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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.) 

 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 

Belső szabályzók: 

A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozók is, így különösen: 

 Szakmai alapdokumentum 

 Pedagógiai program  

 Szervezeti és működési szabályzat 

 Házirend 
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A munkaterv elkészítésénél felhasználásra került a szaktárca köznevelésért felelős ál-

lamtitkárságának gondozásában megjelent tanévkezdő kiadvány is.  

 

1.Helyzetelemzés 

 

1.1.Személyi feltételek 

 

Iskolánk pedagógusainak száma 2021. október 1. 

fő 22 

teljes állású  20 

részmunkaidős 2 

NOKS 2 

részmunkaidős 1 

 

Technikai és NOKS dolgozók  

fő 7 

teljes állású  6 

részmunkaidős 1 

 

 

 

1.2.Pedagógus adatok 

 

Tartósan távollévők Érkeztek 

Till-Visnyei Mónika (CSED) Korsós Anna 

Gáspár Szabó Melinda ( GYED) Kling László 

Vészi Virág( GYED) Hajdú Gábor ( Gyódon végez munkát) 
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Távoztak Érkeztek 

Szilárd Adél Csiszárik Katalin 

Jakab Gabriella Nyers Kata 

üres álláshely ( dr. Makra Istvánné nyugdíjazása 

miatt) 

Kurucz Katalin (óraadó), Pavlekovicsné 

Pfaff Erzsébet (óraadó) 

üres álláshely (Mészáros Zsófia korábbi gyódi 

tanító álláshelye) 

Csoknyáné Gribl Bettina (óraadó), Váradi 

Edit (óraadó), dr. Makra Istvánné (óraadó) 

 Pétefalvy Mária ( óraadó) 

 

Név Végzettség Besorolás 

Varga Ágnes tanár, matematika-fizika mesterpedagógus 

Villányiné Stáhl Márta tanár, matematika-technika mesterpedagógus 

Vedelek Mihály  tanár, testnevelés Ped I.( Ped II.) 

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 Steindl Judit tanár, fejlesztő pedagógus Ped I. 

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 II. 

Juhászné Kernya Andrea német nemzetiségi tanító Ped I. ( Ped II.) 

Keresztély Renáta tanár,kémia, biológia Ped I. 

Horváth Dávid tanár, földrajz, történelem Ped I. 

Neszvecskó Anna tanító gyakornok 

Korsós Anna tanár, testnevelés, földrajz gyakornok 

Till Bálint tanár, testnevelés Ped I. 

Kling László tanár, rajz Ped I. 

Csiszárik Katalin tanár, angol nyelv , magyar nyelv és 

irodalom 

gyakornok 

 ( Ped I.) 
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Pavlekovicsné Pfaff Erzsébet tanár, német nyelv és irodalom, óvónő óraadó 

dr. Makra Istvánné  tanár, ének-zene, történelem óraadó 

Váradi Edit tanár, ének-zene  óraadó 

Kurucz Katalin tanító óraadó 

Péterfalvy Mária  tanító,könyvtár műveltségterülettel óraadó 

 

Pedagógus munkát segítő munkatársak 

 

Hamburger Antal Tanár, 

rendszergazda 

Matematika, fizika, informatika szakos 

tanár, 

rendszergazda 

Pedagógus II. 

 

Dombai Andrea 
iskolatitkár egyetem 

 

Technikai dolgozók 

betöltetlen  portás, sofőr Teljes munkaidős 

Ita József szakmunkás portás Részmunkaidős 

Nagy Sándor szakmunkás udvaros, karbantartó Teljes munkaidős 

           betöltetlen  takarító Teljes munkaidős 

Gál Rita szakmunkás takarító Teljes munkaidős 

Kajtárné Balla Beatrix 

( tartósan távol) 

   érettségi  takarító Teljes munkaidős 

Balázs Brigitta    alapfok helyettesítő takarító 

Kajtárné Balla 

Beatrix álláshelyén 

Teljes munkaidős 
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1.2.1. Megbízatások 

név megbízatás 

Horváth Dávid DÖK segító, Közalkalmazotti Tanács tagja 

Brunner Anita osztályfőnök,gyermekvédelmi felelős 

Keresztély Renáta pályaválasztási felelős 

Katicsné Somogyvári Ildikó tankönyvfelelős 

Jakabné Katics Ildikó alsós munkaközösség vezető, IPR csoport tagja, 

osztályfőnök 

Juhászné Kernya Andrea nyelvi munkaközösség vezető, IPR csoport tagja, 

osztályfőnök, Közalkalmazotti Tanács tagja 

dr. Káplárné Nagy Ágnes osztályfőnöki munkaközösség vezető, osztályfőnök 

Balogh Edit humán munkaközösség vezető, osztályfőnök 

Makai Andrea Öko munkaközösség vezető, osztályfőnök 

Neszvecskó Anna osztályfőnök, IPR csoport tagja 

Kovács Zoltán osztályfőnök, Közalkalmazotti Tanács tagja 

 

1.2.2.Szakértők 

Varga Ágnes(kedd) 

Szaktanácsadó szakértő: Villányiné Stáhl Márta(szerda) 

 

1.2.3.A tanévben minősítésre jelentkezettek 

Pellérdről: Nyers Kata, Korsós Anna 
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1.3.Vezetők ügyeleti rendje ( SZMSZ szerint) 

 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Varga 

Ágnes 

7-15 szakértői nap 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 

Vedelek 

Mihály 

9.00-16.00 7.30-16.30 7-15 7.30-16.30 7-15 

Villányiné 

Stáhl Márta 

8.30-16.30 7-15 szakértői 

nap 

7-15 7.30-15.30 

 

1.4. Tanulói adatok 

Pellérd 

osztály Létszám SNI BTMN HH HHH GYVK 

1 25 1 0 1 3 1 

2 25 3 0 1 1 1 

3 32 2 1 0 5 1 

4 26 1 2 1 2 1 

5 21 3 3 0 1 5 

6 19 2 0 2 3 3 

7 20 4 2 0 2 1 

8 18 2 3 0 3 4 

 186 18 11 5 20 17 

 

 

1.5. Tárgyi feltételek 

Pellérd: 

Tantermek száma: 9  

Szaktantermek: 3 természettudományi,nyelvi, technika   

Tornaterem: 1 

Interaktív táblák, panelek száma: 4 

Szertárak: 4   
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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 

 vegyük figyelembe a szülői igényeket, elvárásokat 

 nevelő-oktató  tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével,  sok-

színű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket  a szülők, a társadalmi 

környezet számára 

 mindenki kapjon lehetőséget képességei kibontakoztatására. 

Feladatunknak tekintjük ezért a környezet értékeinek megismertetését, megbecsülését, 

védelmét. Fontos a szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, 

megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A hulladékgyűjtési ak-

ciót tartunk az ősz folyamán. Több alkalommal ellenőrizzük az osztálytermek tisztasá-

gát, erről tájékoztatást adunk az iskolagyűléseken. 

Célunk az integrált oktatás megvalósa.  

Feladatunk: 

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

 Problémás esetekben a gyógypedagógusok segítségének igénybevétele. 

 Adottságoknak, képességeknek megfelelő követelménytámasztás, a HH/HHH és 

SNI tanulók integrált nevelésének biztosítása. 

 Differenciált tanulásszervezés biztosítása. 

 Megfelelő személyi feltételek biztosítása. 

Felelős: szaktanárok, intézményvezető, intézményvezető helyettes 

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: 

 Felkészülés a digitális oktatásra: az előző tanévi digitális oktatás  tapasztalatai-

nak figyelembevétele a tanmenetek kialakításánál, a jó gyakorlatok megosztása, 

belső tudásmegosztás óralátogatások, hospitálások megvalósítása 

 Nevelő-oktató munkánk során elsősorban a pozitív megerősítés módszerének al-

kalmazása.  Dicsérjünk többet és különösen a problémákkal küzdő gyerekek ese-

tében erre minden lehetőséget ragadjunk meg. 
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 Az IKT eszközök hatékonyabb felhasználása tanórákon és a tanulók értékelésé-

ben. 

 Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek,   kirándulá-

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

Siebenschritt) 

 Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti versenyek  

szervezésével. Támogatni kell a tehetséggondozó szakköröket, levelező verse-

nyeket.  

 Meg kell teremteni a nyitott, érdeklődő gyermek képességeinek kibontakozásá-

hoz a feltételeket. Feladat: Részben önkormányzati, alapítványi finanszírozással 

a tanulók minél nagyobb számban történő elindítása levelező versenyeken. Pá-

lyázatokba bekapcsolódva biztosítani az iskolán kívüli lehetőségek kihasználá-

sát. 

 A választható sportágak megtartása vagy számának növelése. 

 Az önértékelési munka folytatása. 

 Kompetenciafejlesztés. Az olvasási, szövegértési és az önálló tanulási kompe-

tencia fejlesztése, a pedagógiai programunk és helyi tantervünk kiemelt fejlesz-

tési célja. Sajnos érezhető az a tendencia, hogy nő a tanulási nehézségekkel küz-

dő diákok száma, akik hátrányukat egész iskolai tanulmányuk során maguk előtt 

görgetik. A tanmenetek tervezésekor és a tanórák megvalósításakor továbbra is 

kiemelt feladatként valósítjuk meg ennek a kompetenciának a fejlesztését. Fel-

adat: A tanulók felkészítése a mérésekre, a mérés előkészítése, a mérés napjának 

és az utómunkálatoknak szervezése (nyelvi és kompetenciamérés) 

 Tájékozódás az intézményi lehetőségekről a szakmai továbbképzésekről. 

 A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében alkalmazott 

kommunikációs csatornák hatékonyságának növelése. Feladat:  Az internet adta 

lehetőségek jobb kihasználása, az iskolai weblap fejlesztése.  

 

2. 3 Dokumentációs feladatok 

 Törzskönyvek megnyitása 1.,5. évfolyamon  

 Valamennyi törzslap  lezárása (javító vizsgák) 

 A Kréta napló pontos, minden adatot tartalmazó( IKT, KIP stb.) kitöltése, folya-

matos vezetése a törvényi előírásoknak megfelelően 



10 

 

 Tanmenetek elkészítése, átdolgozása szükség szerint  

 A tanév feladatainak osztályszintű tervezése, munkatervek készítése helyzet 

elemezéssel, célok, feladatok megjelölésével 

Felelős: szaktanárok, intézményvezető, intézményvezető helyettes 

 

3. A tanév helyi rendje 

 

A tanév rendje: a  20/2021 (VI. 8) EMMI rendelet alapján 

A tanév szorgalmi időszaka: 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 01. (szerda) 

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda) 

Az első félév 2022. január 21-ig tart. 

  Az első félévben elért eredményekről 2022. jan. 28-ig kell értesíteni a szülőket, tanulókat. 

Tanítási napok száma:181 nap 

  

 

1 napról a DÖK jogosult dönteni 

1 nap pályaorientációs nap 

1 nap nemzetiségi hagyományok ápolására 

3 nap felhasználható tanítás nélküli munkanapként 

 

  3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

 esemény/téma időpont felelős 

1. nevelési értekezlet november 2. (kedd) Varga Ágnes 

2. pályaorientációs nap december 11.(szombat) Keresztély Renáta 

3. félévi értekezlet február 4. (péntek) Villányiné Stáhl Márta 

4. nevelési értekezlet április 21.( csütörtök) Varga Ágnes 

5. DÖK nap április 22.( péntek) Horváth Dávid 

6. nevelőestületi kirándulás június 13.( hétfő) Varga Ágnes 
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3.2. A szünetek időtartama 

 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2021. október 22-től 2021 november 2-ig tart  

Időpontja intézményünkben eltérő: 

 Az őszi  szünet utáni első tanítási nap: 2021 november 03. (szerda) 

Téli szünet: 2021. december 21-től 2022.január 3-ig 

Tavaszi szünet: 2022. április 13-tól 2022 április 20-ig tart  

Időpontja intézményünkben eltérő: 

 A tavaszi  szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 25. (hétfő) 

Cél: Gondoskodás szüneti munkanapokon a tanulók felügyeletéről. 

Feladat: Felmérés a felügyeletet igénylőkről. 

Határidő:a szüneteket megelőző hét tanítási nap. 

Felelős: osztályfőnök 

 

Ünnep és munkaszüneti napok: 

 

 

2021 

október 23. (szombat) – nemzeti ünnep 

november 01. (hétfő) - mindenszentek 

december 24. (péntek) - szenteste 

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

 

 

 

2022 

január 01. (szombat) – újév 

március 15. (kedd) – nemzeti ünnep 

április 15. (péntek) – nagypéntek 

április 17-18. (vasárnap – hétfő) – húsvét 

május 01. (vasárnap) – munka ünnepe 

június 06. (hétfő) – pünkösd 

augusztus 20. – nemzeti ünnep 

 

 

Szombati munkanap:  

1. 2021. december 11. – december 24. helyett 

2. 2022. március 26. - március 14. helyett 
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3.3 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések időpontja 

 

Tanévnyitó ünnepély 2021. augusztus 30 . Varga Ágnes, 

Villányiné Stáhl Márta, 

Vedelek Mihály 

Zenei világnap,Idősek 

világnapja 

2021. október 1. Villányiné Stáhl Márta 

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 

2021. október 6. dr. Káplárné Nagy 

Ágnes 

Október 23. 2021. október 22. Balogh Edit 

Nemzetiségi hagyományok 

napja- Márton nap 

2021. november 12 Juhászné Kernya 

Andrea 

Kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 

2022. 02. 25. Horváth Dávid 

Március 15. 2022.március 15. Balogh Edit 

Anyák napja 2022. május Jakabné Katics Ildikó 

Nemzeti összetartozás napja 2022. június 4. Horváth Dávid 

Tanévzáró, ballagás 2022. június 17. Varga Ágnes, 

Villányiné Stáhl Márta, 

Vedelek Mihály 

 

3.4 Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

Összintézményi tanévnyitó értekezlet  

Felelős: Varga Ágnes 

2021. Őszi nevelőtestületi értekezlet 

Tehetséggondozás, tehetségponttá válás 

Felelős: Varga Ágnes 

2022. Tavaszi nevelési értekezlet 

A kompetenciamérés eredményeinek ismertetése 

Felelős: Villányiné Stáhl Márta 
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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 február 1-2. 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. 

Fogadóórák: 

2021. november 22. 

2022. április 26. 

 

3. 6 Nyílt nap 

2021. november 10. az óvónőknek és a leendő elsős szülőknek 

2022. március 9. 

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

csolatosan. 

A Csibe - tábor megrendezésére  az óvodás gyermekeknek és szüleiknek augusztus hó-

napban kerül sor. 

 

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. 
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verseny megnevezése ideje évfolyam szervezője Helyszín 

Alsós  mese és versmondó 

verseny 

2021. 12. 1 -4. Katicsné So-

mogyvári Ildikó 

Pellérd 

Matematika-logika verseny 2021. 12. 5-8. Kovács Zoltán 

 

Pellérd 

Körzeti vers és prózamon-

dó verseny  

2022. 01. 5-8. Balogh Edit Pellérd 

Zrínyi matematika ver-

seny,megyei forduló 

2022. 03 2-8. Villányiné Stáhl 

Márta 

Pellérd 

Észforgató matematika 

verseny 

2022. 03. 5-8. Villányiné Stáhl 

Márta 

Pellérd 

Körzeti német verseny 2022.05. 1-4. Juhászné Ker-

nya Andrea 

Pellérd 

Körzeti alsós környezetis-

mereti verseny 

2022. 05. 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.  Témahetek, témanap megszervezése 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-

latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rende-

let) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek, illetve témanap 

időpontjai: 

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között, 

b) Digitális Témahét 2022. április 4-8. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között, 

d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM/tvalid/1920.1.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP(7)B(4)
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A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az 

adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, 

témanap keretében megszervezheti. 

 

3.7.3.  Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

 

A tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgá-

ló mérés a 6., 8. évfolyamon, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésé-

nek figyelembevételével történik. 

A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számá-

ra az egyik mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a 

természettudományi mérést  kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebo-

nyolítani. 

Az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 

nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri. 

A mérések időpontjai: 

 a 6. évfolyamon 2022. május 18-31., 

  a 8. évfolyamon 2022. május 4-17., 

Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt - a helyi sajátossá-

goknak megfelelően - az intézmény vezetője határozza meg. 

A méréseket a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az 

iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolí-

tani. 

A mérések előkészítéséhez szükséges, az Oktatási  Hivatal által meghatározott adatokat 

az iskolák az Oktatási  Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által 

meghatározott módon. 

Felelős: Villányiné Stáhl Márta 

Határidő: 2021. március 10. 

Az Oktatási Hivatal a mérési eredmények alapján a mérésekről 

a) 2023. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, és azokat a 

honlapján nyilvánosságra hozza; 
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b) 2023. február 28-ig tanulói szintű elemzéseket készít, és azokat a honlapján 

az Nkt. 80. § (3) bekezdésében szereplő mérési azonosító felhasználásával honlapján 

hozzáférhetővé teszi; 

c) 2023. március 31-ig országos elemzést készít, és megküldi az oktatásért felelős 

miniszternek. 

Az Oktatási  Hivatal a mérések intézményi szintű, az adott nyelvi szint teljesítéséről 

szóló összesített adatait 2022. június 30-ig a honlapján nyilvánosságra hozza. 

 

 

Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása: 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érde-

kében az általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik 

körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján 

az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a 

pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához  

Felelős: Neszvecskó Anna, Sasvári Sarolta 

Határidő: 2021.október 14. 

 

a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2021. 

november 5-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett 

tanulók létszámát.  

Felelős: Villányiné Stáhl Márta, Vedelek Mihály 

Határidő: 2021. november 4. 

 

A meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. 

december 10-ig kell elvégezniük. 

Felelős: Villányiné Stáhl Márta, Vedelek Mihály, Neszvecskó Anna, Sasvári Sarolta 

Határidő: 2022. március 10. 

A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata: 

 Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyol-

cadik évfolyamos tanulóik számára - a felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. 

szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdé-

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(80)B(3)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(80)B(1a)
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se alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elké-

szített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - 

digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásá-

val. 

Felelős: Villányiné Stáhl Márta, Keresztály Renáta 

Határidő: szeptember 30 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt elvégzése: 

 A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján országos mérés, értékelés 

keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák - az 1-4. 

évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű isko-

lai oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érin-

tett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rend-

szerbe. 

Felelős:Vedelek Mihály 

Határidő: 2022.június 14. 

3.7.4.  Országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés  

 

2021. október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés ke-

retében meg kell vizsgálni a miniszteri rendelet 80. § (4) bekezdése szerinti fenntartói 

intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és dokumentálását.Az ellenőrzést a Hivatal 

folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. augusztus 31-ig küldi meg 

az oktatásért felelős miniszter részére. 

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

gálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munka-

renddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumen-

tálását. Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 

2022. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

 

 

 

 

 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(80)B(1a)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(80)B(9)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP(80)B(4)
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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 

 

4.2. Az önértékelési feladatok tervezése   

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ( Össz-intézményi szinten) 

2021-2022.  

1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: 

 Balogh Edit 

 Makai Andrea 

 Horváthné Károlyi Erika 

 Mangné Keresztes Beatrix 

 Sipos Gyöngyi 

 Szabó-Papp Ágnes 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Önértékelés tervezete 

 

Hamburger Antal pedagógus szeptember 

Keresztély Renáta pedagógus szeptember 

Brunner Anita pedagógus szeptember 

Kovács Zoltán pedagógus szeptember 

Till Bálint pedagógus október 

Varga Ágnes vezetői október 

Kovács Boglárka  pedagógus október 

Szabó Mónika pedagógus október 

Vedelek Mihály pedagógus október 

Horváthné Priol Ágnes pedagógus november 

Csiszárik Katalin pedagógus november 
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Pellérd iskola intézményi november 

Neszvecskó Anna pedagógus február 

Katicsné Somogyvári Ildikó pedagógus december 

Hajdú Gábor pedagógus január 

Gyöngyös Iván pedagógus január 

Dénes Tamás pedagógus január 

Németh- Sári Krisztina pedagógus február 

Müller Mária pedagógus február 

Szabó-Papp Ágnes vezetői február 

Kling László pedagógus február 

Ormai Bálint pedagógus március 

intézményi  Kővágószőlős intézmény március 

Korsós Anna pedagógus március 

Nyers Kata pedagógus március 

 

 

4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok  

 

A tanév első felében Rohr Norbert (Görcsöny) minősítésére kerül sor, pedagógus 

tanfelügyeletben érintett Szabó-Papp Ágnes (Kővágószőlős). November 25-ig portfóliót 

tölt Szieberthné Apáthy Anita, Korsós Anna, Nyers Kata, Tutti Gábor ( Kővágószőlős, 

Németh- Sári Krisztina ( Görcsöny). 

Gyakornokok:  

Nyers Kata , mentora Brunner Anita, 

Korsós Anna, mentora Vedelek Mihály, 

Csiszárik Kata gyakornok, mentora Balogh Edit, 

Neszvecskó Anna mentora 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 2021. szeptember 05-ig 

átadásra kerülnek. 
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Az intézményben tartózkodás rendjét a tanári órarendek határozzák meg. Kötelező 

benntartózkodás a heti helyettesítési rend, a tanárok fogadó órái, az elrendelt tanulói 

ügyeletek, felügyeletek, kísérések időpontjai illetve a munkatervben rögzített iskolai 

ünnepélyek, versenyek, vetélkedők, értekezletek , fogadóórák, szülői értekezletek  idő-

pontjai.  

 

 

4.5. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2021/2022. tanév 

rendjéről szóló EMMI rendelet szabályozza. A rendeletben foglaltakat az intézmény-

vezető nevelőtestületi értekezleten ismerteti.  

A továbbtanulásért felelős: Keresztély Renáta  és Brunner Anita  8. osztályos osztályfő-

nök, akik a diákok szüleivel folyamatos konzultációk, értekezlet útján segítik a tovább-

tanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

Pályaorientációs programok: 

időpont esemény/téma évfolyam felelős 

2021. november Pályaválasztási 

szülői értekezlet – 

szülői tájékoztatás 

8. évfolyam 8. osztályos osz-

tályfőnök 

2021. december Pályaorientációs 

projektnap 

1-8. évfolyam Keresztély Renáta 

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. Az új épületrész műszaki átadása 

megtörtént, várjuk a használatbavételi engedélyt. 

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 folytatódnaka képzések ( DFHT, 

DA,LA,MA,ÉA) 

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. 

      

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 

Iskolánkban valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi fel-

adatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli 

területekre.  

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvé-

delmi felelős tevékenykedik. 

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 prevenció, 

 együttműködés külső szervezetekkel 
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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 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 

 az okok feltárására, 

 az okok megszüntetésére. 

A gyermekvédelmi esetek  feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az is-

kola a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, meg-

előzve ezzel a súlyosabbá válásukat.  

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. 

 

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 kérésrea felügyelet 

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 négy ügyeletes pedagógus látja el a feladatot: az alsó és 

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

 

Napközi, tanulószoba 

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

végezzük oktató-nevelő munkánkat a komplex alapprogram szerint, biztosítva az 

alprogramokon való részvételt. A felső tagozat 5-8. osztályban összevonva biztosítjuk a 

tanulószobai ellátást. 

 

A napközis, tanulószobai csoportok főbb feladatai: 

Legfontosabb feladat a tanulók következő napi órákra való felkészülésének biztosítása. 

Az önálló tanulás módszereinek megtanítása, szükség szerinti segítségnyújtás a 

tanulásban. 

Az elmélyült tanulás biztosítása, mennyiségi, minőségi ellenőrzés.  

Olvasás gyakoroltatása. 

Memoriterek kikérdezése; lehetőség szerint a rászorulókkal egyéni foglalkozás 

biztosítása. 

Az önálló tanulás idejének helyes beosztása. 

A szabadidő helyes, irányított, és minden esetben felügyelt megszervezése, fejlesztő 

hatású tevékenységek kialakítása.  

Kulturált viselkedés, kulturált étkezés, ebéd utáni szabad levegőn tartózkodás, 

mozgásos tevékenységek biztosítása. 

Felelősi rendszer kialakításával közösségfejlesztés. 

A gyerekek érdeklődését felkeltő programok szervezése. 

Könyvtárlátogatások, mesedélutánok  

Felelős: a napközis , tanulószobai csoportvezetők, alsós munkaközösség-vezető. 

 

Szakkörök 

Külső szervezésben: Agócsy László zeneiskola , Kolping müvészeti iskola, 

Mecseknádasdi Spartacus SE- szivacs kézilabda 
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Belső szervezésben:   

Énekkar heti  1 óra 

ÖKO szakkör heti  1 óra 

Sakk szakkör heti  1 óra 

Német szakkör                                          heti       1 óra 

Informatika szakkör                                  heti       1 óra 

 

Képesség-kibontakoztató, tehetségfejlesztő foglalkozások: 

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

tehetséggondozásra is és felzárkóztatásra is. 

1-4.évfolyam anyanyelv, matematika  összesen: 8 óra 

5-8. évfolyam matematika összesen: 4 óra 

5-7. évfolyam magyar összesen: 3 óra 

8. évfolyam középiskolai előkészítő összesen: 2 óra 

1. 2. évfolyam       Te órád angol                                     összesen 2 óra 

1. 2. 3. 4. évfolyam  Te órád Könyvtár                            összesen 4 óra 

 

Felzárkóztató foglalkozások: 

1-8. osztályig     22 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 időpontja: csütörtök 13.15-14  

 

Könyvtár: 

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

könyvtári órákon minden évfolyam tanulói részt vesznek akik tovább ismerkedhettek a 

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

előre meghatározott rendben használhatják a termet. Továbbra is nagy szükségünk lenne 
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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. 

 

 

4.9. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása  

 

 összesen ebből leány évet ismétel 

Iskolába lépő gyerekek 25 19 2 

  

 

5. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből  

adódó munkatervi feladatok  

 

Folytatja tanulmányait Juhászné Kernya Andrea a tehetséggondozó mentortanár 

szakvizsga második évfolyamán. 

A Komplex Alapprogram bevezetéséhez kapcsolódó online továbbképzésekbe 

folyamatosan bekapcsolódnak az új pedagógusok.     
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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. 

Témái: 

Általános tájékoztatás az iskola életéről és munkarendjéről. 

A félévi eredmények  értékelése. 

Tájékoztatás az OKÉV mérések eredményeiről - a javítás lehetőségeiről 

 

6.2. Kapcsolattartás a  fenntartóval  

  

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

tási , műszaki, személyügyi,- pénzügyi,- pályázati  referenseink. 

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

ival és jegyzőségével.  Kölcsönösen törekszünk egymás munkáját segíteni. Azon fára-

dozunk, hogy az oktatással kapcsolatos gondokat, nehézségeket megoldjuk, és zavarta-

lanul 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. 
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6.3. Szakmai kapcsolatok  

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.  

       

7. A belső ellenőrzés általános rendje  

 

Óralátogatások. 

Az iskolavezetés a lehetőségek figyelembevételével minden osztályt, napközis csoportot 

és minden nevelőt meglátogat az év folyamán, de kiemelt  feladat az 1.,4.,5.,8.  évfo-

lyam látogatása. 

Az óralátogatás szempontjai megegyeznek az Önértékelési Kézikönyv óralátogatási 

szempontjaival. 

Osztályfőnöki munka, közösségfejlesztés feladatainak ellenőrzésének módja: iskolai 

rendezvények látogatása, a vállalt és kiosztott feladatok és a teljesítés összehasonlítása. 

Osztályfőnöki munka – a folyamatos pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed az osztály-

főnöki órákra, a tanulókkal folytatott kommunikációra, az iskola nevelési feladatainak 

megvalósítására, különös tekintettel a tanulók viselkedéskultúrájának javítására tett pe-

dagógiai tevékenységre, a tanórán kívüli szabadidős tevékenységekre, az osztályfőnök 

adminisztrációs tevékenységének pontosságára, igényességére. 
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Adminisztrációs tevékenység folyamatos ellenőrzése (különös tekintettel e-KRÉTA 

napló) 

Az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott pontos, precíz munkavégzésének 

ellenőrzése a munkaköri leírásban foglaltak szerint történik. 

Az ellenőrzés ideje, módja:  folyamatos 

Az ellenőrzést végző személyek: az intézmény vezetője, helyettese, munkaközösségve-

zetők. 

 

8. A nevelőtestület által fontosnak ítélt egyéb területek   

Megtalálhatóak az intézményben működő munkaközösségek munkaterveiben.  
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Legitimációs záradék 

 

A Pellérdi Általános Iskola 2021/22 tanévi munkatervének elfogadása és jóváha-

gyása 

 

A munkatervet az iskolai diákönkormányzat 2021. szeptember 20-án tartott ülésén vé-

leményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Pellérd, 2021. 09.20 .                                                    ……………………………. 

                                                                                               DÖK segítő tanár 

 

 

A munkatervet az iskolai szülői munkaközösség 2021. szeptember 20-án tartott ülésén 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Pellérd, 2021. 09.20 .                                                    ……………………………. 

                                                                                         a szülői munkaközösség elnöke 

 

 

 

A munkatervet az iskolai szülői nevelőtestülete 2021. szeptember 25- én tartott ülésén 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Pellérd, 2021. 09.25.                                                    ……………………………. 

                                                                                          intézményvezető 
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A PELLÉRDI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ESEMÉNYNAPTÁRA 

a 2021/2022. tanévre 

     
A tanév rendje: 

 
 A szorgalmi időszak  első napja:          2021. szeptember 1.    szerda 
 

                                  utolsó napja:       2022. június 15.          szerda 
 

A tanítási napok száma: 181 nap. 

 Tanítás nélküli munkanapként 6 nap használható fel.  181 + 6 = 187 nap 

 

  

 

1 napról a DÖK jogosult dönteni 

1 nap pályaorientációs nap 

1 nap nemzetiségi hagyományok ápolására 

3 nap felhasználható tanítás nélküli munkanapként 

 Az első félév 2022. január 21-ig tart. 

 Az első félévben elért eredményekről 2022. jan. 28-ig kell értesíteni a szülőket, tanulókat. 

 

 
 

 
 

 Tervezett szünetek (eltér) :  
 

 őszi szünet:  

 

Az utolsó tanítási nap: okt. 22. (péntek), az első tanítási nap nov. 2. (kedd) 

 téli szünet: 

 

Az utolsó tanítási nap: dec. 21. (kedd), az első tanítási nap jan. 3. (hétfő) 

 tavaszi szünet: Az utolsó tanítási nap: ápr. 13. (szerda), az első tanítási nap ápr. 20. (szerda) 

 

 
 

 
 

 
Dátum 

Tan. 

nap 
Esemény Felelős 

Augusztus     PELLÉRD 

        23. hétfő   
8.30 Értekezlet - Pellérdi tantestületnek 

Dekorálás, könyvtári munka 
  

24. kedd 

  

9.00 Vezetőségi megbeszélés 

Felkészítés a javítóvizsgára 

Dekorálás 

ig. 

ig.h. 

25. szerda 

  

Javítóvizsga és különbözeti vizsga 8.30-tól              humán 8.30,     reál 9.30   

Munkaközösségi megbeszélések                               nyelvi 11.30,   ÖKO 

13.00   

26. csütörtök 

  

Munkaközösségi megbeszélések                           alsós 9.00,      oszt.fő    

9.00 

Tankönyvosztás 14.00 - 18.00                                  IPR             

  

27. péntek 
  

8.30 Nevelőtestületi tanévnyitó értekezlet 

Tankönyvosztás  7.30 - 12.30 
ig. 

28. szombat       

29. vasárnap       

30. hétfő 
  

Ünnepélyes tanévnyitó 9.00 ig., ig-h. 

31. kedd 
  

Csibe-tábor 8.30 - 11.30 ig-h., ig. 
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Szeptember PELLÉRD 

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

Tűzvédelmi és balesetmegelőzési szabályok ismertetése. 
ig-h. 

2. csütörtök 2.     

3. péntek 3. DÖK megalakulása HD 

4. szombat       

5. vasárnap       

6. hétfő 4. Szülői értekezletek - hétfőtől péntekig 
ig-h. 

oszt.fő 

7. kedd 5.     

8. szerda 6.     

9. csütörtök 7.     

10. péntek 8.     

11. szombat       

12. vasárnap       

13. hétfő 9.   ig.,ig-h. 

14. kedd 10.     

15. szerda 11. Munkaközösség vezetők: munkaterv leadása ig., ig-h. 

16. csütörtök 12.     

17. péntek 13. 

Naplók hiánytalan kitöltése 

Tanmenetek bemutatása 

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

 18. szombat       

19. vasárnap   Házasok miséje - fellépés VSM 

20. hétfő 14. 
 

SZM megalakulása, vezetőségi - munkaterv véleményezése 17.00 

DÖK - véleményezése elfogadása 

ig., ig-h 

21. kedd 15.     

22. szerda 16. Összintézményi nevelőtestületi értekezlet - munkaterv elfogadása 
ig. 

23. csütörtök 17. Osztályfőnöki statisztika elkészítése 
  

24. péntek 18. Témanap: Magyar Diáksport Napja oszt. fő 

testnevelő 

25. szombat     
  

26. vasárnap   Évnyitó ünnepi mise - fellépés 
VSM, 

EL 

27. hétfő 
19. 

Környezetünkért-hulladékgyűjtés 
  

28. kedd 
20. 

Pályaválasztást megalapozó komp. vizsgálat 8. oszt. 

digitális eszközökkel (szept. 20 - okt. 11.)   

29. szerda 
21. 

  
  

30. csütörtök 
22. 

Iskolai kirándulás 

A magyar népmese napja  - rajzverseny KSI 
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Október PELLÉRD 

1 péntek 23. Zenei világnap, Idősek világnapja 
MIM, 

ig-h 

2. szombat       

3. vasárnap   Idősek világnapja - fellépés (Művelődési. Házban, r.k. templomban) VSM 

4. hétfő 24. 
Az állatok világnapja MA 

5. kedd 25. 
    

6. szerda 26. Aradi vértanúk napja - megemlékezés iskola szinten 
KNÁ, ig-h 

7. csütörtök 27.     

8. péntek 28.     

9. szombat   Halételek napja PPE 

10. vasárnap       

11. hétfő 29.     

12. kedd 30.     

13. szerda 31.     

14. csütörtök 32. 1. oszt: DIFER létszámjelentés ig., ig-h. 

15. péntek 33. Statisztika lezárása ig-h. 

16. szombat       

17. vasárnap       

18. hétfő 34.     

19. kedd 35. Zrínyi Matematikaverseny nevezési határidő   

20. szerda 36. Középfokú iskolák felvételi tájékoztatója   

21. csütörtök 37.     

22. péntek 38. 
Iskolai szintű ünnepi műsor a Művelődési Házban 

Szünet előtti utolsó tanítási nap 

ig. 

ig-h, 

BE, 

23. szombat   Falu szintű ünnepi műsor a Művelődési Házban - fellépés   

24. vasárnap       

25. hétfő   Őszi szünet - szabadság   

26. kedd   Őszi szünet - szabadság   

27. szerda   Őszi szünet - szabadság   

28. csütörtök   Őszi szünet - szabadság   

29. péntek   Őszi szünet - szabadság   

30. szombat       

31. vasárnap   Takarékossági világnap MA 
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November PELLÉRD 

1. hétfő   Mindenszentek napja   

2. kedd 39. 
Szünet utáni első tanítási nap 

Őszi nevelési értekezlet 

ig., 

ig-h. 

3. szerda 40. 

8. oszt. Szülői értekezlet -  

tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről 

7. évf.: szülők tájékoztatása az iskolaválasztásról 
BA, 

JG 

4. csütörtök 41.     

5. péntek 42. DIFER jelentés   

6. szombat       

7. vasárnap       

8. hétfő 43.     

9. kedd 44.     

10. szerda 45. Nyíltnap az 1. osztályban az óvónőknek és a leendő elsős szülőknek VSM, JKI 

11. csütörtök 46.     

12. péntek 47. 
Nemzetiségi hagyományok napja - Projektnap 

Márton-nap, Lampionos felvonulás 

ig., ig-h. 

JKA 

13. szombat       

14. vasárnap       

15. hétfő 48.     

16. kedd 49.     

17. szerda 50.     

18. csütörtök 51.     

19. péntek 52.     

20. szombat   Erzsébet napi Karitasz bál - fellépés ig-h 

21. vasárnap       

22. 
hétfő 53. 

Munkaértekezlet 

Szülői fogadó órák 16.30-tól 19.00-ig  
ig-h. 

23. 
kedd 

54.   
  

24. szerda 55. SZM vezetőségi 17.00   ig. 

25. csütörtök 56.     

26. péntek 57.     

27. szombat 
1. 

t.n. 

mn. 

CSALÁDI NAP projektnap 

Környezetünkért - Egészségünkért, Advent 

(Ledolgozva: 2021. ápr. 7.) 

ig, igh, 

28. vasárnap   
Advent kezdete 

Hősök Napja - koszorúzás, fellépés 
ig.h 

29. hétfő 58. 
Adventi gyertyagyújtás 1. 
 

Zrínyi Matematikaverseny iskolai forduló 

ig-h. 

JKI 

ig. 

30. kedd 59.  1-2. oszt. iskolai "Mese- és versmondó verseny" JKI 
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December PELLÉRD 

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

JKI 

2. csütörtök 61.     

3. péntek 62. 
Jelentkezés  

a központi írásbeli felvételire 

ig-h. 

K. R., 

B.A. 

4. szombat       

5. vasárnap       

6. 
hétfő 63. Adventi gyertyagyújtás 2. 

JKI, 

ig-h. 

7. kedd 64.     

8. 
szerda 65. Intézményi alsós "Mese- és versmondó verseny" döntő 

ig-h., 

JKI 

9. csütörtök 66.     

10. péntek 67. 
Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

DIFER mérés befejezése ig.-h. 

11. szombat 
2. 

t. n. 

m.n 

Munkanap Pályaorientációs nap 

Ledolgozva: dec. 24. péntek 
K. R. 

12. vasárnap       

13. hétfő 68. 
Adventi gyertyagyújtás 3. 
Felsős vers- és prózamondó verseny osztályszinten 

Luca Nap a Művelődési Házban - fellépés 

JKI 

BE 

14. kedd 69.     

15. szerda 70.     

16. csütörtök 71. Matematika-logika verseny felsősöknek - Intézményi 
KZ, 

ig-h., 

17. péntek 72. 

 

  

18. szombat       

19. vasárnap   Karácsonyi Koncert a r. katolikus templomban - fellépés 

ig-h, 

PPE, 

BE 

20. hétfő 73.  Adventi gyertyagyújtás 4. 
JKI 

21. kedd 74. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 

          Felsős versmondó verseny, döntő 

          Betlehemes műsor  

          A 6. oszt. karácsonyi műsora 

          Zeneiskolások koncertje 

ig-h, 

JKI, 

BE, 

22. szerda   Téli szünet - szabadság   

23. csütörtök   Téli szünet - szabadság   

24. péntek   Szenteste - Pihenőnap Ledolgozva dec. 11.   

25. szombat   Karácsony   

26. vasárnap   Karácsony   

27. hétfő   Téli szünet   

28. kedd   Téli szünet   

29. szerda   Téli szünet   

30. csütörtök   Téli szünet   

31. péntek   Szilveszter   
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Január PELLÉRD 

1. szombat   Új Év   

2. vasárnap       

3. hétfő 75. A szünet utáni első tanítási nap 
ig-h. 

ig. 

4. kedd 76.   
  

5. 
szerda 77. Munkaértekezlet 

ig. 

6. 
csütörtök 78.   

  

7. 
péntek 79.   

  

8. szombat       

9. vasárnap       

10. 
hétfő 80. 

Felsősök NETFIT mérése 

(feltöltés: jún. 15.) 
TB 

11. kedd 81.     

12. szerda 82.     

13. csütörtök 83.     

14. péntek 84.     

15. szombat       

16. vasárnap       

17. hétfő 85.     

18. kedd 86.     

19. szerda 87.     

20. 
csütörtök 88.     

21. 
péntek 89. Az első félév vége 

ig-h. 

BE 

22. szombat   
Központi írásbeli felvételi vizsgák (10.00 óra) 

Magyar kultúra napja ig-h, 

23. vasárnap       

24. hétfő 90. Osztályozó értekezlet ig-h. 

25. kedd 91.     

26. szerda 92.     

27. csütörtök 93.     

28. péntek 94. 
Szülők értesítése az első félév eredményeiről 

Körzeti vers- és prózamondóverseny a magyar kultúra napja alkalmából 

ig-h, 

oszt. fő 

29. szombat   Pótló felvételi vizsga ig-h, 

30. vasárnap       

31. hétfő 95.     
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Február PELLÉRD 

1. kedd 96. Szülői értekezletek   

2. szerda 97.     

3. csütörtök 98.     

4. péntek 
3. 

t.n. 

mn. 

Nevelőtestületi értekezlet 
Az első félév eredményeinek elemzése, értékelése. 

ig., 

ig-h. 

5. szombat       

6. vasárnap       

7. hétfő 99. 
Értesítés a központi felvételi vizsgák eredményéről 

SZM vezetőségi 17.00 
 ig. 

8. kedd 100.     

9. szerda 101.     

10. csütörtök 102.     

11. péntek 103. 
Felsős farsangi bál 

ig-h., 

BA 

12. szombat       

13. vasárnap       

14. hétfő 104.     

15. kedd 105.     

16. szerda 106.     

17. csütörtök 107.     

18. péntek 108. 
Alsós farsangi bál 

8. oszt. tanulói jelentkezési lapok továbbítása 
JKI., 

ig., BA 

19. szombat       

20. vasárnap       

21. hétfő 109. Az anyanyelv nemzetközi napja BE 

22. 
kedd 110. 

Szóbeli meghallgatások a felvételi eljárásban 

(02. 22-tól 03. 11-ig) 
  

23. szerda 111.     

24. csütörtök 112. Óvodás szülői értekezlet 17.00 ig. ig-h., 

25. péntek 113. 

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 

Népdaléneklési verseny Pellérden 

OKM eredmények nyilvánosságra hozatala. 

HD 

ig-h., 

26. szombat       

27. vasárnap       

28. 
hétfő 114. Munkaértekezlet 
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Március PELLÉRD 

1. kedd 115. 
 

  

2. szerda 116. Hamvazószerda - a Nagyböjt kezdete   

3. csütörtök 117.     

4. péntek 118. Zrínyi Matematikaverseny megyei forduló  ig. 

5. szombat       

6. vasárnap       

7. hétfő 119. Témahét: "PÉNZ7", márc. 7-11.   

8. kedd 120.     

9. szerda 121. Nyílt nap az iskolában   

10. 
csütörtök 122. Adatok szolgáltatása a mérésekhez az OH-nak ig.-h 

11. péntek 123. Ünnepi műsor a Művelődési Házban ig-h., BE 

12. szombat       

13. vasárnap       

14. hétfő   Pihenőnap   

15. kedd 
  

Nemzeti Ünnep 

Ünnepi műsor a Művelődési. Házban - fellépés 
BE,  

ig., ig-h. 

16. szerda 124. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala   

17. 
csütörtök 125.     

18. péntek 126. Észforgató Matematika verseny AHB, 

VSM 

19. szombat       

20. vasárnap       

21. hétfő 127. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége   

22. kedd 128. 
Tanulói adatlapok módosításának lehetősége 

A víz világnapja   

23. szerda 129.     

24. csütörtök 130.     

25. péntek 131.   
  

26. szombat 132. Munkanap, ledolgozva március 14. hétfőt   ig.h, MA, 

HD, KR 

27. vasárnap       

28. hétfő 133.     

29. kedd 134. Németes kirándulás 1.o. és  Gyód JKA 

30. szerda 135.     

31. csütörtök 
136.     
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Április PELLÉRD 

1. péntek 137.     

2. szombat       

3. vasárnap       

4. hétfő 138. Témahét: Digitális Témahét, ápr. 4-8.  H. A. 

5. kedd 139.     

6. szerda 140.     

7. csütörtök 141.     

8. péntek 142.     

9. szombat       

10. vasárnap       

11. hétfő 143. Megemlékezés a Költészet napjáról 
magyar-

tanárok 

12. kedd 144. A középiskola ideiglenes felvételi rangsort alkot   

13. szerda 145. 
Szünet előtti utolsó tanítási nap, 

Húsvéti játszóház 
  

14. csütörtök   Tavaszi szünet - szabadság ig. 

15. péntek   Nagypéntek   

16. szombat   Nagyszombat   

17. vasárnap   Húsvét   

18. hétfő   Húsvét   

19. kedd   Tavaszi szünet   

20. szerda   Ledolgozva: 2021. november 27. szombat Családi nap   

21. csütörtök 

4. 

 t.n. 

mn. 

1. osztályosok beiratkozása 

Tavaszi nevelési értekezlet - OKM jelentés értékelése 
ig. 

22. péntek 
5. 

t.n 

mn. 

Témahét: Fenntarthatósági Témahét (04.25-tól 04. 29-ig)  

DÖK nap: Fordított nap 

ig. 

HD 

23. szombat       

24. vasárnap       

25. 
hétfő 146. 

 1. osztályosok beiratkozása 

Föld Napja,  

MA, HD 

KR 

26. kedd 147. Szülői fogadó órák 
  

27. szerda 148.     

28. 
csütörtök 149. Németes kirándulás 5. oszt.  Óbánya, Mecseknádasd 

JKA 

29. péntek 150. 
Németes kirándulás 3.oszt.  Geresdlak 

A felvételi eredmények megküldése 
JKA, 

BA 

30. szombat       
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Május PELLÉRD 

1. 
vasárnap 

  
Munka Ünnepe 

  

2. hétfő 151. Munkaértekezlet 
ig. 

3. 
kedd 152. Anyák napi műsorok JKI 

4. 
szerda 153. 

Tankönyvrendelés 

OKM és idegen nyelvi mérés 8. évfolyamon máj. 4-17. 
ig. 

KSI 

5. csütörtök 154. Németes kirándulás 2. oszt, Geresdlak 
JKA, 

ig-h. 

6. 
péntek 155. Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése 

Körzeti német verseny 

ig-h. 

JKA 

7. szombat       

8. vasárnap       

9. 
hétfő 156.   

  

10. kedd 157.     

11. szerda 158.     

12. 
csütörtök 159. Németes kirándulás 6. oszt. Nagynyárád 

JKA 

13. 
péntek 160. Körzeti alsós környezeti verseny 

ig-h. JKI 

14. szombat       

15. vasárnap       

16. hétfő 161.     

17. kedd 162.     

18. 
szerda 

163. 

OKM és idegen nyelvi mérés 6. évfolyamon máj. 18-31. 
Németes kirándulás 7. oszt. 

ig. 

JKA 

19. 
csütörtök 

164. 
  

ig-h. 

20. 
péntek 

165. 
Németes kirándulás 4. oszt.   Kisjakabfalva 

JKA 

21. szombat       

22. vasárnap       

23. 
hétfő 

166.     

24. kedd 167.     

25. szerda 168.     

26. csütörtök 
169. 

 

Németes kirándulás 7. oszt. 
ig-h. 

JKA 

27. 
péntek 

170. 
Bemutatkozik az Iskola 17.00 

ig., ig.h 

28. szombat       

29. vasárnap       

30. 
hétfő 

171. 
  

  

31. kedd 
172. 
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Június PELLÉRD 

1.  szerda 173.     

2. csütörtök 174.     

3. péntek 175. 
Iskola szintű megemlékezés:  

Nemzeti Összetartozás Napja 

NYK 

HD 

4. szombat       

5. vasárnap   Pünkösd   

6. hétfő   Pünkösd 
  

7. 
kedd 176. 

Iskola szintű megemlékezés: Nemzeti Összetartozás Napja 

 DÖK pedagógusnapi köszöntője 

ig-h. 

HD 

8. szerda 177. Osztályozó értekezlet ig-h. 

9. csütörtök 178. Osztálykirándulások   

10. péntek 179. Osztálykirándulások   

11. szombat       

12. vasárnap       

13. 

hétfő 
6. 

t.n. 

mn. 

Nevelőtestületi kirándulás ig. 

14. kedd 180. Környezetünkért hulladékgyűjtés 

Ballagási próba 

Gyereknap   

15. szerda 181. 
Utolsó tanítási nap 
 

NETFIT mérési eredmények rögzítése 
ig-h 

TB 

16. csütörtök 
  

Törzskönyvek, naplók hiánytalan kitöltése 

Kompetencia eredmények ismertetése   

17. péntek 
  BALLAGÁS és tanévzáró ünnepély 18.00 ig., ig-h. 

18. szombat   Juniális ig. TZ 

19. vasárnap   Házasok miséje VSM 

20. hétfő       

21. kedd   Munkaköz. Megbeszélések   

22. szerda     ig-h. 

23. 
csütörtök 

  

Kompetencia intézkedési terv véglegesítése 

(ha szükséges)   

24. péntek   Tanévzáró értekezlet ig. 

25. szombat       

26. vasárnap       

27. hétfő       

28. kedd       

29. szerda       

30. csütörtök   Nyelvi mérés eredményének nyilvánosságra hozatala a honlapon.  ig. 
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A Pellérdi Általános Iskola Integrációs Programja 

2021/2022 tanév 

 

 

Biztosítanunk kell, hogy minden tanulónk megkülönböztetés és kirekesztés nélkül, egymással ko-

operálva, a mindenkori fejlettségi szintjén, kompetenciáihoz és hozott kulturális értékeihez alkal-

mazkodva, individuális adottságainak megfelelő fejlesztésben részesüljön. 

 

A tanév kiemelt céljai, feladatai 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározó-

nak tartjuk: 

 Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása, a 6. évfolyam végére való 

folyamatos kialakítása 

 A kompetencia alapú oktatásrendszer továbbfejlesztésére törekszünk. Előtérbe helyezzük a 

módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony, kooperatív 

tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása kiemelt 

feladat.  

 A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül.  Az olvasási és írástechnika folyamatos 

fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. 

 A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, 

kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés.  

 A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség te-

remtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.   

 A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A különleges gon-

dozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való Az integ-

rált egyéni bánásmód alkalmazása. 

 A tanulók személyiségének sokoldalú megismerésével a foglalkozási tervek elkészítése, a 

fejlesztés irányainak és feladatainak meghatározása. A rendszeres információcsere biztosítá-

sa az osztályban tanító nevelőkkel és a szülőkkel, a fejlesztő pedagógussal. 

 Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyako-

roltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindenna-

pos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. A tartásjaví-
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tó, preventív módszerek folyamatos alkalmazása. Ennek megfelelően a nevelési vonatkozá-

sok sokoldalú fejlesztése válik lehetővé segítség által. 

 A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsü-

lése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, 

értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A hulladékgyűjtési akciók szorgalma-

zása, folytatása.  

 A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Az előző években 

eredményes délutáni szervezett szabadidős projektek folytatása. A hatékony és sokoldalú 

ismeretszerzés biztosítása a foglalkozások által. 

 Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése. A norma-

tudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A családi neveltségi hiányok pótlása, az 

iskolai fegyelmi helyzet javítása. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő tanulók 

egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. 

 A felmérések tükrében helyzetkép kialakítása tanulói és osztályszinten egyaránt. Az OKÉV 

mérés tapasztalatainak elemzése után a megfelelő korrekciók végrehajtása. 

 A bukások elkerülése érdekében kezdeményezzük, hogy tanulóink vegyék igénybe napközi 

otthonos foglalkozásainkat.  

  A tanulók ellenőrzése, értékelése. A szóbeli és írásbeli feleletek arányára, az osztályzatok 

mögötti tudás fedezetére, a megfelelő számú érdemjegy kiadására különösen a felső tagoza-

ton kell jobban figyelni a kevés óraszámú tantárgyak vonatkozásában.   

 A kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók közösség előtti méltó elismerése, jutalmazása.  Az 

elismerések átadására iskolagyűléseket szervezése. 

 A nyolcadik osztályos szülők és tanulók folyamatos tájékoztatása a középiskolai beiskolá-

zással kapcsolatban. 

 Az óvodával való folyamatos kapcsolattartás fenntartása. 

 A diákjogok és kötelességek iskolai érvényesülését, a diákok iskolai életről kialakított véle-

ményét, javaslatait folyamatosan, a panaszkezelési eljárás alkalmazásával hallgatjuk meg és 

kezeljük.  

 

Integrációs stratégia kialakítása 

 

Az integrációs stratégia alkalmazása a mindenkori jogszabályokat figyelembe véve történik intéz-

ményünkben. Munkánk megtervezésekor figyelembe vesszük a vonatkozó jogszabályokat, jelenleg 

a 20/2012 EMMI rendelet 67. rész 171§ leírtakat.  
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„171. § (1)336 Az általános iskola és a középfokú iskola a tanuló szociális helyzetéből és fejlettsé-

géből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészí-

tést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 

fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. Mindkét 

felkészítés alapelve az oktatás méltányosságának erősítése és a tanulók iskolai sikerességének elő-

segítése, a tanulói előrehaladást támogató korszerű módszerek, a társadalmi-gazdasági helyzetből 

eredő hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenység, a tanulói közösségfejlesztés, a család 

bevonása és támogatása, valamint az esélyteremtést hatékonyan támogató intézményfejlesztés és 

módszertani megújulás révén. Az alapelveknek megfelelő pedagógiai rendszer magában foglalja az 

elvárt eredmények intézményi szintű meghatározását, célrendszerét és a szükséges beavatkozások 

tervezését, a tanulási és tanítási folyamatot segítő eszközrendszer keretében egyéni haladási ütemet 

segítő differenciált és kooperatív tanulásszervezést, az önálló tanulási képesség kialakítását, a tanu-

lók kreatív tevékenységére épülő foglalkozásait, a tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékeny-

ségeket, a tanulmányi előrehaladást segítő képességfejlesztő programokat, az átmenetek segítését a 

tanulói előrehaladás, valamint az intézményi, illetve telephelyi szintű teljesítmény rendszeres érté-

kelését. 

(2)337 Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben 

részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanu-

lókkal, akik nem vesznek részt a képesség kibontakoztató felkészítésben. A képesség kibontakozta-

tó és az integrációs felkészítés (a továbbiakban: képesség kibontakoztató felkészítés) megszervezése 

nem járhat együtt a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. 

(2a)338 A képesség kibontakoztató felkészítés keretében - a tanuló egyedi helyzetéhez igazodva - 

biztosítja az iskola 

a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot, 

c) a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet. 

(3) A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása a többi tanu-

lóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. 

(4) A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, tudásának ér-

tékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik. 

(5)339 A képesség kibontakoztató felkészítésben az a tanuló vesz részt, aki a Gyvt. 67/A. §- a 

alapján, figyelemmel a Gyvt. 161/Q. §- ában foglaltakra, hátrányos helyzetűnek minősül. A hátrá-

nyos helyzetű tanulók számának megállapításánál a sajátos nevelési igényű hátrányos helyzetű ta-

nulókat csak akkor kell figyelembe venni, ha iskolai nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt, 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj335idf3c4
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj336idf3c4
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj337idf3c4
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj338idf3c4
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azonos iskolai osztályban, csoportban történik. Azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik a 

fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott osztályban, csoportban teljesítik tankötelezettsé-

güket, és akikről a szakértői bizottság által kiadott szakvélemény megállapította, hogy kizárólag a 

többi tanulótól elkülönítetten oktathatóak, a hátrányos helyzetű tanulók számának, arányának meg-

határozására irányuló valamennyi számításnál figyelmen kívül kell hagyni. A hátrányos helyzetű 

tanulók e rendelet alapján meghatározott száma, aránya az adott tanév során az adott tanév októberi 

létszámstatisztikában megállapított létszámhoz, arányhoz igazodik. 

(6)340 Az iskola igazgatója felveheti a képesség kibontakoztató felkészítésbe azt a tanulót is, aki 

nem hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-

sül. Az így felvehető tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályba felvett, ké-

pesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók létszámának harminc százalékát, tört lét-

szám esetén felfelé kerekítve. 

172. § (1)341 A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló - az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott program szerinti egyéni fejlesztési terv alapján történő - haladását, fejlődését, 

továbbá az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben részt vevő pedagógu-

sok legalább háromhavonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanulót, kiskorú tanuló esetén 

a tanuló szülőjét, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a nevelési tanácsadó 

képviselőjét. 

(2) A képesség kibontakoztató felkészítést az intézmény a külön jogszabályban erre kijelölt szer-

vezettel kötött együttműködési megállapodás alapján, a szervezet szakmai támogatásával szervezi 

meg, amely szakmai szolgáltatás kiterjed az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdí-

tásáról szóló törvény 31. §-a szerinti önkormányzati intézkedési terv közoktatási esélyegyenlőségi 

intézkedési terve elkészítésének támogatására is. A szervezet minőségirányítási követelményeknek 

megfelelő szakmai támogató rendszert épít ki és működtet a minőségi pedagógiai szolgáltatáshoz 

történő hozzáférés érdekében, továbbá a képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő intéz-

mény az érintett tanuló programnak megfelelő fejlesztése céljából készített intézményi fejlesztési 

terv megvalósításában történő előrehaladás folyamatos nyomon követése mellett szakmai-

módszertani fejlesztő munkát végez. 

(3) Nem nyújtható többlettámogatás a képesség kibontakoztató felkészítéshez, ha 

a)342 az általános iskola székhelye és tagintézménye, tagintézményei azonos településen, azonos 

fővárosi kerületben működnek, és ezek között az adott székhelyre, tagintézménybe járó hátrányos 

helyzetű tanulók létszámának az adott székhelyre, tagintézménybe járó összes tanuló létszámához 

viszonyított aránya eltérő, amennyiben ez az eltérés bármely két tagintézmény, továbbá bármely 

tagintézmény és a székhely között meghaladja - tört létszám esetében felfelé kerekítve - a huszonöt 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj339idf3c4
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj340idf3c4
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj341idf3c4
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százalékpontot. A különböző településen lévő székhely és tagintézmények esetén az eltérést csak az 

adott településen lévő székhely, tagintézmények esetében kell vizsgálni; 

b)343 az általános iskolában évfolyamonként több osztály működik, és évfolyamonként az egyes 

osztályokban a hátrányos helyzetű tanulók létszámának az osztályba járó összes tanuló létszámához 

viszonyított aránya (a továbbiakban: osztályon belüli arány) eltérő az osztályok között, amennyiben 

ez az eltérés meghaladja - tört létszám esetében felfelé kerekítve - a huszonöt százalékpontot. Tag-

intézmények esetén az eltérést csak az adott tagintézményen belül kell vizsgálni. Amennyiben bár-

mely feladat ellátási helyen összevont osztály és nem összevont osztály egyaránt működik, az ös--

szevont osztály osztályon belüli arányát az összevonásban érintett évfolyamok osztályon belüli ará-

nyának átlagával kell összehasonlítani; 

c)344 a településen, a fővárosi kerületben több általános iskola működik, és azok bármelyikében a 

hátrányos helyzetű tanulók iskolán belüli aránya a településen vagy az adott kerületben működő 

összes iskolában a hátrányos helyzetű tanulók létszámának a település vagy az adott kerület összes 

iskolájába járó tanulók létszámához viszonyított arányához (a továbbiakban: települési arány) ké-

pest - tört létszám esetében felfelé kerekítve - több mint huszonöt százalékponttal eltér. 

(4) A (3) bekezdés c) pontja tekintetében a települési arány megállapításához a nem állami in-

tézményfenntartó által működtetett iskolák tanulói összetételét is vizsgálni kell, ha köznevelési 

megállapodás alapján vagy az Nkt. 32. § (2) bekezdése szerinti egyoldalú nyilatkozattal közremű-

ködik az önkormányzati feladatellátásban, figyelembe véve az Nkt. 31. § (2) bekezdés a) pontjában 

foglaltakat. A nem állami intézményfenntartó által működtetett iskolák esetében az arányszámítást a 

helyben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanulókra kell vonatkoztatni. 

(5)345 A képesség kibontakoztató felkészítést valamennyi évfolyamon, osztályban meg kell szer-

vezni abban az esetben, ha az adott osztályban van hátrányos helyzetű tanuló. Ha valamelyik osz-

tályban nincs hátrányos helyzetű tanuló, az osztályban a képesség-kibontakoztató felkészítést nem 

lehet megszervezni. 

(6) E § alkalmazásában általános iskola alatt többcélú intézmény esetén az általános iskolai in-

tézményegységet kell érteni. 

 

Feladatok  

 

 Óvoda - iskola átmenet segítése, hogy a gyermekek iskolai beilleszkedése zökkenőmentes 

legyen. 

 Partneri kapcsolatok működtetése. 

 Kulcskompetenciákat fejlesztő programok. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj342idf3c4
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj343idf3c4
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj344idf3c4
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 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése. 

 Szociális kompetenciák fejlesztése. 

 Tanári együttműködés – hospitálások, esetmegbeszélés,  

 Egyéni fejlesztési foglalkozások, - naplók, fejlesztési tervek. 

 Háromhavonta kompetenciaalapú értékelés. 

 Szülő és tanuló bevonása, tájékoztatása. 

 Integrációt támogató módszertan alkalmazása. 

 Szabadidős és továbbtanulást segítő programok. 

 

Feladat Eredményességi mutató  

A HH, HHH tanulók beazonosítása  

 

Az iskola körzetéhez tartozó HH,HHH 

gyermekek minden nevelési évben 100%-os 

feltérképezése 

A HH, HHH gyermekek körében a Hiányzási 

Nyilvántartás  vezetése, folyamatos figye-

lemmel kísérése, szükséges intézkedések 

megtétele 

A HH, HHH gyermekek hiányzásának meg-

előzése 

IPR munkacsoport működtetése A munkatervben meghatározott feladatok 

teljesülnek, a támogatás felhasználása jog-

szerűen történik. 

Óvoda-iskola átmenet biztosítása 

Tanítók látogatása az óvodában, óvodások 

látogatása iskolánkban, kerekasztal megbe-

szélés óvónők - tanítók között, nyílt napok 

látogatása, 

Folyamatos, dokumentumokkal bizonyított 

sikeres együttműködés valósul meg. 

Nevelőtestület együttműködése  

Értékelő eset-megbeszélések 

Probléma-megoldó fórumok 

 

 

Az iskolában működik a pedagógusok 

együttműködésre épülő értékelési rendszer, 

amely teljes mértékben biztosítja a HHH 

gyermekek egyénre szabott felzárkóztatását, 

tehetséggondozását. 

Az önálló tanulási képességet kialakító 

programok. 

 Differenciált tanulásszervezés alkalmazása 

Tanulási technikák, módszerek tanítása a 

Az egyénre szabott fejlesztés, differenciált 

személyiségfejlesztés valamennyi HH,HHH 

gyermek körében biztosított 
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tanítási órák folyamán 

Tanulási motivációt erősítő és fenntartó 

tevékenységek 

  Kooperatív technikák alkalmazása  

  A tanulók önmagához mért fejlődésének a 

figyelembevétele értékelésekor 

 

Az iskola képes a különböző háttérrel és kü-

lönböző eltérő fejlettséggel rendelkező gye-

rekeke együttnevelésére, egyéni, differenciált 

fejlesztésére. 

Az iskola képes a különböző háttérrel és kü-

lönböző eltérő fejlettséggel rendelkező gye-

rekeke együttnevelésére, egyéni, differenci-

ált fejlesztésére. 

Az iskola képes a különböző háttérrel és kü-

lönböző eltérő fejlettséggel rendelkező gye-

rekeke együttnevelésére, egyéni, differenciált 

fejlesztésére. 

Szociális kompetenciák fejlesztése 

Közösség-fejlesztő, közösségépítő progra-

mok 

Osztályszintű programok: ünnepváró hetek, 

klubdélutánok, színházlátogatás, tanulmányi 

kirándulás,  

Iskolai, ünnepi programok: 

túrák, télapóvárás, karácsonyi műsor, far-

sang,  

DÖK Napok, iskolai szakkörökben részvétel, 

közösségi munkák szervezése. 

A diákok megtanulják, hogyan viszonyulja-

nak társaikhoz, a felnőttekhez a jobb kapcso-

lat kialakításának érdekében. Erősödnek az 

egyéni és társas kompetenciák 

Továbbtanulásra felkészítő program 

Önismereti játékok beépítése  

az osztályfőnöki órákba. 

 

Pályaválasztás segítése 

A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolat-

tartás, együttműködés  

Személyes kapcsolat kialakítása minden szü-

lővel  

Az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek 

megbeszélése  

Közös rendezvények szervezése 

A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolat-

tartás, együttműködés  

Személyes kapcsolat kialakítása minden szü-

lővel  

Az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek 

megbeszélése  

Közös rendezvények szervezése 

Civil szervezetekkel való együttműködés  Közös pályázat írása, eredményesség esetén: 
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Rendezvények szervezése, lebonyolítása 

Pályázati lehetőségek együttes kihasználása a 

HHH gyermekek iskolai sikeressége jegyé-

ben 

megvalósítás 

 

 

A tanítás-tanulást elősegítő eszközrendszer elemei  

 

Kompetenciafejlesztő programok és programelemek.   

 Az önálló tanulást segítő felkészítés  

 Az önálló tanulási képességeket kialakító programok  

 A tanulók önálló kreatív tevékenységére épülő foglalkozások  

 A tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek   

Az önálló tanulást segítő fejlesztés megvalósulásához a tanulási motivációt erősítő és fenntartó te-

vékenységet kívánjuk alkalmazni, vagyis szorgalmazzuk és ösztönözzük tanulóinkat a pályázatok, 

versenyeken, vetélkedőkön való részvételre, kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni eredmények el-

ismerését, jutalmazását, szűkebb és tágabb környezettel való megismertetését. Felkerülnek az, 

„Akikre büszkék vagyunk” táblára az iskolaújságba, az iskola honlapjára. 

Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

 Komplex képességfejlesztő programok 

Az eszközjellegű kompetenciák fejlesztését a komplex művészeti programok szolgálják. Az iskola 

hagyományrendszerében és éves munkatervében rendszerességgel megjelennek. Ilyenek, pl. iskolai 

és iskolán kívüli szereplések, tematikus játszóházak, kiállítások, táncbemutatók, művészeti és egyéb 

projektek.   

 

Szociális kompetenciák fejlesztése  

 Közösségfejlesztő, közösségépítő programok  

 Mentálhigiénés programok  

 Előítéletek kezelését szolgáló programok   

A közösség fejlesztő és építő programokon valósul meg, melynek terepe iskolánkban az osztályfő-

nöki óra, közös programok, osztálykirándulások, iskolai kirándulások, a diák önkormányzati tevé-

kenység. A tökfaragás, az egészségnap, Föld napja, DÖK nap, a sportnap programjai többek között 

az előítéletek megszüntetését szolgálják.   

 



 

50 

 

Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek  

 Patrónusi rendszer működtetése  

 Együttműködés civil programmal  

 Művészeti körök  

Az iskolánkban eddig is működött már a patrónusi rendszer, melynek folytatása és fejlesztése el-

érendő cél (osztályon belül, napközis csoportban, testvérosztályok között). Évek óta szoros a kap-

csolat a településeken működő civil szervezetekkel, egyesületekkel, közös programok szerveződ-

nek, anyagilag is támogatják olykor az iskolai rendezvényeket. Iskolánk teret biztosít alapfokú mű-

vészeti oktatási intézmények által tanulóink számára a zene és képzőművészeti képzéseken való 

részvételre.   

Az integrációt elősegítő módszertani elemek  

 Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés  

 Kooperatív tanulásszervezés  

 Drámapedagógia  

Intézményünk az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezést tűzte ki célul, mely-

nek formái lehetnek tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében pl: csoportbontások, felzár-

kóztató órák, szakköri tevékenység, tanulópárok alakítása. Egyre több tanórán jelennek meg a ko-

operatív technikák, a projektnapokon kifejezetten ajánlott és alkalmazott módszerek. A drámajáték 

beépül az irodalom órák módszertanába, de megjelenik minden évfolyamon, tanórán kívüli tevé-

kenységként is (bemutatók iskolán kívül, színdarabok az iskolában és azon kívül egyaránt).  

  

Műhelymunka – tanári együttműködés formái 

 Értékelő esetmegbeszélések  

 Problémamegoldó fórumok  

 Hospitálásra épülő együttműködés  

Értékelő esetmegbeszélések zajlanak a negyedévi szöveges értékelés elkészítésekor, annak átadása-

kor. A fenti forma alkalmazására az intézményi kerekasztal fórum is alkalmas. Évente több alka-

lommal kerül megszervezésre értékelő esetmegbeszélés az iskolaorvossal, védőnővel, jegyzővel, 

gyermekjóléti szolgálattal közösen.    

Problémamegoldó fórumok alkalmasak a tanárok gyermekekről alkotott véleményének megismeré-

sére, a tanórán és tanórán kívüli foglalkozások tapasztalatainak kicserélésére, biztosítják, hogy a 

tanulók magatartásának és szorgalmának megítélése objektív alapokon nyugodjon.  A havi rendsze-

rességgel megtartott munkaértekezletek, munkaközösségi foglalkozások szolgálnak ennek megvaló-



 

51 

 

sítására. A korábban bevezetett osztálytükör megtartását és korrekt vezetését elérendő célnak tekint-

jük 

 

A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei  

 Szöveges értékelés-árnyalt értékelés  

 Egyéni fejlődési napló 

 Iskolánk pedagógiai programjában rögzítettük, hogy szöveges értékelést csak e program résztvevő-

inek számára biztosítunk háromhavi rendszerességgel. Egységes szempontok alapján értékelnek a 

pedagógusok. Az értékelés részei természetesen a szülők, akik aláírásukkal egyetértésüket fejezik 

ki. Tanév elején egyéni fejlesztési terv készül, mely alapján folyamatosan zajlik a gyerekek fejlesz-

tése részben a fejlesztőjátékok segítségével.   

 

Multikulturális tartalmak  

 Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban  

 Multikulturális tartalmak projektekben feldolgozva  

A multikulturális tartalmak különböző tantárgyakban való megjelenését az iskola helyi tanterve 

tartalmazza. Az iskolában működő IPR munkacsoport a tanév során több projektet is tervez e témá-

ban.   

 

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása  

 Pályaorientáció 

 Továbbtanulásra felkészítő program  

A továbbtanulásra felkészítő program megvalósulásának szinterei: osztályfőnöki órák, látogatás 

középiskolába (nyílt napok), tájékoztatókon való részvétel, középiskolai előkészítő tanfolyamokon 

való részvétel, projekthét. A pályaorientációs tevékenység már az első évfolyamtól megjelenik, nem 

korlátozódik csak tanórai színterekre,  
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Feladataink ütemezése a tanévben 

 

 

dátum esemény felelős 

augusztus 

  IPR munkaközösségi foglalkozás Mangné Keresztes Beatrix 

dátum esemény felelős 

szeptember 

  Hátrányos, halmozottan hátrányos, 

veszélyeztetett gyermekek, tanulók fel-

mérése, adategyeztetések - új tanulók, / 

HHH tanulók jegyzői regisztrációjának 

egyeztetése. 

 

Juhászné Kernya Andrea, Ja-

kabné Katics Ildikó, Nesz-

vecskó Anna 

  IPR-es tanulók év eleji mérése, az 

egyéni fejlesztési terv elkészítése. 

Juhászné Kernya Andrea, Ja-

kabné Katics Ildikó, Nesz-

vecskó Anna 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

Juhászné Kernya Andrea, Ja-

kabné Katics Ildikó, Nesz-

vecskó Anna 

  A szociális kompetenciák fejlesztését 

szolgáló programok és az integrációt 

segítő tanórán kívüli programok, 

szabadidős tevékenységek megvaló-

sítása a tagintézmények és a telep-

hely munkatervi ütemezése szerint 

időpontban 

Juhászné Kernya Andrea, Ja-

kabné Katics Ildikó, Nesz-

vecskó Anna ( továbbiakban 

érintett nevelők) 

október 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

Juhászné Kernya Andrea, Ja-

kabné Katics Ildikó, Nesz-

vecskó Anna 

október végéig Együttműködési megállapodások 

felülvizsgálata 

Juhászné Kernya Andrea, Ja-

kabné Katics Ildikó, Nesz-

vecskó Anna 
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  A szociális kompetenciák fejlesztését 

szolgáló programok és az integrációt 

segítő tanórán kívüli programok, 

szabadidős tevékenységek megvaló-

sítása a tagintézmények és a telep-

hely munkatervi ütemezése szerint 

időpontban 

érintett nevelők 

november 

  IPR-es tanulók szöveges értékelése - 

Értékelő eset-megbeszélések 

érintett nevelők 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők  

  A szociális kompetenciák fejlesztését 

szolgáló programok és az integrációt 

segítő tanórán kívüli programok, 

szabadidős tevékenységek megvaló-

sítása a tagintézmények és a telep-

hely munkatervi ütemezése szerint 

időpontban 

érintett nevelők  

december 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők  

  A szociális kompetenciák fejlesztését 

szolgáló programok és az integrációt 

segítő tanórán kívüli programok, 

szabadidős tevékenységek megvaló-

sítása a tagintézmények és a telep-

hely munkatervi ütemezése szerint 

időpontban 

érintett nevelők  

január 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők  

  A szociális kompetenciák fejlesztését érintett nevelők 
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szolgáló programok és az integrációt 

segítő tanórán kívüli programok, 

szabadidős tevékenységek megvaló-

sítása a tagintézmények és a telep-

hely munkatervi ütemezése szerint 

időpontban 

február 

  IPR-es tanulók szöveges értékelése - 

Értékelő eset-megbeszélések 

érintett nevelők  

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők  

  A szociális kompetenciák fejlesztését 

szolgáló programok és az integrációt 

segítő tanórán kívüli programok, 

szabadidős tevékenységek megvaló-

sítása a tagintézmények és a telep-

hely munkatervi ütemezése szerint 

időpontban 

érintett nevelők 

március 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők  

  A szociális kompetenciák fejlesztését 

szolgáló programok és az integrációt 

segítő tanórán kívüli programok, 

szabadidős tevékenységek megvaló-

sítása a tagintézmények és a telep-

hely munkatervi ütemezése szerint 

időpontban 

érintett nevelők 

dátum esemény felelős 

április 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a tagintézmé-

nyekben és a telephelyen 

  A szociális kompetenciák fejlesztését érintett nevelők a tagintézmé-
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szolgáló programok és az integrációt 

segítő tanórán kívüli programok, 

szabadidős tevékenységek megvaló-

sítása a tagintézmények és a telep-

hely munkatervi ütemezése szerint 

időpontban 

nyekben és a telephelyen 

május 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők  

  A szociális kompetenciák fejlesztését 

szolgáló programok és az integrációt 

segítő tanórán kívüli programok, 

szabadidős tevékenységek megvaló-

sítása a tagintézmények és a telep-

hely munkatervi ütemezése szerint 

időpontban 

érintett nevelők  

június 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a tagintézmé-

nyekben és a telephelyen 

  IPR-es tanulók szöveges értékelése  - 

Értékelő eset-megbeszélések 

érintett nevelők  

  A szociális kompetenciák fejlesztését 

szolgáló programok és az integrációt 

segítő tanórán kívüli programok, 

szabadidős tevékenységek megvaló-

sítása a tagintézmények és a telep-

hely munkatervi ütemezése szerint 

időpontban 

érintett nevelők  

 


