljesítése, 

- a pedagógiai programnak történő teljes megfelelés, 

- a tantárgyi koncentráció lehetőségének kihasználása, 

- a tanmenet elkészítése, 

- osztályfőnöki munkaterv elkészítése, 

- hatékony osztályfőnöki órák tartása, 

- az osztályközösség fejlesztése, 

- napi kapcsolattartás az osztállyal, 

- a problémák azonnali megoldása, amennyiben szükséges, segítséggel, 

- hospitálás az osztályuk különböző tanóráin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- az elektronikus napló, a tanulók adatainak pontos, naprakész vezetése, 

- a hiányzások naprakész ellenőrzése, 

- a felelősök munkájának rendszeres ellenőrzése, 

- iskolán kívüli programok szervezése, 

- kapcsolattartás az osztályban tanító nevelőkkel, 

- kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelőssel, 

- személyes kapcsolat kialakítása a szülőkkel, 

- a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése, 

- a tehetségek felkarolása, 

- a fegyelem, a kulturált viselkedés erősítése, 

- szociális kompetenciák, kommunikáció fejlesztése, 

- önmegismerés és önkontroll kialakítása, 

- önállóságra nevelés, 

- az önművelés igényének és szokásának kialakítása, 

- az egészséges életvitel megismertetése, 

- a szülőföld, a lakóhely megismertetése, hazaszeretetre nevelés, 

- kitekintés a nagyvilágba 

- a pályaválasztási döntés előkészítése minden évfolyamon, különös tekintettel a 8. év-

folyamon. 
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Az osztályfőnökök munkáját segítik: 

- az intézményvezetés, 

- a munkaközösség-vezető, 

- az osztályban tanító szaktanárok, 

- az ifjúságvédelmi felelős, 

- a fejlesztő pedagógus, 

- az iskolaorvos, 

- a védőnő, 

- az iskolapszichológus, 

- a szülői választmány tagjai, 

- külső partnerek pl. rendőrség, addiktológus. 

 

Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora  

 

NÉV BEOSZTÁS 
ÖNÉRTÉKELÉS IDŐPONT-

JA 

Balogh Edit tanár 2020. október 

Mikéné Berki Irén tanár 2020. október 

 

Minősítés: 

Portfóliót tölt fel: Rohr Norbert 

 

Munkaterv havi bontásban:  

Időpont Feladat Felelős 

 

Augusztus 1. munkaközösségi megbeszélés: 

- a munkaközösség megalakulása, 

- éves feladatterv előkészítése, 

- a munkaterv megbeszélése. 

munkaközösség-vezető 

Szeptember Az első tanítási nap, hagyományos munkarend 

szerint, baleset-és tűzvédelmi oktatás, osztály-

titkárok és helyetteseik megválasztása, házi-

a munkaközösség min-

den tagja  
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rend, az osztályok belső szabályai 

 

Munkaközösségi munkaterv elkészítése  

 

Szülői értekezletek megtartása 

 

 

Tanmenetek felülvizsgálata, aktualizálása, el-

készítése 2020. 09. 28-ig 

 

Munkatervek elkészítése 

 

 

Szakvéleménnyel rendelkező tanulók feltérké-

pezése 

 

Statisztika elkészítése 

 

 

munkaközösség-vezető  

 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

Október Ünnepi megemlékezés – aradi vértanúk 

 

 

 

 

Ünnepi megemlékezés – október 23. 

 

 

Balogh Edit (szaktanár-

ként) 

Horváthné Károlyi Eri-

ka 

 

Balogh Edit (szaktanár-

ként) 

Kovács Boglárka Anna 

November Családi nap (07-én) 

 

 

Szülői fogadó órák 

 

 

2. munkaközösségi megbeszélés: 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

munkaközösség-vezető  
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- a NAT 2020 bevezetésének tapasztala-

tai, 

- az eddig eltelt idő tapasztalatai, 

- az először osztályfőnöki feladatot ellátó 

kolléga tapasztalatai,  

- az 5. osztályos tanulók tanulmányi 

munkája, beilleszkedése a felső tagoza-

ton. 

 

 

 

December Jelentkezés a központi felvételi vizsgára 

 

 

 

Pályaorientációs nap 

 

Felsős vers- és prózamondó verseny osztály-

szinten 

 

Karácsonyi ünnepély 

Jakab Gabriella 

Horváthné Károlyi Eri-

ka 

 

munkaközösség-vezető  

 

a pellérdi osztályfőnö-

kök 

 

Balogh Edit 

Mikéné Berki Irén 

Január Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályo-

sok számára 

 

 

Félévi értesítők kiosztása 

Jakab Gabriella 

Horváthné Károlyi Eri-

ka 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

Február Szülői értekezlet 

 

 

Farsangi bál 

 

 

 

Értesítés a központi felvételi vizsgák eredmé-

a munkaközösség min-

den tagja  

 

munkaközösség-vezető 

a munkaközösség min-

den tagja  

 

Jakab Gabriella 
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nyéről 

 

 

Jelentkezési lapok elküldése 

 

 

 

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai-

nak emléknapja 

Horváthné Károlyi Eri-

ka 

 

Jakab Gabriella 

Horváthné Károlyi Eri-

ka 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

Március Ünnepi megemlékezés – március 15. 

 

 

 

A középiskolai jelentkezések módosítása 

 

 

 

Nyílt nap az iskolában 

 

 

3. munkaközösségi megbeszélés: 

- a nyílt nap tapasztalatai, 

- pályaválasztási tapasztalatok, 

- a NAT 2020 tapasztalatai, 

- belső tudásátadás, tapasztalatcsere. 

Balogh Edit (szaktanár-

ként) 

Kovács Boglárka Anna 

 

Jakab Gabriella 

Horváthné Károlyi Eri-

ka 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

munkaközösség-vezető 

és  

a munkaközösség min-

den tagja 

Április Fordított nap 

 

 

Fogadó óra 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

Május Kompetenciamérések 

 

a munkaközösség min-

den tagja  

Június Bemutatkozik az iskola a munkaközösség pel-
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Nemzeti Összetartozás Napja 

 

 

 

 

Osztálykirándulások 

 

 

Ballagtatás 

 

 

Bizonyítványírás 

 

 

Törzskönyvek, naplók hiánytalan kitöltése 

 

 

4. munkaközösségi megbeszélés: 

- az éves munka értékelése, 

- tapasztalatcsere, 

- a következő tanév előkészítése. 

lérdi tagjai 

 

munkaközösség-vezető 

Balogh Edit 

Horváthné Károlyi Eri-

ka 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

Brunner Anita 

Derváli Lorándné 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

a munkaközösség min-

den tagja 

 

munkaközösség-vezető 

 

                                                                                      

                                                                A munkatervet készítette:   

                                                                                                           Jakab Gabriella  

                                                                                                                mk.-vezető 

 

  Pellérd, 2020. szeptember 06. 
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ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉSEINK: 

 

 Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek ér-

vényesítése az iskolai napi gyakorlatban. 

 Az iskola valamennyi dolgozója igyekszik példát mutatni a diákoknak a környezetba-

rát szemlélet, az egészséges életvitel és a fenntarthatóság szempontjait követő maga-

tartás tekintetében. 

 Elősegítjük tanulóink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. 

 Segítünk megérteni a fogyasztás, és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartha-

tó fogyasztás elvét. 

 Tanulóink kapcsolódjanak be közvetlen környezetünk hagyományainak, értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába.  

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

való törekvés váljék meghatározóvá. 

 A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közös-

ségi szinten egyaránt. 

 Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk környeze-

tünk értékeit. 

 A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítá-

sa, elmélyítése, együttműködve a szülői házzal, és civil társadalmi szervezetekkel.  

 Növendékeink szüleinek bevonása az intézmény ökoiskolai tevékenységeibe. 

 Legyen alapvető szempont az újrahasznosítás és a papírmentessé válás. 
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ÖKO – MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI 

 

Villányiné Stáhl Márta – intézményvezető-helyettes 

Makai Andrea – ÖKO munkaközösség-vezető, tanító 

Keresztély Renáta – tanár 

Horváth Dávid Attila – DÖK segítő tanár (Pellérd) 

Katicsné Somogyvári Ildikó – könyvtáros tanár 

Juhászné Kernya Andrea – tanító 

Antalné Horváth Bernadett – DÖK segítő tanár (Görcsöny) 

Német-Sári Krisztina – tanító 

Sipos Gyöngyi – tanító 

Jakabné Katics Ildikó – Alsós munkaközösség-vezető, tanító 

Jakab András – tanár  

Posta Péter – technikai dolgozó 

 

ÖKOISKOLAI MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

 

A környezeti nevelés, egészségnevelés és fenntarthatóság színterei tanórákon 

A tanórákon szinte valamennyi tantárgy színtere a környezettudatos nevelésnek. Alsó tagoza-

ton különösen a környezetismeret órák, felső tagozaton pedig elsősorban a biológia, földrajz, 

természetismeret, kémia, egészségtan és fizika órák.  

A magyar nyelv és irodalom órákon érzelmi kötődés hozható létre környezetünk megóvásáért, 

kialakítható a helyes kommunikáció a témával kapcsolatban, valamint megismertethető a rek-

lámnyelv, illetőleg annak szerepe életünkben.  

Rajzórákon tanulmányozható, illetve előtérbe kerül a természet sokszínűsége és formagazdag-

sága.  

Technika órákon lehetőség adódik környezetünk megtisztítására, egészséges ételek készítésé-

re, használati tárgyak, díszek készítésére újrahasznosított anyagokból. 

 

A tanórán kívüli ökoiskolai tevékenységek színterei 

A tanításon kívüli időszak, az órák közötti szünetekben, napközis szabadidőben, a Komplex 

Alapprogram alprogramjai során, tanítás nélküli munkanapokon, kirándulásokon jelenik meg.  
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A fenntarthatóságra nevelésben ezek az egyik legfontosabb időkeretek, amivel ki lehet egészí-

teni a tanórán elhangzottakat, az elméletet átvinni gyakorlatba. Ezeken a rendezvényeken az 

iskola egész – szülők, diákok, pedagógusok –, együttes munkája jelenik meg. 

 

JELES NAPOK: 

 

Takarítási világnap – szeptember 3. hétvégéje (2020. szeptember 19.) 

Autómentes világnap – szeptember 22. 

Állatok világnapja – október 4. 

„Földünkért világnap” – október 21. 

„Ne vásárolj semmit!” nap – november 4. péntekje  

Vizes élőhelyek világnapja – február 2. 

Energiatakarékossági világnap – március 6. 

Víz világnapja – március 22. 

Föld órája – március utolsó szombatja (20.30-21.30) 

Föld napja – április 22. 

Madarak és fák napja – május 10. 

Környezetvédelmi világnap – június 5.  

 

Minden tagintézményben szervezünk hulladékgyűjtést – papír, fém hulladékokra koncentrál-

va. 

A tanév során szelektíven gyűjtjük a használt elemeket, akkumulátorokat. 

 

A Természet-Ember-Társadalom komplex program keretében Pellérden a környezetünkkel 

kapcsolatos témákat átfogóan dolgozzuk fel.  

Ebben a tanévben is megrendezésre kerül a Világ Legnagyobb Tanórája című program. 

A pellérdi iskolában folyamatos a fűszerkert gondozása az idei tanévben először a Komplex 

Alapprogram keretein belül - Életalapú alprogram -, 3. osztály segítségével.  

A DÖK tagjai pedig az osztályok tanteremtisztasági verseny, illetve a hulladékgyűjtés során 

segítenek. 

Pellérden alsós környezetismereti versenyt rendezünk, CSIGA-BIGA címmel. 

Igyekszünk minél több – a tanév során kiírásra kerülő – levelezős, és egyéb versenyen részt 

venni. 
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PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 

Ökoiskola cím megőrzésére pályázat benyújtása, annak meghirdetésekor. 

A tanév során meghirdetett pályázatok figyelése. Amennyiben lehetséges részvétel azokon.  

 

Erdei iskola:  

(Sikeres pályázat esetén megvalósuló program) 

Célja: Tanulóink ismerjék meg közvetlen környezetünket. Tudatosuljon bennük a természet, 

a közvetlen környezet védelme. Az elméleti ismeretek megerősítése a gyakorlat által.  

Helyszíne Pogány, Zsályaliget. 

 

 

 

BELSŐ TUDÁSMEGOSZTÁS ÉS KAPCSOLATOK 

Munkánkat minden intézményben segítik a Diákönkormányzatok, valamint a technikai dolgo-

zók. Nagyobb programjainkon a teljes tantestület részt vesz. 

A munkaközösség feladatainak minden intézményben van felelőse – ott dolgozó kolléga sze-

mélyében. 

A munkát a munkaközösség-vezető fogja össze. A programokról fényképes emlékeztetők 

készülnek. 

Munkaközösségünk tagjai között a tudásmegosztás rendszeres és a munkaközösségi foglalko-

zások egy része is erről szól. 

A tagok között és külső partnereinkkel a kapcsolattartás folyamatos, melynek fő formája az 

elektronikus kommunikáció, a személyes interakciók mellett. 

 

Az éves munkatervben meghatározott programok, tevékenységek az érvényben lévő járvány-

ügyi előírások figyelembevételével valósulhatnak meg.  
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Éves munkaterv 

2019-2020 tanév 

Pellérdi Általános Iskola 

 

Készítette: Makai Andrea 

ÖKO munkaközösség-vezető 

 

Szeptember 

Tevékenység Tervezett határidő Közreműködők Felelős 

Okoiskolai munka-

terv elkészítése 

2020. szeptember 

15. 

munkaközösség tag-

jai 

Makai Andrea 

Autómentes világnap   2020. szeptember 

22.  

tanulók, pedagógu-

sok 

Juhászné Kernya 

Andrea 

CSALÁDI NAP 2020. szeptember 

26. 

tanulók, pedagógu-

sok, szülők 

Villányiné Stáhl 

Márta 

Környezetünkért hul-

ladékgyűjtés 

2020. szeptember 

28. 

Iskola tanulói közös-

sége, pedagógusok, 

Biokom 

Villányiné Stáhl 

Márta 

 

Fűszerkert gondozása 2020. szeptember-

től folyamatosan  

3. osztály tanulói – 

ÉA alprogram keret-

ében 

Horváth Dávid 

Attila 

Pályázatok, felhívá-

sok figyelése, továb-

bítása 

2020. szeptember-

től folyamatosan  

munkaközösség tag-

jai 

Villányiné Stáhl 

Márta 

Makai Andrea 

Keresztély Rená-

ta 

Használt elem gyűj-

tése 

2020. szeptember 

30. 

tanulók, pedagógu-

sok 

Makai Andrea 

 

 

Október 

Tevékenység 
Tervezett határ-

idő 
Közreműködők Felelős 
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Állatok világnapja – 

Állateledel gyűjtése  

2020. október 5.  tanulók, pedagógu-

sok, szülők, Misina 

állatmenhely 

Juhászné Kernya 

Andrea 

Villányiné Stáhl 

Márta 

A Világ Legnagyobb 

Tanórája  

2020. október 5-

9. 

tanulók, pedagógusok Keresztély Renáta 

Juhászné Kernya 

Andrea 

Jakab András 

Fenntarthatósági Té-

mahét 2020. (elmaradt 

tavaszi) 

2020. október 5-

9. 

tanulók, pedagógusok Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Horváth Dávid 

Attila 

Használt elem gyűjtése 2020. október 30. tanulók, pedagógu-

sok, szülők 

Makai Andrea 

„Földünkért” világnap 

– „Te mit teszel a Föl-

dért?” címmel rajzpá-

lyázat hirdetése  

2020. október 21.  tanulók, szaktanárok Makai Andrea 

Jakabné Katics 

Ildikó 

Jakab András 

Fűszerkert gondozása 2020. október 22. 3. osztály – ÉA al-

program keretében 

Horváth Dávid 

Attila 

Pályázatok, verseny-

felhívások figyelése, 

továbbítása 

2020. október 30. szaktanárok, tanulók Makai Andrea 

Villányiné Stáhl 

Márta 

Keresztély Renáta 

 

 

November 

Tevékenység 
Tervezett határ-

idő 
Közreműködők Felelős 

„Ne vásárolj semmit!” 

nap 

2020. november tanulók, pedagógusok Makai Andrea 

Fűszerkert gondozása, 

téliesítése 

2020. november 

30. 

3. osztály – ÉA al-

program keretében 

Horváth Dávid 

Attila 
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Használt elem gyűjtése 2020. november 

30.  

tanulók, pedagógu-

sok, szülők 

Makai Andrea 

Pályázatok, verseny-

felhívások figyelése, 

továbbítása 

2020. november 

30. 

szaktanárok, tanulók Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Villányiné Stáhl 

Márta 

Madáretetés megszer-

vezése 

2020. november 

30.  

3. osztály – ÉA al-

program keretében 

Horváth Dávid 

Attila 

 

 

December 

Tevékenység 
Tervezett határ-

idő 
Közreműködők Felelős 

Madáretetés biztosítá-

sa 

2020. december 

18.  

3. osztály – ÉA al-

program keretében 

Horváth Dávid 

Attila 

Teremtisztasági ver-

seny I. negyedév ér-

tékelése 

2020. december 

18. 

DÖK Horváth Dávid 

Attila 

Használt elem gyűjté-

se 

2020. december 

18. 

tanulók, pedagógusok, 

szülők 

Makai Andrea 

 

 

Január 

Tevékenység 
Tervezett határ-

idő 
Közreműködők Felelős 

Madáretetés biztosítá-

sa 

2021. január 29. 3. osztály – ÉA al-

program 

Horváth Dávid 

Attila 

Használt elem gyűjtése 2021. január 29.  tanulók, pedagógu-

sok, szülők 

Makai Andrea 

Pályázatok, verseny-

felhívások figyelése, 

továbbítása. 

Ökoiskolai pályázat 

2021. január 29. szaktanárok, diákok Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Villányiné Stáhl 

Márta 
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elkészítése 

 

 

Február 

Tevékenység 
Tervezett határ-

idő 
Közreműködők Felelős 

Vizes élőhelyek világ-

napja 

2021. február 04. tanulók, könyvtár Katicsné Somogy-

vári Ildikó 

Pályázat, versenyfel-

hívások figyelése, to-

vábbítása 

2021. február 26. szaktanárok, tanulók Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Villányiné Stáhl 

Márta 

Madáretetés biztosítá-

sa 

2021. február 26. 3. osztály – ÉA al-

program keretében 

Horváth Dávid 

Attila 

Használt elem gyűjté-

se 

2021. február 26. tanulók, pedagógu-

sok, szülők 

Makai Andrea 

 

 

Március 

Tevékenység 
Tervezett ha-

táridő 
Közreműködők Felelős 

TET nap – újrahasznosí-

tás 

2021. március 

05. 

tanulók, könyvtár Katicsné So-

mogyvári Ildikó 

Energiatakarékossági 

világnap 

2021. március 

05. 

tanulók, pedagógu-

sok 

Makai Andrea 

Jakabné Katics 

Ildikó 

Keresztély Renáta 

Jakab András 

Víz világnapja 2021. március 

22. 

tanulók, könyvtár Katicsné So-

mogyvári Ildikó 

Föld órája 2021. március 

27. 

tanulók Juhászné Kernya 

Andrea 

Használt elem gyűjtése 2021. március tanulók, pedagógu- Makai Andrea 



 

106 

 

31. sok, szülők 

Pályázatok, versenyki-

írások figyelése, továb-

bítása 

2021. március 

31. 

szaktanárok, tanulók Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

Villányiné Stáhl 

Márta 

 

 

Április 

Tevékenység 
Tervezett határ-

idő 
Közreműködők Felelős 

Életmentő nap 2021. április 16. tanulók, pedagógu-

sok, meghívott elő-

adók 

Villányiné Stáhl 

Márta 

Dr. Fejesné Ta-

kács Viktória 

Keresztély Renáta 

Fenntarthatósági té-

mahét 

2021. április 19 – 

23. 

tanulók, pedagógusok Villányiné Stáhl 

Márta 

Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

FÖLD napja 2021. április 22.  tanulók, könyvtár Katicsné Somogy-

vári Ildikó 

Teremtisztasági ver-

seny (II. negyedév) 

2021. április 30. DÖK Horváth Dávid 

Attila 

Fűszerkert gondozása, 

növénytelepítés 

2021. április 30. 3. osztály – ÉA al-

program keretében 

Hováth Dávid 

Attila 

Használt elem gyűjté-

se 

2021. április 30. tanulók, pedagógu-

sok, szülők 

Makai Andrea 

Pályázatok, verseny-

felhívások figyelése, 

továbbítása 

2021. április 30. szaktanárok, tanulók Villányiné Stáhl 

Márta 

Makai Andrea 

Keresztély Renáta 

 

 



 

107 

 

Május 

Tevékenység 
Tervezett ha-

táridő 
Közreműködők Felelős 

Madarak és fák napja 2021. május 10. tanulók, könyvtár, 

pedagógusok 

Katicsné Somogyvá-

ri Ildikó 

CSIGA-BIGA alsós 

környezetismereti 

verseny 

2021. május 13. tanulók, pedagógu-

sok 

Alsós munkaközös-

ség 

 

Használt elem gyűjté-

se 

2021. május 31. tanulók, pedagógu-

sok, szülők 

Makai Andrea 

Fűszerkert gondozása 2021. május 31. 3. osztály – ÉA al-

program keretében 

Horváth Dávid Atti-

la 

Pályázatok, verseny-

felhívások figyelése, 

továbbítása 

2021. május 31. szaktanárok, tanulók Villányiné Stáhl 

Márta 

Keresztély Renáta 

Makai Andrea 

 

 

Június 

Tevékenység 
Tervezett ha-

táridő 
Közreműködők Felelős 

Környezetvédelmi vi-

lágnap (június 05.) 

2021. június 06. tanulók, könyvtár Katicsné So-

mogyvári Ildikó 

Környezetünkért hulla-

dékgyűjtés 

2021. június 14. tanulók, DÖK, peda-

gógusok, szülők, 

Biokom 

Villányiné Stáhl 

Márta 

Osztálykirándulások 2021. június 10-

11. 

tanulók, osztályfőnö-

kök 

Villányiné Stáhl 

Márta 

Fűszerkert gondozása, 

nyári munka megszer-

vezése 

2021. június 15. 3. osztály – ÉA al-

program keretében 

Horváth Dávid 

Attila 

Pályázatok, versenyfel-

hívások figyelése, to-

2021. június 15. szaktanárok, tanulók Villányiné Stáhl 

Márta 
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vábbítása Keresztély Renáta 

Makai Andrea 

Éves munka értékelése 2021. június 30. Öko munkaközösség Makai Andrea 

 

 


