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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 
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 Pedagógiai program  

 Szervezeti és működési szabályzat 

 Házirend 

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 2019. október 1. 

fő 22 

teljes állású  20 

részmunkaidős 2 

NOKS 2 

részmunkaidős 1 

 

Technikai dolgozók 

 Pellérd 

fő 7 

teljes állású  6 

részmunkaidős 1 

 

1.2.Pedagógus adatok 

Tartósan távollévők Érkeztek 

Till-Visnyei Mónika (CSED) Jakab András 

Gáspár Szabó Melinda ( GYED) Kovács Boglárka 

Vészi Virág( táppénz) Kurucz Katalin, Nyaka Mária ( óraadó) 

Németh-Sári Krisztina ( GYED) Szőke Tamás, Péterfalvy Mária ( óraadó) 

Brunner Anita (fizetés nélküli szabadság) Pavlekovicsné Pfaff Erzsébet ( óraadó) 

Kozma Kata ( angol) 
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Távoztak Érkeztek 

Sasvári Sarolta  (csak Gyódon ) Vedelek Mihály 

Mescha Zsuzsanna Balogh Edit 

Varga Sarolta Makai Andrea( kinevezés) 

Jambrich Péter  Szőke Tamás ( óraadó) 

 

Név Végzettség Besorolás 

Varga Ágnes tanár, matematika-fizika mesterpedagógus 

Villányiné Stáhl Márta tanár, matematika-technika mesterpedagógus 

Vedelek Mihály  tanár, testnevelés Ped I. 

Balogh Edit tanár, magyar nyelv és irodalom Ped II.( januártól 

mesterpedagógus) 

Jakabné Katics Ildikó tanító,testnevelés műveltségterület Ped II. 

Kovács Zoltán tanár, matematika, fizika Ped II. 

Hamburger Antal tanár, matematika, fizika, informatika Ped I.( januártól 

Ped II.) 

Tálosné Mátyás Judit tanár, fejlesztő pedagógus Ped II. 

Gosztolyáné Rácz Éva tanító, ének Ped II. 

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 II. 

Juhászné Kernya Andrea német nemzetiségi tanító Ped I. 

Vészi Virág Petra tanító, rajz műveltségterület Ped I. 

Szilárd Adél tanár, angol nyelv Ped I. 

Keresztély Renáta tanár,kémia, biológia Ped I. 

Jakab Gabriella tanár Ped I. 
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Jakab András tanár, testnevelés gyakornok 

Pavlekovicsné Pfaff Erzsébet tanár, német nyelv óraadó 

Szőke Tamás tanár, testnevelés óraadó 

Kurucz Katalin tanító óraadó 

Kovács Boglárka tanár, magyar nyelv és irodalom gyakornok 

Péterfalvy Mária  tanító,könyvtár műveltségterülettel óraadó 

Nyaka Mária  tanár, matematika-technika óraadó 

 

Pedagógus munkát segítő munkatársak 

 

Hamburger Antal 
Tanár, 

rendszergazda 

Matematika, fizika, informatika szakos 

tanár, 

Rendszergazda 

Pedagógus I. 

Egyetem 

Varga Zsófia 
iskolatitkár főiskola 

 

Technikai dolgozók 

Betöltetlen  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    érettségi  takarító Teljes munkaidős 

1.2.1. Megbízatások 

név iskola megbízatás 

Keresztély Renáta Pellérd DÖK segító 

Szilárd Adél Pellérd gyermekvédelmi felelős 

Jakab Gabriella Pellérd pályaválasztási felelős 
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1.2.2.Szakértők 

Varga Ágnes(kedd) 

Szaktanácsadó szakértő: Villányiné Stáhl Márta(szerda) 

1.2.3.A tanévben minősítésre jelentkezettek 

Jakab Gabriella( PED II.), Kovács Boglárka( PED I.), Jakab András ( PED. I) 

 

1.3.Vezetők ügyeleti rendje ( SZMSZ szerint) 

 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

7.00-7.30 Vedelek M. Villányiné Varga Á. Vedelek M. Vedelek M. 

7.30-8.30 Vedelek M. 

Villányiné 

 

Villányiné 

 

Varga Á. Vedelek M. 

Varga Á. 

Villányiné 

 

Vedelek M. 

Villányiné 

Varga Á (8.00) 

8.30-15.00 Varga Á. 

Villányiné 

Vedelek M. 

Villányiné 

Vedelek M 

Varga Á. 

Vedelek M 

Varga Á. 

Villányiné 

Vedelek M. 

Varga Á. 

Villányiné 

Vedelek M. 

15.00-16.30 Villányiné Vedelek  M. 

 

Vedelek M. 

 

Varga Á. Varga Á. 

 

1.4. Tanulói adatok 

osztály Létszám SNI BTMN HH HHH GYVK 

1 32 2  1 5 2 

2 29 1 1 2  3 

3 18 1 2   2 

4 22 3  2 6 4 

5 19 2 2  1 2 

6 21 2 3  6 5 

7 17 2 3  1 1 

8 26 - 7 3 2 5 

 184 13 18 8 21 24 
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1.5. Tárgyi feltételek 

Tantermek száma: 9  

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 

 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. 

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: 

 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. 

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

iknek megfelelő munkáltatására. 

 A  mérési eredmények fokozatos javítása 

 Az önálló tanulást segítése – házi feladatok pontos, egyértelmű meghatározásá-

val és ellenőrzésével 

 A szabadidőben segítjük a gyerekeket a hasznos elfoglaltság, játék megtalálásá-

ban. 
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 A napközi, tanulószoba  tanulási rendjét következetesen be kell tartanunk a nyu-

godt tanulási  légkör érdekében, fejlesztő feladatok adásával lekötve azokat a 

gyerekeket, akik  gyorsabban tanulnak. 

 A gyerekek közötti konfliktusok megelőzése érdekében a folyamatos felügyele-

tet kell biztosítanunk. A felnőtt és gyermek ügyelet megszervezése és követke-

zetes betartása szükséges. 

 A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi a tantárgy keretében:  egyéni   

képességek differenciált fejlesztése az alsó és a felső tagozaton    egyaránt. Az 

alsó tagozatban az alapkészségek fejlesztése, általános szokásrend kialakítása.A 

felső tagozat 5. osztályában az átmenet segítése,felsős szokásrend kialakítása. A 

7. 8. évfolyamon az önálló tanulási képességek erősítése. 

 Differenciált órák szervezése, ezzel a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése. 

 Szakértői véleménnyel rendelkező tanulókkal való differenciálás. 

 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 ( Zsályaliget, 

Határtalanul, Siebenschritt) 

 Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti versenyek  

szervezésével. 

 A tanulók megismerését szolgáló mérések végzése, kiértékelése. 

 Partneri elégedettségmérés a szülők körében. 

 Az önértékelési munka folytatása. 

 

3. A tanév helyi rendje 

A tanév rendje: a 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet alapján 

A tanév szorgalmi időszaka: 

Első tanítási nap: 2019. szeptember 02. (hétfő) 

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő) 

Tanítási napok száma:180 nap 

A szorgalmi időszak első féléve 2020. január 24-ig tart. Az első félévről az értesítés 

határideje: 2020. január 31. 
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3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

 esemény/téma időpont felelős 

1. nevelési értekezlet november 04.hétfő Varga Ágnes 

2. pályaorientációs nap december 07.szombat Jakab Gabriella 

3. félévi értekezlet február 12. szerda Villányiné Stáhl Márta 

4. nevelőestületi kirándulás április 08. szerda Varga Ágnes 

5. nevelési értekezlet április 15. szerda Varga Ágnes 

6. DÖK nap április 16. csütörtök Keresztély Renáta 

 

3.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet a tanév rendje szerint: 2019. október 28. – november 1. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 04. (hétfő) 

Időpontja intézményünkben eltérő: 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 05. (kedd) 

Téli szünet: 2019. december 23. – 2020. január 03. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 06. (hétfő) 

Tavaszi szünet a tanév rendje szerint: 2020. április 09. - 2020. április 14. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap:2020. április 08. (szerda) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda) 

Időpontja intézményünkben eltérő: 

A  tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:2020. április 03. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 16. (csütörtök) 

2019. szeptember 21.( szombat) SPORTNAP, helyette szünet 2020. április 06. (hétfő) 

2019.november 09.(szombat) CSALÁDI NAP, helyette szünet 2020.április 07.(kedd) 

2020. április 08. (szerda) nevelőtestületi kirándulás 

Cél:Gondoskodás szüneti munkanapokon a tanulók felügyeletéről. 

Feladat.Felmérés: szükség van-e felügyeletre. 

Felelős: osztályfőnök 
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Határidő:a szüneteket megelőző hét tanítási nap. 

Ünnep és munkaszüneti napok: 

 

 

2019 

október 23. (szerda) – nemzeti ünnep 

november 01. (péntek) - mindenszentek 

december 24. (kedd) - szenteste 

december 25-26. (szerda – csütörtök) – karácsony 

 

 

 

2020 

január 01. (szerda) – újév 

március 15. (vasárnap) – nemzeti ünnep 

április 10. (péntek) – nagypéntek 

április 12-13. (vasárnap – hétfő) – húsvét 

május 01. (péntek) – munka ünnepe 

június 01. (hétfő) – pünkösd 

augusztus 20. (csütörtök) – nemzeti ünnep 

Szombati munkanapok:  

1. 2019. december 07. – december 24. helyett 

2. 2019. december 14. – december 27. helyett 

 

3.3 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések időpontja 

Tanévnyitó ünnepély 2019. augusztus . Intézményvezető 

Megemlékezés az aradi 

vértanúkról 

2019. október 6. Balogh Edit 

Október 23. 2019. október 22. Dr. Makra Istvánné, Balogh 

Edit 

Március 15. 2020.március 15. Dr. Makra Istvánné, Balogh 

Edit 

Kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 

2020. 02.25. Jakab Gabriella 

Anyák napja 2020. május tanítók 

Nemzeti összetartozás napja 2020. június 4. Jakab Gabriella, Balogh 

Edit 

Tanévzáró, ballagás  Intézményvezető 
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3.4 Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

Összintézményi tanévnyitó értekezlet - Pellérd - 2019. augusztus 26. 

Felelős: Varga Ágnes 

2019. november  04.( hétfő)  Őszi nevelőtestületi értekezlet 

A komplex alapprogram képzéseinek tapasztalatai 

Felelős: Varga Ágnes 

2020. április 15.(szerda) 

Pedagógiai program módosítása 

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        december- 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. 

Fogadóórák: 

2019. november 25. 

2020. április 27. 

 

3. 6 Nyílt nap 

2019. november 13. és 

2020. március 18. 

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

csolatosan. 
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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. 

verseny megnevezése ideje évfolyam szervezője Helyszín 

Versmondó verseny 2019. 11. 1-4. Katicsné So-

mogyvári Ildikó 

Pellérd 

Matematika-logika verseny 2019. 12. 5-8. Kovács Zoltán 

 

Pellérd 

Vers és prózamondó ver-

seny  

2020. 01. 5-8. Balogh Edit Pellérd 

Népdaléneklési verseny 2020.02. 1-8. dr. Makra Ist-

vánné 

Pellérd 

Matematika verseny 2020. 03. 5-8. Villányiné Stáhl 

Márta 

Pellérd 

Csiga-Biga környezetisme-

reti verseny 

2020.05. 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). 
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3.7.2.  Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2019/2020. 

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: 2020. május 27-én a 6. és a 8. 

évfolyamon 

Felelős: Villányiné Stáhl Márta 

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

Hivatal részére 2019. november 22-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: 2020. június 10. 

A 11/2019. (VII 03.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről rendelet értelmé-

ben: 

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

tanulóknak.  

 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: 2020. május 20. 

 

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

Hivatal részére 2019. november 22-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 2020. június 10-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott módon.  

Ennek felelőse: Villányiné Stáhl Márta, Jakab Gabriella 
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A nyelvi mérési eredmények megjelenítése a honlapon,évfolyamonként lebontva 

2020. június 10-ig: 

Felelős: Varga Ágnes,Hamburger Antal 

Eltérő ütemű fejlődés - DIFER az 1. évfolyamon 

2019. október 11-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: Juhászné Kernya Andrea 

Az érintett létszám jelentése az Oktatási Hivatalnak: 2019. október 25-ig 

Felelős: Juhászné Kernya Andrea, Villányiné Stáhl Márta 

A vizsgálatokat az iskolánknak 2019. november 29-ig kell elvégezni. 

Felelős: Juhászné Kernya Andrea 

3.7.3.A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben or-

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

edzettségének vizsgálatáról.  

A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2020. január 08. és április 24. kö-

zött kell megszervezniük.  

Felelős: Jakab András 

Az elvégzett mérési eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe: 

 Felelős: Jakab András, iskolatitkár 

     Határidő: 2020. május 29. 

 

 

 



 

15 

 

Országos szakmai ellenőrzés 

Az Oktatási Hivatal 2020. január 06. és 2020. március 31. között szakmai ellenőrzést 

végez a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló magas arányával, ezen belül különösen 

a megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony telje-

sítménnyel érintett, valamint a magas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési 

intézményekben a lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény javítása érdekében tett 

intézményi, fenntartói intézkedéseket, és azok megvalósulását. 

Felelős: Varga Ágnes 

 

4. Szakmai feladatok         

 

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

vezetői pályázatban kitűzött célok, feladatok  

A tanév során az Oktatási Hivatel 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 

A vezetői programból adódó feladataink 

Kompetenciafejlesztés  

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

programunk és helyi tantervünk kiemelt fejlesztési célja. Sajnos érezhető az a tendencia, 

hogy nő a tanulási nehézségekkel küzdő diákok száma, akik hátrányukat egész iskolai 

tanulmányuk során maguk előtt görgetik. A tanmenetek tervezésekor és a tanórák meg-

valósításakor továbbra is kiemelt feladatként valósítjuk meg ennek a kompetenciának a 

fejlesztését. 
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Feladat:  

A tanulók felkészítése a mérésekre. 

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

kompetenciamérés) a hagyományoknak megfelelően. 

A környezettudatos magatartás kialakítása 

Feladatunknak tekintjük ezért a környezet értékeinek megismertetését, megbecsülését, 

védelmét. Fontos a szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, 

megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. Hulladékgyűjtési akciót 

tartunk. Több alkalommal ellenőrizzük az osztálytermek tisztaságát, erről majd a ké-

sőbbiekben fogunk tájékoztatást adni az iskolagyűléseken. 

Az integrált oktatás megvalósítása 

A speciális nevelési igényű gyermekek fogyatékosságaiknak megfelelően különféle 

szakképzettségű pedagógus, gyógypedagógus fejlesztő munkáját igénylik. A spektrum 

olyan széles, hogy mindet egy iskola sem tudná felvállalni.  

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 

Az oktatásnak számolnia kell az egyre több „más”, „másképp tanuló” gyermekkel. A 

tehetséggondozás és a hátránykompenzáció egyidejűleg van jelen az oktatásban. A te-

hetséggondozás egyik legfőbb színtere a tanóra, de a Köznevelési Törvény teret ad a 

tanórán kívüli tehetséggondozásnak is. A jelenlegi óraszámok mellett főként délután 

kerül sor a tehetséggondozásra, a speciális foglalkozásokra. Támogatni kell a tehetség-

gondozó szakköröket, levelező versenyeket. Meg kell teremteni a nyitott, érdeklődő 

gyermek képességeinek kibontakozásához a feltételeket. 

Feladat:  

A tanulók minél nagyobb számban történő elindítása levelező versenyeken. 

Pályázatokba bekapcsolódva biztosítani az iskolán kívüli lehetőségek kihasználását. 
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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 

2019-2020.  

1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: 

 Balogh Edit 

 Makai Andrea 

 Horváthné Károlyi Erika 

 Ambachné Perics Irén 

 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. 

 

4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok  

A tanév első felében két pedagógus Hambalkó Lilla és Jakab Gabriella minősítésére 

kerül sor. November 20-ig portfóliót tölt Kovács Boglárka. A pedagógus mentora 

Balogh Edit. Jakab András mentora Rohr Norbert (Görcsöny).  

4.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai  

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

ban találhatók. Az alkalmazottak aktualizált munkaköri leírásai 2019. szeptember 05-ig 

átadásra kerülnek. 

4.5. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2019/2020. tanév 

rendjéről szóló a 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szabályozza. 

A rendeletben foglaltakat az intézmény-vezető nevelőtestületi értekezleten ismerteti.  

A továbbtanulásért felelős: Jakab Gabriella és a  8. osztályos osztályfőnök, akik a diá-

kok szüleivel folyamatos konzultációk, értekezlet útján segítik a továbbtanulás ügyinté-

zését, annak adminisztrációs feladatait. 

Pályaorientációs programok: 

időpont esemény/téma évfolyam felelős 

2019. október Pályaválasztási 

szülői értekezlet – 

szülői tájékoztatás 

8. évfolyam 8. osztályos osz-

tályfőnök 

2019. 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 
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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. 

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 kiírá-

sa zajlik, és várjuk e tanévben a beruházás elkezdését. 

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 ez év júniusában elkezdődtek a 

képzések.  A KAK képzésen iskolánk 12 pedagógusa vett részt júnusban. Augusztustól 

folytatódnak a képzések ( DFHT, DA,LA,MA,ÉA) 

A Pellérdi Önkormányzat nyújtott be pályázatot az EFOP 1.5.2 pályázat keretében kö-

zösségfejlesztés, mentálhigiénés programok és egészségnevelést célzó sportprogramok 

megvalósítása céljából, melynek keretében az iskola területén strandröplabda pálya, 

dobókör, távolugró gödör került kialakításra 2,4 millió Ft értékben, valamint audiotech-

nikai eszközök kerültek beszerzésre. Szeptember 21-én Sportnapot tartunk. 

ECSGYK-val való együttműködés keretében: 1 fő szociális munkás lát el feladatokat 

Pellérden, Gyódon és Görcsönyben. 

Az „Új Patrónus IV” munkaerő-piaci program keretében foglalkoztatott egy fő men-

tortanár végzi munkáját az iskolában.  

E tanévben is  részt vesznek diákjaink a Zsályaligeti táborban.  

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. 
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Nyertes pályázatunknak köszönhetően a Pellérdi Általános Iskola és Görcsönyi Általá-

nos Iskolájának 7. osztályos diákjai 4 napos erdélyi utazáson vesznek részt 2019. 09. 

11-14-ig. A Határtalanul pályázaton a diákok a Bártfa Utcai Általános iskola diákjai-

val utaznak.      

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 egyaránt. 

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

delmi felelős tevékenykedik. 

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 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 

 az okok feltárására, 
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 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 7.45 órakor 

kezdődik, s 16.00 óráig tartunk foglalkozásokat. Szülői kérésre 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. 

Napközi, tanulószoba 

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

végezzük oktató-nevelő munkánkat. 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. 
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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, 

osztályfőnök. 

Szakkörök 

Külső szervezésben: Agócsy László zeneiskola  

Belső szervezésben:   

Énekkar heti  2 óra 

Képzőművész szakkör heti  2 óra 

ÖKO szakkör heti  1 óra 

Sakk szakkör heti  1 óra 

Informatika szakkör heti  2 óra 

Angol szakkör heti  14 óra 

Játék szakkör heti  1 óra  

Dráma  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.osztály anyanyelv, matematika összesen: 8 óra 

5-8. osztály matematika összesen: 4 óra 

5-8. osztály magyar összesen: 1 óra 

2. osztály tehetséggondozó matematika összesen: 1 óra 

3-4. osztály tehetséggondozó ének összesen: 1 óra 

8. osztály középiskolai előkészítő összesen: 2 óra 
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Felzárkóztató foglalkozások: 

1-8. osztályig     28 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: kedd 14-15 kicsinyek kórusa, 15-16 nagyok kó-

rusa 

Könyvtár: 

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. 
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4.9. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása  

 

  összesen ebből leány GYVK 

2019.08.31. állapot 

Iskolába lépő gyerekek 32 19 2 

tanköteles máj. 31-ig a 6. 

életévet betöltötte 

32 19  

ebből 3 évet járt 

óvodába 

   

  

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. 

 

5. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből  

adódó munkatervi feladatok        

Intézményünk pedagógusai közül mentortanári képzésben vesz részt Keresztély Renáta. 

DFHT képzés új időpontja: 

Képzés: 2019.08.28-29. 9 órai kezdettel (szerda-csütörtök) 

KAK pótképzésre Pécsváradra tudnak menni a pedagógus kollégák: 2019.08.26-27. 8 

órai kezdettel 

DA képzés Pellérden 2019. október 17-18. napján valósul meg. 

A Komplex Alapprogramban a következő módon vesznek részt pedagógusaink. 
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      Pellérd  Gyód   

   KAK DFHT DA  ÉA  LA  MA TA 

1 Jakab Gabriella   1 1   1 1     

2 Jakabné Katics I.   1 1   1     1 

3 Juhászné Kernya A   1 1 1   1     

4 Keresztély Renáta   1 1   1 1     

5 Szilárd Adél   1 1     1 1   

6 Villányiné S. M.   1 1 1   1     

7 Makai Andrea   1 1 1   1     

8 Varga Ágnes   1 1 1   1     

9 Horváth Dávid Attila   1 1   1 1     

10. Kovács Boglárka   1 1 1  1   

11. Dr. Káplárné N. Á 1 1  1   1    

12. Balogh Edit   1 1 1     1   

13. Jakab András  1 1 1    1 

14. Hambalkó Lilla   1 1 1     1   

15.  Szibertné Apáthy A.   1 1 1     1   

16. Sasvári Sarolta   1 1 1     1   

          

   16 16 11 4 10 5 2 

     Görcsöny    

17. Antalné Horváth B.   1 1 1   1     

18. Szabó Mónika   1 1 1     1   

19. Mangné K. B.   1 1 1       1 

20. Rohr Norbert   1 1 1       1 

21. Filákovity Réka  1 1 1   1  

      5 5 5   1 2 2 

     Kővágószőlős    

22. Tutti Gábor   1 1 1     1   

23. Pók Csaba   1 1     1   1 

24. Sipos Gyöngyi   1 1 1   1     

  3 3 2 0 2 1 1 
 

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 
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  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: 

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  

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.  
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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:  Keresztély Renáta 

       

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.  évfolyam 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 összehasonlí-

tása. Osztályfőnöki munka – a folyamatos pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed az 

osztályfőnöki órákra, a tanulókkal folytatott kommunikációra, az iskola nevelési felada-

tainak megvalósítására, különös tekintettel a tanulók viselkedéskultúrájának javítására 

tett pedagógiai tevékenységre, a tanórán kívüli szabadidős tevékenységekre, az osztály-

főnök adminisztrációs tevékenységének pontosságára, igényességére. 

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 

Munkaközösség vezetők 

8. A nevelőtestület által fontosnak ítélt egyéb területek   

Megtalálhatóak az intézményben működő munkatervek mellékleteiben. 
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Legitimációs záradék 
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10. Mellékletek           

10.1 Éves önértékelési terv 

 

 

Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1. 2019. 09. 25. 
Nevelőtestület tájékoz-

tatása 

Nevelőtestületi értekezlet kereté-

ben 

2. 

 
2019. 09. 25. 

Az érintettek tájékoz-

tatása: 

 önértékelési cso-

port tagjai  

 önértékelésben 

résztvevő peda-

gógusok felkészí-

tése 

 Nevelőtestületi értekezlet kereté-

ben 

3. 
2019. 11.  

SZM ülés 
Szülők tájékoztatása igazgató és a nevelőtestület tagjai 

Önértékelés folyamata 

1. 

Látogatás előtt 

egy héttel, illetve 

a látogatás nap-

ján 

Foglalkozást vezető pe-

dagógus dokumentumai, 

melyeket a látogatás 

előtt átad az órát látoga-

tó kollégáknak 

 tanmenet 

 csoportprofil 

 óravázlat 

 napló 

Az ezzel megbízott kolléga meg-

vizsgálja a pedagógiai munka do-

kumentumait, majd rögzíti doku-

mentumelemzés eredményét, vagy-

is dokumentumonként az előre 

adott szempontok mentén az in-

formatikai rendszerben rögzíti a 

tapasztalatokat.  

Felelős: igazgató által felkért kol-

léga 

2. 
2019-2020 

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 meg-

beszélés tapasztalatait a megadott 

szempontok alapján az órát látoga-

tó kollégák rögzítik az informatikai 

felületen. 
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Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

3. 

 

Önértékelési kérdőív 

kitöltése 

A kérdőíves felmérések lebonyolí-

tásával megbízott kolléga továbbít-

ja a felmérésben résztvevőknek az 

online kérdőív elérhetőségét, és 

elindítja a felmérést. Az informati-

kai rendszer a résztvevők számára 

az éves önértékelési tervben meg-

adott időintervallumban elérhetővé 

teszi az online kérdőív kitöltő felü-

letet, majd a felmérés zárásaként 

összesíti az adott válaszokat.  

4. 

Az óralátoga-

tást követő na-

pon 

Interjú az önértékelés-

re kijelölt pedagógu-

sokkal 

Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentum-

elemzés eredménye alapján interjú-

terveket készítenek, és lefolytatják 

az interjúkat, majd az interjúkérdé-

seket és a válaszok kivonatát rögzí-

tik az informatikai felületen.  

5. 

Az óralátoga-

tást és interjút 

követő napon 

Interjú az intézmény 

vezetőjével  

Az erre kijelölt felelősök a javasolt 

interjúkérdések és a dokumentum-

elemzés eredménye alapján interjú-

terveket készítenek, és lefolytatják 

az interjúkat, majd az interjúkérdé-

seket és a válaszok kivonatát rögzí-

tik az informatikai felületen.   

Interjú dokumentáció átadása az 

Önértékelési csoport koordinátorá-

nak az interjút követő 1 héten belül 

6. 

A vezetői inter-

jút követő na-

pon 

Szülői kérdőívek kitöl-

tése és az eredmények 

összegzése 

Az Önértékelési kézikönyv 2. sz. 

melléklete: Szülői kérdőív a peda-

gógus önértékeléséhez  

A kérdőíves felmérések lebonyolí-

tásával megbízott kolléga továbbít-

ja a felmérésben résztvevőknek az 

online kérdőív elérhetőségét, és 

elindítja a felmérést. Az informati-

kai rendszer a résztvevők számára 

az éves önértékelési tervben meg-

adott időintervallumban elérhetővé 

teszi az online kérdőív kitöltő felü-

letet, majd a felmérés zárásaként 

összesíti az adott válaszokat. 
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7. 
A vezetői inter-

júval egy időben 

Munkatársi kérdőív 

kitöltése és az ered-

mények összegzése 

Az Önértékelési kézikönyv 3. sz. 

melléklete: Munkatársi kérdőív a 

pedagógus önértékeléséhez 

Felelős:  

A kérdőíves felmérések lebonyolí-

tásával megbízott kolléga továbbítja 

a felmérésben résztvevőknek az 

online kérdőív elérhetőségét, és 

elindítja a felmérést. Az informati-

kai rendszer a résztvevők számára 

az éves önértékelési tervben meg-

adott időintervallumban elérhetővé 

teszi az online kérdőív kitöltő felü-

letet, majd a felmérés zárásaként 

összesíti az adott válaszokat. 

8. 

A pedagógus in-

terjút követő 

héten 

Az önértékelt peda-

gógus a saját intéz-

ményi elvárások tük-

rében elvégzi önérté-

kelését 

Útmutató szerint a 0-3 skálán érté-

keli az elvárás teljesülését (kompe-

tencia alapú pontozótábla) 

Kompetenciánként meghatározza a 

kiemelkedő és fejleszthető területe-

ket 

Az önértékelés eredményét az in-

formatikai rendszer elérhetővé teszi 

az értékelt pedagóguson kívül, az 

intézményvezető, valamint külső 

ellenőrzés esetén az Oktatási Hiva-

tal és a külső szakértők, szaktanács-

adók számára is.  

Felelős: intézményvezető 

9. 

A pedagógus 

önértékelés el-

végzését 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 informati-

kai rendszerbe. Az önfejlesztési 

tervet értékelési területenként, az 

eredeti intézményi elvárásokat és az 

értékelést tartalmazó táblázatba kell 

feltölteni.  

Felelős: intézményvezető 

 

 

Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora  

 

NÉV BEOSZTÁS ÖNÉRTÉKELÉS IDŐPONTJA 
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Rohr Norbert tanár 2019. november 

Pók Csaba tanár 2019. november 

Mangné Keresztes Beatrix tanító 2019. december 

Varga Lászlóné tanító 2020. január 

Derváli Lorándné tanár 2020. január 

Jakabné Katics Ildikó tanító 2020. február 

Jakab Gabriella tanár 2020. március 

Sasvári Sarolta tanító 2020. március 

Keresztély Renáta tanár 2020. április 

Antalné Horváth Bernadett tanár 2020. április 

Nagy Zoltánné tanár 2020. 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 

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 
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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 

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. 
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10.2. A munkaközösségek és más reszortfelelősök éves munkaprogramja  
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PELLÉRDI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERV 

 

Célkitűzések 

Célunk az iskolai munkában való aktív részvétel, a napi teendők elvégzésének segítése, 

a szülők, nevelők, önkormányzatok illetve tanuló közösségünk közötti együttműködés 

erősítése. Arra törekszünk, hogy részt vegyünk, illetve segítséget nyújtsunk a különböző 

szabadidős, kulturális, egészségnevelési és sport programok szervezésében és lebonyolí-

tásában. Célunk, hogy az elvállalt tevékenységekért felelős, a közösségért tenni kívánó 

diákok neveléséhez járuljunk hozzá. Kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatos 

szemlélet ápolására, továbbadására együttműködve az iskola Öko munkaközösségével 

és szakkörével. 

A Diákönkormányzat működése 

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 osztályuknak. Évente legalább egy alkalommal az iskolai fórumon 

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 Diákönkormányzat segítő tanára ebben a tanévben Keresztély Renáta 

Munkaterv a 2019/20 tanévre 

Szeptember: 

Diákönkormányzat alakuló ülése, felelősök választása 

Megváltozott SZMSZ ismertetése 

Szeptemberi programok ismertetése, iskolai programokhoz segítők kijelölése (hulladék-

gyűjtés, sportnap) 

Teremtisztasági verseny elindítása 

Aktualitások megbeszélése 

Október: 
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Diákügyeletes szolgálat megszervezése 

Igény szerint segítség ünnepi műsorok kivitelezésében 

November 

Segítség a Márton napi projektben 

Részvétel a versmondó versenyen 

December 

Segítség Mikulás napi programon, adventi programokban 

Január 

Félévi munka értékelése 

II. félév terveinek megbeszélése 

Február 

Segítség farsangi bálon 

Március 

Igény szerint segítség ünnepi műsorban 

Részvétel húsvéti játszóházban 

Április 

DÖK – nap előkészítése 

DÖK – nap lebonyolítása 

Segítség a környezetismereti versenyben 

Részvétel a Föld napja – T.E.T. nap kivitelezésében 

Május 

Teremtisztasági verseny értékelése 

Június 

Segítség hulladékgyűjtésben 

DÖK – kirándulás 

Az éves munka értékelése 

 

A DÖK – gyűlések időpontja minden hónap első hétfője 15 óra. Ettől eltérő időpontról a 

segítő tanár értesíti az érintetteket. DÖK – gyűlést kezdeményezhet bármelyik tag a 

rendes gyűlésen kívül is, amennyiben erre igény merül fel a diákság, vagy a tantestület 

részéről. 

Keresztély Renáta 

DÖK segítő tanár 
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MUNKATERV: 2019/2020. TANÉV KÖNYVTÁRI FELADATAI 

 

Mottóm: 

„A könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont 

senki nem lesz tudós az iskolában sem.” Comenius 

I. Folyamatos, általános feladatok a könyvtári munkában: 

 Dokumentumok gyűjtése, feltárása és az olvasók rendelkezésére bocsátása. 

 Állományfejlesztés, gyűjteményszervezés. 

 Állományellenőrzés. 

 A könyvtári költségvetés tervezése. 

 A beérkezett dokumentumok hat napon belüli állományba vétele. 

 Tervszerű állományapasztás. Az elmúlt éveben a selejtezés megtörtént, most 

csak az elhasználódott könyvek leselejtezéséről van szó, illetve a tartós tanköny-

vek négy évenkénti kivonása történik. 

 Letétek ellenőrzése, számbavétele és gondozás 

 Könyvtárhasználati órák tartása a magyar irodalom, anyanyelv és kommunikáció 

valamint az informatika tantárgy keretében. 

 Könyvtári órák szervezése, vezetése a különféle tantárgyak keretében. 

 Selejtezés 

 Tankönyvek nyilvántartásba vétele, kiadása tanulók és pedagógusok számára 

 Statisztika 

 Könyvtári dokumentumok ellenőrzése, Ped. Program, helyi tanterv, SZMSZ, há-

zirend könyvtári vonatkozásai. 

II. Speciális feladatok a tanévre: 

Heti háromszor 15.00-15.45 között könyvtári foglakozások lesznek, melyeket a 

napközis és tanulószobás tanulók számára tartok. Cél: a szabadidő hasznos eltöl-

tése, érdekes témák feldolgozása, a könyvtár állományának minél jobb megis-

merése.  

A tanulók évfolyamonként meghatározott naponként jönnek a foglalkozásokra, 

mely nem kötelező. A 7.-8. évfolyam délután nem tud részt venni ezeken dél-

utáni tanóráik miatt. Ők a könyvtárhasználati órákon, ill alkalomszerűen látogat-

hatják a könyvtárat. 
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A foglalkozások témái követik az iskola eseménynaptárát, az ünnepeket, jeles 

napokat. 

Szeptember: 

 Benedek Elek születésnapja szeptember 30.- mely egyben a népmese napja. Szept-

ember utolsó hetében minden osztály könyvtári óra keretében foglalkozik a témával. 

Kicsik játékos „próbákat” állnak ki, nagyobbak kvíz feladatokon keresztül bizonyít-

ják, milyen jól ismerik a meséket. Okosdoboz használata, illusztráció készítés, mese 

vetítése. Idén az alsós munkaközösség összintézményi szinten rajzpályázatot hirdet. 

Pályázatok kiállítása, elbírálása. 

Alsós és magyar szakos kollégák, valamint gyakornokok bevonása. (tervezett idő-

pont: szeptember utolsó hete) 

 Mesehallgatás, kedvenc mesém, illusztrácók készítése, házi mozi. 

 Külföldi mesék 

 Egyservolt.hu 

 Mesék vándorútján  

 Rajziskola c. könyv 

Október 

 Könyvtári hónap. Programok ismertetése az iskola honlapján , lehetőség szerint  

néhány programon látogatás. 

 Könyvtárbusz Pellérdre hozása (lehetőség szerint). Cél, hogy a tanulók 

megismerkedhessenek a különböző könyvtártípusokkal.  

 Látogatás a Pellérdi Művelődési Központ Könyvtárában. 

 Érdeklődő gyerekekkel a Csorba Győző Megyei Könyvtár látogatása. 

 Könyvtárlátogatás népszerűsítése, lehetőség filmek nézésére, kiselőadások 

készítésére, elektronikus könyvtárakban keresésre, játékra. Cél: a könyvtár a 

közösségépítés és a szabadidő hasznos eltöltésének színtere legyen. 

 Színházlátogatás után az élmények megbeszélése. 

 ZENE zenei világnap kapcsán zenehallgatás, kedvenc zeném. Mások kedvencei. 

Nagyobbaknak zeneírási lehetőség számítógépes program segítségével. 

Zeneszerzők. Könyvajánlás: könyvtári állomány zenei témájú művei. 

 Eszék: Iskolai kirándulás helyszínének megismerése. Képek, történelem, látnivalók. 
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November   

 Mindenszentek napja - szokások, mit illik? mit nem illik? 

 Márton napi népszokások megismerése, rajzok készítése, libás mesék, könyvek    

 Vers és prózamondó versenyre készülünk az alsó tagozatosokkal. Verses kötetek 

helye a    könyvtárban. Könyvtári katalógus használata. 

 Vers választás, még több vers az interneten. Mai modern költők művei. Hogyan 

tanuljunk verset?    

 Jeles napok -web- oldal tanulmányozása. 

 December 

  Szent- Miklós napja szokások, versek, mesék rajzok, filmvetítés. 

 Luca -napszokások.     

 Advent – ünnepkör, dekoráció, kézműves könyvek a könyvtárban, ajándék ötletek.     

 Karácsony – Nálunk- nálatok. Tradíciók. Karácsony a művészetekben. Zene, 

irodalom, festészet. 

Január 

 Vízkereszt 

 Vince nap 

 A magyar kultúra napja - jelentősége, története. 

 Rövid irodalmi mű közös olvasása. Kvízkérdésekkel feldolgozzuk.  

Február 

 Farsang 

 Népszokások, jelentés ötletek. Zenék ételek, versek. Kézműves könyvek.     

 Farsang nálunk és a nagyvilágbanképek, filmek. 

 Okosdoboz témával kapcsolatos feladatai 

Március  

 Nemzeti Ünnepünk   jelképek, filmek a csatákról, zene. 

 Katalógusok használata nagyobbaknak. 

 Kicsik a témához kapcsolódó színezőt kapnak, képeket rajzolnak. Rajziskola 

 Sulinet adatbázis használata 
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Április 

 T.E.T. naphoz kapcsolódó foglalkozások. Ismeretközlő könyvek 

(természettudomány               Társadalomtudomány) keresése. 

 Nagyobbak könyvajánlót készítenek. Klímaváltozás, Fenntartható fejlődés témában 

filmek, rajz készítése. Kisebbek a Föld Napja témával ismerkednek.  

 Faliújság dekorálása. 

Május 

 Pünkösd   népszokások játékos királyválasztás. 

 Májusfa –jelentése, képek alapján egy udvari fa feldíszítése.  

 Az internet veszélyei- filmek segítségével dolgozzuk fel. 

 Rendrakás a könyvtárban. Polcok rendje. 

Június 

 Könyvajánló készítése a nagyobbakkal, honlapra tétel. 

 Közlekedési ismeretek – jön a nyár! Előtérben a kerékpár 

Folyamatos tevékenységek: 

 Ökofaliújság gondozása, a témával kapcsolatos cikkek, újságok gyűjtése, internetes 

kutató munka, kapcsolódva az iskolai szakkör munkájához. 

 Iskolai honlap Könyvtár részének folyamatos feltöltése tartalommal, hírekkel 

 Pellérdi Tükör c. folyóiratban aktuális programokról tájékoztató cikk írása 

 Pályaorientációs nap szervezésében és lebonyolításában aktív részvétel. Könyvtári 

foglalkozás. 

 Az internet veszélyei – foglalkozások osztályszinten. Filmek beszélgetések. 

 Tanulói számítógépek használata órákon és azon túl is. Korszerű, releváns 

információszerzés gyakorlása . 

 Könyvtári katalógus használata 

 

III. Önálló könyvtárhasználati ismeretek tanítása 

A könyvtári órák témái kapcsolódnak a kerettanterv / NAT előírásaihoz.  

Ez a szaktanárok tanterveihez igazodik. 

   Befogadó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, valamint informatika.  
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Könyvtári informatika a magyar nyelv és irodalom tantárgyban1-4. évfolyam  

1.évf. 

Könyv- és könyvtárhasználat – órakeret 2 óra 

Tananyagegység és tartalom Célok, képességek kialakítása 

Könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés; gyer-

meklexikon használata. 

Szabályok és lehetőségek a könyvtárban. 

Középpontban a MESE. 

Ismerkedés a kicsiknek szánt könyvekkel. 

Könyvőr,könyvjelző használata és fontossá-

ga. 

Polcrendszer áttekintése 

Könyvtártípusok: iskolai könyvtár, könyvtár-

busz. 

Pozitív könyvtárkép kialakítása 

Ismerjék meg a könyvtárhasználat alapvető sza-

bályait. 

A tanulók könyvtárlátogatás alkalmával szerez-

zenek élményeket, szerezzenek tapasztalatokat a 

könyvtárban elhelyezett gyermekkönyvek cso-

portosításáról. 

Alakuljon ki bennük a könyvek szeretete és véd-

elme iránti igény. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Könyvtár, könyv, l, betűrend,  

gyermekújság. 

2. évf. 

Könyv- és könyvtárhasználat – órakeret 4 óra 

Tananyagegység és tartalom Célok, képességek kialakítása 

A könyvtárhasználat alapvető szabályai. Írott 

nyelvi források, információhordozók, köny-

vek, újságok tartalmának megállapítása. 

Eligazodás a könyvek és gyermekújságok 

jellemzői tartalomjegyzék alapján.  

Tájékozódás a gyermeklexikonokban betű-

rend segítségével.  

A könyvek jellemző adatainak, részeinek 

megfigyelése  

Könyvtártípusok bővebben. 

Könyvtári informatikai lehetőségekkel ismer-

Viselkedjen a könyvtárhasználat szabályai sze-

rint. 

Ismerje fel a könyv formai és tartalmi elemeit, 

meg tudja állapítani szerzőjét, címét. 

Segítséggel keresni tudjon gyermeklexikonban, 

gyermekújságban. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Könyvtár, lexikon, betűrend, tartalomjegyzék, 

gyermekújság. 
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kedünk. 

Irodalmi kultúra, olvasmányok ajánlása - Olvasóvá nevelés (folyamatosan) 1-2.évf. 

Arany László, Benedek Elek, Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Illyés Gyula meséi, mesefeldolgo-

zásai 

Kortárs magyar lírikusok művei. 

3.évf. 

Könyv- és könyvtárhasználat – órakeret 4 óra 

Tananyagegység és tartalom Célok, képességek kialakítása 

- Ismerkedés különböző könyvtípusokkal 

részletesebben. 

- Adatok, információk gyűjtése, célszerű el-

rendezése.  

- Alapismeretek a könyvtár tereiről és állo-

mányrészeiről.  

- A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, kéziköny-

vek, elektronikus információ-hordozók, in-

ternet, digitális tananyagok. 

- A szótárak szerkezeti jellemzői (betűrend, 

címszó), a szótárhasználat módja.  

- A lexikon és a szótár jellemzői. 

- Az információk keresése és kezelése. 

- Információhordozók a lakóhelyi és az isko-

lai könyvtárban. A könyvtár mint információs 

központ, a tanulás bázisa, segítője.  

- Ismerkedés folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése.  

- A könyvtári katalógus tájékoztató szerepe 

az információforrások keresésében. 

Ismerje a könyvtár tereit. 

Igazodjon el a gyermekkönyvek között. 

Könyvek témájának megállapítása címe és tarta-

lomjegyzéke alapján 

Tudja megkülönböztetni a szépirodalmi és isme-

retközlő irodalmat. 

Tudja megkülönböztetni a lexikont az enciklo-

pédiától. 

Tudja használni segítséggel betűrendes gyer-

meklexikont és szótárat. 

A könyvtári katalógus szerkesztési elvének meg-

ismerése, tudjon segítséggel keresni az iskolai 

könyvtár elektronikus katalógusban. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat, szó-

tár, lexikon, folyóirat, katalógus. 
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4.évf. 

Könyv- és könyvtárhasználat – órakeret 4 óra 

Tananyagegység és tartalom Célok, képességek kialakítása 

- Ismerkedés különböző könyvtípusokkal 

- Adatok, információk gyűjtése, célszerű el-

rendezése.  

- Alapismeretek a könyvtár tereiről és állo-

mányrészeiről.  

- A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi 

művek, ismeretterjesztő irodalom, kéziköny-

vek, elektronikus információ-hordozók, in-

ternet, digitális tananyagok. 

- A szótárak szerkezeti jellemzői (betűrend, 

címszó), a szótárhasználat módja.  

- A lexikon és a szótár jellemzői. 

- Az információk keresése és kezelése. 

- Információhordozók a lakóhelyi és az isko-

lai könyvtárban. A könyvtár ,mint informáci-

ós központ, a tanulás bázisa, segítője.  

- Ismerkedés folyóiratokkal. Katalógusok 

megfigyelése.  

- A könyvtári katalógus tájékoztató szerepe 

az információforrások keresésében. 

Ismerje a könyvtár tereit. 

Igazodjon el a gyermekkönyvek között. 

Könyvek témájának megállapítása címe és tarta-

lomjegyzéke alapján 

Tudja megkülönböztetni a szépirodalmi és isme-

retközlő irodalmat. 

Tudja megkülönböztetni a lexikont az enciklo-

pédiától. 

Tudja használni segítséggel betűrendes gyer-

meklexikont és szótárat. 

A könyvtári katalógus szerkesztési elvének meg-

ismerése, tudjon segítséggel keresni az iskolai 

könyvtár elektronikus katalógusban. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Információ, tudás, könyvtár, tanulás, vázlat, szó-

tár, lexikon, folyóirat, katalógus. 

 

Irodalmi kultúra, olvasmányok ajánlása - Olvasóvá nevelés (folyamatosan) 3-4.évf. 

Művek a kortárs magyar irodalomból: Békés Pál: Félőlény, A bölcs hiánypótló;  

Berg Judit: Rumini; Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék; Csukás István: Süsü, a sárkány, 

Keménykalap és krumpliorr, Pom Pom összes meséi, gyerekversek;  

Dávid Ádám: A Virág utcai focibajnokság; Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika; Lackfi 

János: Kövér Lajos színre lép; Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc, Szabó T. Anna gyer-

mekversei; Tóth Krisztina: Londoni mackók, Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen 
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Szabó Magda: Tündér Lala 

 

Könyvtárhasználati ismeretek a magyar nyelv és irodalom tantárgyban  

5-8.oszt. 

 

Szóbeli és írásbeli képességek fejlesztése, szövegértés, irodalmi műveltség, olvasóvá 

nevelés a kézikönyvek és a könyvtár szak- és szépirodalmi állománya segítségével. 

 

5. évf.  

 

Könyv- és könyvtárismereti tananyag 

4  óra 

Fogalmak 

Magyar nyelv 

Különböző típusú és műfajú szövegek felismerése 

A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése  

Szépirod. és 

ismeretközlő 

szöveg 

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegy-

zék, utalók használatával) a különféle dokumentumtípu-

sokban (könyv, folyóirat, AV és online dokumentum), 

korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), 

ismeretterjesztő forrásokban. 

betűrend 

tartalomjegyzék 

utaló 

Olvasóvá nevelés 

Irodalom 

 

Népmese, meseregény; Prózai és lírai művek a szülőföld-

ről, a családról; Biblia, mitológiai történetek 

Házi olvasmány: A Pál utcai fiúk 

Mese, regény. 

6. évf.  

 

Könyv- és könyvtárismereti tananyag 

4 óra 

Fogalmak 

Magyar nyelv 

és irodalom 

 

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegy-

zék, utalók használatával) a különféle dokumentumtípu-

sokban (könyv, folyóirat, AV és online dokumentum), 

korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), 

ismeretterjesztő forrásokban. 

betűrend 

tartalomjegyzék 

egynyelvű szó-

tár 

 Olvasóvá nevelés 
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Irodalom 

 

Mondák, legendák, mitológiai történetek 

Házi olvasmány: Egri csillagok 

Könyvajánlás: történelmi regény, ifjúsági regény, kaland-

regény 

 

7. évf.  

 

Könyv- és könyvtárismereti tananyag 

4 óra 

Fogalmak 

Magyar nyelv 

Adatkeresési technikák, információkezelési módok meg-

ismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elekt-

ronikus szövegekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, interne-

tes információforrások kezelése a megbízhatóság, hiteles-

ség szempontjából.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sa-

játosságainak felismertetése, a nehézségek tudatosítása. 

Adatkeresés 

technikái 

(szelektív 

olvasás, 

átfutás).  

 

Ismeretek/ 

fejlesztési köve-

telmények 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási tech-

nikái. Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

Különböző forrásokból származó adatok megbízhatósá-

gának és használhatóságának kérdése. 

szótár 

elektronikus 

dokumentum 

Előzetes tudás Megadott témához, problémához való célzott 

anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a könyvtár 

nyomtatott és elektronikus eszközeinek és forrásainak 

felhasználásával. 

jegyzetelési 

technikák 

Irodalom / Olvasóvá nevelés 

Az elemző-értelmező olvasás elmélyíti az élmény- és tapasztalatszerzést: ismeretterjesztő 

könyvek Az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása: házi és 

egyéni olvasmányok, ifjúsági regények. 

Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása, olvasmányainak ajánlá-

sa.  

Ajánlott és/vagy egyéni olvasmányok, pl. Jules Verne, Mark Twain, Dickens és mások 

műveiből; a klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi ifjúsági irodalomból 

Rowling : Harry Potter sorozat, kétnyelvű ill. angol rövidített irodalom. 
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8. évf.  

 

Könyv- és könyvtárismereti tananyag 

4 óra 

Fogalmak 

Magyar nyelv Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az 

intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott 

szempontok szerint való összehasonlítása, kritikai 

következtetés levonása. Jegyzetelés technikája 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási tech-

nikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

 

Ismeretek/ 

fejlesztési köve-

telmények 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kri-

tikai, kreatív olvasás) használata elektronikus és nyomta-

tott, folyamatos és nem folyamatos szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő ké-

pek, ábrák összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

 

Előzetes tudás Megadott témához, problémához való célzott 

anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a könyvtár 

nyomtatott és elektronikus eszközeinek és forrásainak 

felhasználásával. 

 

Irodalom / Olvasóvá nevelés 

 Az önálló ismeretszerzés többféle módszerével (pl. internet, elektronikus könyvtár stb.) is gyűjt 

információkat a 20. század eleji stílusirányzatokról (klasszikus modernség) 

A népszerű irodalom műfajai (pl. ifjúsági, bűnügyi, fantasztikus regény, kalandregény, sci-fi) 

Pl. Golding: A Legyek Ura / Salinger: Zabhegyező / Rejtő Jenő egy műve / Verne egy műve / 

egy klasszikus bűnügyi regény. Drámai műfajok - Shakespeare: Romeo és Júlia  Idegen nyelvű 

irodalom olvasása 
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1.1.1. IV. Tanórákhoz kapcsolódó könyvtárhasználati órák: 

 

A könyvtár állománya jól használható a legkülönfélébb szakórák, valamint 

osztályfőnöki órák segítésére. A könyvár-pedagógia program minden tantárgyhoz kínál 

lehetőséget könyvtárhasználatra. 

Fontos a német nyelvű világirodalom, illetve a német nemzetiségi népszokások 

ismertetése a könyvtárban is! Németet tanító kollégák segítségére számítok! 

A magyar irodalom mint befogadó tantárgy, a következő lehetőségeket biztosítja: 

 

Osztály Témakör Tartalom 

1.osztály Könyvtárkóstolgató Mesekönyvek, egyszerű 

ismeretterjesztő művek 

2.osztály Szépirodalmi művek keresése 

megadott témához 

Mese, meseregény, 

gyermekvers 

3.osztály Meseírók élete 

Mesefajták 

Gyermekregények 

Fekete István élete, művei 

A Vuk című kisregény 

feldolgozása 

4.osztály Magyar népmesék tartalom 

szerinti csoportosítása 

 

 

Ifjúsági regény 

Kriza János, Benedek Elek, 

Arany László, Illyés Gyula, 

Berze Nagy János élete, 

művei 

Láncmese, hősmese, 

tündérmese 

Móra Ferenc: 

 A kincskereső kisködmön 

feldolgozása 

5.osztály Petőfi Sándor élete és művei 

Olvasni jó! 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Beszélgetés 
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olvasmányélményekről 

osztályfőnöki órán, irodalom 

órán, tanulószobai 

foglalkozáson 

6.osztály Arany János élete, művei  

7.osztály Jókai Mór, Mikszáth Kálmán 

élete és művei 

A reformkor 

Az aranyember,  

 A kőszívű ember fiai 

könyvtári feldolgozása filmek 

segítségével 

8-.osztály Ady Endre, Tamási Áron, 

Karinthy Frigyes 

Válogatás a XX. század 

irodalmából 

 

Készítette: Katicsné Somogyvári Ildikó könyvtáros tanár    

 

2019.09.11.  
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 A PELLÉRDI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

ESEMÉNYNAPTÁRA 

a 2019/2020. tanévre 

     

A tanév rendje: 
 

 A szorgalmi időszak   első napja:          2019. szeptember 2.    hétfő 
 

utolsó napja:         2020. június 15.          hétfő 
 

A tanítási napok száma: 180 nap. 

 Tanítás nélküli munkanapként 6 nap használható fel.  (180 + 6 = 186 nap) 

 

  ebből: 

1 napról a DÖK jogosult dönteni 

1 nap pályaorientációs nap 
4 nap felhasználható tanítás nélküli munkanapként 

 Az első félév 2020. január 24-ig tart. 

 Az első félévben elért eredményekről 2020. jan. 31-ig kell értesíteni a szülőket, tanulókat. 

 

 
 

 
 

 Tanítási szünetek: 
 

 őszi szünet: 2019. október 26-tól        2019. november 3-ig tart. 

 

 
 

Az utolsó tanítási nap: okt. 25. (péntek), az első tanítási nap nov. 4. (hétfő) 

 téli szünet: 2019. december 21-től      2020. január 5-ig tart. 

 

 
 

Az utolsó tanítási nap: dec. 20. (péntek), az első tanítási nap jan. 6. (hétfő) 

 tavaszi szü-

net: 
2020. április 9-től            2020. április 14-ig tart. 

 

 

 

Az utolsó tanítási nap: április 8. (szerda), az első tanítási nap ápr. 15. (szer-

da) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Dátum 
Tan. 

nap 
Esemény Felelős 

Augusztus 
   

23. péntek 

 
 

 24. szombat 

 
 

 25. vasárnap 

 
 

 26. hétfő 

 

8.30 Nevelőtestületi tanévnyitó értekezlet ig., ig-h. 

27. kedd 

 

Felkészítés a  javítóvizsgára 

Munkaközösségi értekezletek 
ig-h. 

28. szerda 

 

DFHT képzés 9.00 től ig-h. 

29. csütörtök 

 

DFHT képzés  10.00-től 

Javítóvizsga   8.30-tól 

Könyvosztás  7.00 - 17.00 

ig-h. 

SKI 

30. péntek 

 

Csibe-tábor 8.30 - 10.30 

ERIKA búcsúztatása   13.00 

Könyvosztás   7.00 - 12.00 és 16.00 - 19.00 

18.00 Tanévnyitó ünnepély 

JKA 

ig., ig-h. 
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Szeptember 
   

1. vasárnap 
  

 
2. hétfő 1. 

Az első tanítási nap: hagyományos munkarend. 

Tűzvédelmi és balesetmegelőzési szabályok ismertetése. 
ig-h. 

3. kedd 2. 

  4. szerda 3. DÖK megalakulása KR 

5. csütörtök 4. 
 

 6. péntek 5. 
 

 7. szombat 
  

 8. vasárnap 
  

 9. hétfő 6. Szülői értekezletek - hétfőtől csütörtökig ig-h., oszt.fő 

10. kedd 7. 
 

 11. szerda 8. Határtalanul 7. évfolyam (11-14) JG,HD 

12. csütörtök 9. 
  

13. péntek 10. 

Naplók hiánytalan kitöltése 

Tanmenetek elküldése MK vezetőnek 

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

szaktanár 

14. szombat 
 

Szüreti mulatság   14.00 PPE, VSM 

15. vasárnap 
  

 

16. hétfő 11. 

Környezetünkért hulladékgyűjtés 

     1/2 8 - 1/2 11 óráig. 

     3/4 11-től tanítás. 

Munkaértekezlet 

ig-h. 

17. kedd 12. 
SzM vezetőségi   17.00 Tehetségkutató atlétika verseny Pécs 

 ig., ig-h. 

18. szerda 13. 
 

 19. csütörtök 14. 
 

 20. péntek 15. 

 

Mk.vez 

21. szombat 16. SPORTNAP       (ledolgozva: 2020. ápr. 6. hétfő) VZS,VSM 

22. vasárnap 
 

Évnyitó ünnepi mise VSM, BJ 

23. hétfő 17. 
  

24. kedd 18. Atlétika verseny III-IV kcs. JA 

25. szerda 19. 
 

ig., ig-h. 

26. csütörtök 20. 
 

 27. péntek 21. Osztályfőnöki statisztika elkészítése oszt. fő 

28. szombat 

 

Duatlon döntő Görcsönyben JA 

29. vasárnap 

 
 

KSI, ig-h 

30. hétfő 22. A magyar népmese napja, KAK képzés Sásd SKI,JA,KB 

 
 

 
 

  

  

 

 

 
Október  

 
1. kedd 23. 

Zenei világnap, KAK képzés Sásd 

MIM, ig-

h,JA,KB 
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2. szerda 24. 
 

 3. csütörtök 25. 
 

 4. péntek 26. Állatok világnapja KR 

5. szombat 
 

Halételek napja PPE 

6. vasárnap 
 

Idősek napja (ünnepi mise és műsor a Műv. Házban) ig-h 

7. hétfő 27. Aradi vértanúk napja megemlékezés BE, MIM 

ig-h 

8. kedd 28. Atlétikai verseny, Mezei futás (Pécs Árpád Fejedelem Gimn) SzT, JA 

9. szerda 29. Vörös homokkő túraverseny Kővágószőlős HD,VM 

10. csütörtök 30. 
 

 11. péntek 31. 1. oszt.: DIFER létszámjelentés Kirándulás Eszékre JKA, ig-h 

12. szombat 
  

 13. vasárnap 
  

 14. hétfő 32. Munkaértekezlet ig., ig.h 

15. kedd 33. Statisztika lezárása ig-h. 

16. szerda 34. Duatlon  -  Országos verseny JA,VM,JKI 

17. csütörtök 35. DA képzés Pellérden 11 órától ig 

18. péntek 36. DA képzés Pellérden 11 órától ig 

19. szombat 
  

 20. vasárnap 
  

 21. hétfő 37. 
 

 22. kedd 38. Ünnepi műsor a Műv. Házban ig-h 

23. szerda 
 

Nemzeti Ünnep     

Ünnepi műsor a Műv. Házban   17.00 
ig, ig-h.,  

BE, MIM 

24. csütörtök 39. 
 

 25. péntek 40. DIFER létszámjelentés ig-h. 

26. szombat 
   

27. vasárnap 
  

 28. hétfő 
 

Szünet 

 29. kedd 
 

Szünet 

 30. szerda 
 

Szünet 

 31. csütörtök 
 

Szünet     A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása 

 
    

 
November  

 1. péntek 

 

Mindenszentek napja   (pihenőnap) 

 2. szombat 

 
 

 3. vasárnap 

 
 

 
4. hétfő 

1. t. n. 

mn. 
Őszi nevelési értekezlet , LA képzés ig-h, ig. 

5. kedd 41. Szünet utáni első tanítási nap, LA képzés ig-h., ig. 

6. szerda 42. 
 

 7. csütörtök 43. 
 

 8. péntek 44. Lampionos felvonulás   18 óra   Márton nap 
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9. 
szombat 45. Munkanap  CSALÁDINAP  (Ledolgozva: 2020. ápr. 7. kedd) ig., ig-h 

10. vasárnap 

 
  

11. hétfő 46. 8. oszt. Szülői értekezlet - tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről ig-h., KZ 

12. kedd 47.  
 13. szerda 48. Nyílt nap az 1. osztályban óvónőknek és szülőknek VSM, JKA 

14. csütörtök 49.   

15. péntek 50. Zsongorkő Kupa Kővágószőlősön JA, VM 

16. szombat 

 
  

17. vasárnap 

   18. hétfő 51. 

  19. kedd 52. 1-2”mese és versmondó verseny” JKI, ig-h 

20. szerda 53. 3-4 „ mese és versmondó verseny” JKI, ig-h 

21. csütörtök 54. 
  

22. péntek 55.   

23. szombat 
  

 24. vasárnap 

   25. hétfő 56. Szülői fogadó órák 16.30-tól 19.00-ig ig-h. 

26. kedd 57. SzM vezetőségi      17.00 ig-h., ig. 

27. szerda 58. Alsós "Mese- és versmondó verseny" döntő JKI, ig-h 

28. csütörtök 59. 
 

 29. péntek 60. 
 

 30. szombat 
   

     

December  
 1. vasárnap 

 
Hősök napja  - koszorúzás PPE, ig-h 

2. hétfő 61. Adventi gyertyagyújtás 1. ig-h 

3. kedd 62. 
  

4. szerda 63. 
  

5. csütörtök 64. 
 

 6. péntek 65. Jelentkezés a központi felvételi vizsgára ig-h, JG 

7. szombat 2. t.n.mn. MUNKANAP 

Pályaorientációs nap ig-h., JG 

8. vasárnap 

 
 

 
9. hétfő 66. 

Adventi gyertyagyújtás 2. 

Munkaértekezlet 
JKI 

ig., ig-h 

10. kedd 67. Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése VSM 

11. szerda 68.  
 

12. 
csütörtök 

69. 
Matematika-logika veseny, Grundbírkózás Meszes 

KZ, ig-h., 

VM 

13. péntek 70. Luca -nap a Műv. Házban PPE, ig-h 

14. szombat 71. MUNKANAP (péntei órarend) 

 
15. vasárnap 

 
Karácsonyi koncert a r. katolikus templomban ig-g, BE,  

PPE 
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16. hétfő 72. Adventi gyertyagyújtás 3. JKI 

17. kedd 73. 
 

 18. szerda 74. 
 

 19. csütörtök 75. 
 

 

20. péntek 76. 

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, 

BE, MIM 

21. szombat 
  

 22. vasárnap 
  

 23. hétfő 

 

Szünet 

 24. kedd 

 

Szenteste 

 25. szerda 

 

Karácsony 

 26. csütörtök 

 

Karácsony 

 27. péntek 

 

Szünet 

 28. szombat 

 
 

 29. vasárnap 

 
 

 30. hétfő 

 

Szünet 

 31. kedd 

 

Szilveszter 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Január  
 1. szerda 

 

Újév 

 2. csütörtök 

 

Szünet 

 3. péntek 

 

Szünet 

 4. szombat 

 
 

 5. vasárnap 

 
 

 6. hétfő 77. A szünet utáni első tanítási nap ig-h 

7. kedd 78.  
 8. szerda 79. Felsősök NETFIT mérése (jan. 8 - ápr. 24., feltöltés: máj. 29.) JA,VM 

9. csütörtök 80.  
 10. péntek 81.  
 11. szombat 

 
 

 12. vasárnap 

 
 

 13. hétfő 82.  
 14. kedd 83.  
 15. szerda 84. Úszás 5. oszt. JA,VM 

16. csütörtök 85.  
 17. péntek 86.  
 

18. szombat 

 

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

KZ 

19. vasárnap 
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20. hétfő 87. Munkaértekezlet ig 

21. kedd 88.  
 22. szerda 89. Úszás 5. oszt.Körzeti vers- és prózamondóverseny ig-h, BE 

23. csütörtök 90.  
 

24. péntek 91. 
Fekete István olvasási verseny   Berkesd  (?) 

I. félév vége 
BE, 

ig-h 

25. szombat 

 

Úszás diákolimpia „B” kategória VM 

26. vasárnap 
 

 
 

27. hétfő 92. Jegyzáró értekezlet ig-h. 

28. kedd 93. 
  

29. szerda 94. Úszás 5. oszt. JA, VM 

30. csütörtök 95. 
  

31. péntek 96. Szülők értesítése az első félév eredményeiről ig-h,  

oszt. fő 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Február  

 1. szombat 

 
 

 2. vasárnap 

 

Szülők-nevelők bálja ig-h. 

3. hétfő 3. t. n.m. 

Nevelőtestületi értekezlet 
Az első félév eredményeinek elemzése, értékelése. 

Nincs tanítás!!! 

ig-h 

4. kedd 97. Szülői értekezletek, Vizes élőhelyek világnapja KR, ofők 

5. szerda 98. Úszás 5. oszt. JA,VM 

6. csütörtök 99. Értesítés a központi felvételi vizsgák eredményéről JG, KZ 

7. péntek 100. Felsős farsangi bál KZ 

8. szombat 
   

9. vasárnap 

 
 

 10. hétfő 101. 
 

 11. kedd 102. SzM vezetőségi   17.00 ig., ig-h. 

12. szerda 103. Úszás 5. oszt. JA, VM 

13. csütörtök 104. 
 

 14. péntek 105. Alsós farsangi bál ig-h 

15. szombat 
 

Grundbirkózás országos döntő JKI, VM 

16. vasárnap 
  

 17. hétfő 106.  
 

18. kedd 107. 
Tanulói jelentkezési lapok továbbítása 

Óvodás szülői értekezlet 17.00 
ig., ig-h.,  

JKI 

19. 
szerda 

108. 

A 8. oszt. tanulói jelentkezési lapok továbbítása 

Úszás 5. oszt. 
JG, KZ 

JA, VM 

20. csütörtök 109.  
 21. péntek 110. Zrínyi Matematika Verseny   14.00 ig-h 

22. szombat 
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23. vasárnap 
  

 24. hétfő 111. Szóbeli meghallgatások a felvételi eljárásban (02. 24-től 03. 13-ig) JG, KZ 

25. kedd 112. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 
JG, BE 

ig-h., 

26. szerda 113. 

Úszás 5. oszt. 

OKM eredmények nyilvánosságra hozatala. 

Nagyböjt kezdete 

JA, VM 

27. csütörtök 114.  
 28. péntek 115. Énekverseny MIM,ig-h 

29. szombat 
  

 

 
   

 

 
   

 
Március  

 1. vasárnap 

 
 

 2. hétfő 116. 
  

3. kedd 117. 
 

 4. szerda 118. Úszás 5. oszt. JA, VM 

5. csütörtök 119. 
 

 6. péntek 120. 
 

 7. szombat 
  

 8. vasárnap 
  

 9. hétfő 121. Munkaértekezlet ig., ig-h. 

10. kedd 122. 
 

 11. szerda 123. Úszás 5. oszt. JA,VM 

12. csütörtök 124. 
 

 13. péntek 125. Ünnepi műsor a Műv. Házban ig-h. 

14. szombat 

 
  

15. vasárnap 

 

Nemzeti ünnep 

Ünnepi műsor a Műv. Házban ig., ig-h. 

16. hétfő 126. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása 

 17. kedd 127. Úszás 4. oszt. 

 
18. szerda 128. Nyílt nap az iskolában ig-h. 

19. csütörtök 129. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége JG, KZ, ig 

20. péntek 130. 
Tanulói adatlapok módosításának lehetősége 

Matematika verseny 
JG, KZ, ig 

VSM 

21. szombat 
  

 22. vasárnap 
  

 23. hétfő 131. Víz világnapja a könyvtárban KSI 

24. kedd 132. Úszás 4. oszt., Atlétika mezei verseny Kozármisleny VM 

25. szerda 133. Búzás Andor szépolvasási verseny Kővágószőlős JKI 

26. csütörtök 134. 

  27. péntek 135. Föld órája KR 

28. szombat 

   29. vasárnap 
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30. hétfő 136.  
 31. kedd 137. Úszás 4. oszt., TE SZEDD!, Atlétika mezei Kozármisleny VM, KR 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Április  
 1. szerda 138.  
 2. csütörtök 139.  
 3. péntek 140. Németes kirándulás 1.o  Gyód JKA, KNÁ 

 

szombat 

 
 

 5. vasárnap 

   6. hétfő 

 

Ledolgozva 2019. szept. 21. szombat    (1. t. n. mn) ig 

7. kedd 

 

Ledolgozva 2019. nov. 09. szombat      (2. t. n. mn) ig 

8. szerda 4. t.n. mn. Nevelőtestületi kirándulás ig 

9. csütörtök 

 

Szünet    Nagycsütörtök 

 10. péntek 

 

Szünet    Nagypéntek 

 11. szombat 

 

Nagyszombat 

 12. vasárnap 
 

Húsvét 
 

13. hétfő 
 

Szünet 
 

14. kedd 

 

Szünet 

 
15. szerda 

5. t. n. 

mn. 
Nevelési értekezlet ig. 

16. csütörtök 
6. t. n. 

mn. 
DÖK napja: Fordított nap -  szünet utáni első iskolai nap KR, ig-h. 

17. péntek 141. Életmentő nap VSM, ig. 

18. szombat 
  

 19. vasárnap 
  

 20. hétfő 142. Fenntarthatósági Témahét, atlétika csapatverseny lányok ig.KR, JA 

21. kedd 143. Úszás 4. oszt. VM 

22. szerda 144. T.E.T nap:  Föld Napja, atlétika csapatveresny fiú 
ig-h., KR, 
JA 

23. csütörtök 145. 1. osztályosok beiratása ig 

24. péntek 146. NETFIT eredmények rögzítése JA,VM 

25. szombat 
  

 26. vasárnap 
  

 
27. hétfő 147. 

Munkaértekezlet: Kompetencia intézkedési terv véglegesítése 

SzM vezetőségi    17.00 
ig-h. 

28. 
kedd 

148. 

Úszás 4. oszt. 

Szülői fogadó órák ig-h., VM 

29. szerda 149. Németes kirándulás 3.o Geresdlak KNÁ, JG 

30. csütörtök 150. Németes kirándulás 5. o Óbánya,Mecseknádasd PPE,JG 
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Május  
 1. péntek 

 

Munka ünnepe 

 2. szombat 
   

3. vasárnap 
  

 4. hétfő 151. Anyák napi műsorok ig-h. 

5. 
kedd 152. 

Úszás 4. oszt. 

Tankönyvrendelés VM 

6. szerda 153. Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése ig-h. 

7. csütörtök 154. Németes kirándulás 2. o Geresdlak KNÁ, JG 

8. péntek 155. Körzeti német verseny ig-h., KNÁ 

9. szombat 
  

 10. vasárnap 
  

 11. hétfő 156. Munkaértekezlet ig., ig-h. 

12. kedd 157. Úszás 4. oszt. 

 13. szerda 158. Körzeti alsós környezeti verseny ig-h., JKI 

14. csütörtök 159. Németes kirándulás 6.Nagynyárád JG 

15. péntek 160. Kisiskolák labdarúgás VM 

16. szombat 

   17. vasárnap 

 
 

 18. hétfő 161. Németes kirándulás 7. o Villány PPE, JG 

19. kedd 162. Úszás 4. oszt. VM 

20. szerda 163. Idegen nyelvi mérés      6. és 8. oszt. ig-h. 

21. csütörtök 164. Németes kirándulás 4. o Kisjakabfalva KNÁ, JKI 

22. péntek 165.  
 23. szombat 

   24. vasárnap 

   25. hétfő 166.  
 26. kedd 167. Úszás 4. oszt. VM 

27. szerda 168. OKM    6. és 8. oszt. ig-h. 

28. csütörtök 169.  
 29. péntek 170. Bemutatkozik az Iskola  17.00 ig., ig-h. 

30. szombat 

 
 

 31. vasárnap 
 

Pünkösd ig., ig-h. 

    
 

    
 

    
 

Június  
 1. hétfő 

 

Pünkösd hétfő 

 2. kedd 171. Úszás 4. oszt. ig-h., 

3. szerda 172. 
A DÖK pedagógusnapi köszöntője 

Nincs napközi! 
ig-h., KR 

4. csütörtök 173. Nemzeti összetartozás napja BE, JG 

5. péntek 174.   
6. szombat 
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7. vasárnap 

 
 

 
8. hétfő 175. 

Jegyzáró megbeszélés 

Nincs napközi! 
ig-h. 

9. kedd 176. 

Környezetünkért hulladékgyűjtés 

     1/2 8 - 1/2 11 óráig. 

Ballagási próbák 

OKM eredményeinek rögzítése 

ig-h. 

10. szerda 177. Osztálykirándulások 

 11. csütörtök 178. Osztálykirándulások 

 12. péntek 179. Osztálykirándulások 

 13. szombat 

   14. vasárnap 

   15. hétfő 180. Ballagási próbák      Gyereknap  (de!) 

 16. kedd 

   17. szerda 

   18. csütörtök 

 

Beszámolók leadása munk.vez. 

19. péntek 

 

BALLAGÁS    18.00 ig., ig-h. 

20. szombat 

 

Juniális ig. TZ 

21. vasárnap 

 

Házasok miséje VSM 

22. hétfő 

 
 

 23. kedd 

   24. szerda 

   25. csütörtök 

 

Tanévzáró értekezlet, intézményi tanács ülés ig. 

26. péntek 

 

Törzskönyvek, naplók hiánytalan kitöltése ig.h 

27. szombat 

   28. vasárnap 

   29. hétfő 

   30. kedd 
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11. Függelék          

 

11.1. A munkaterv jogszabályi háttere és a munkatervben figyelembe 

vételre került az intézmény működését, tevékenységét meghatározó 

fontosabb belső szabályozások és egyéb szakmai dokumentumok  
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AZ ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

 2019/2020 TANÉV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Készítette: Jakabné Katics Ildikó 

        munkaközösség vezető 
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1. Személyi feltételek 

Munkaközösségünkben az elmúlt tanévhez képest több személyi változás történt. Az 

újonnan érkező kollégák beilleszkedése kiemelten fontos feladat.  

Négy intézményegységben tanítunk, így a folyamatos kapcsolattartást elektronikus 

levelező rendszeren keresztül tudjuk megvalósítani.  

 

Munkaközösségünk tagjai: 

PELLÉRD: 

- Juhászné Kernya Andrea 

- Makai Andrea 

- dr.Káplárné Nagy Ágnes 

- Jakabné Katics Ildikó 

- Gosztolyáné Rácz Éva 

- Szőke Tamás 

- Kurucz Katalin 

- Nyaka Mária 

- Péterfalvy Mária 

- Tálosné Mátyás Judit 

GÖRCSÖNY: 

- Mangné Keresztes Beatrix 

- Oláhné Werner Mária 

- Szabó Mónika 

- Nagy Lászlóné 

KŐVÁGÓSZŐLŐS: 

- Varga Lászlóné 

- Sipos Gyöngyi 

- Tutti Gábor 

- Krizó Gabriella 
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GYÓD: 

- Sasvári Sarolta 

- Szieberthné Apáthy Anita 

- Hambalkó Lilla 

 

 

Az idei tanévben az alsós osztályok osztályfőnökei: 

Pellérd: 

1. osztály: Juhászné Kernya Andrea 

2. osztály: Makai Andrea 

3. osztály: dr.Káplárné Nagy Ágnes 

4. osztály: Jakabné Katics Ildikó 

 

Görcsöny:  

1-2. osztály: Mangné Keresztes Beatrix 

3-4. osztály: Oláhné Werner Mária 

 

Kővágószőlős: 

1-2. osztály: Sipos Gyöngyi 

3-4. osztály: Varga Lászlóné 

 

Gyód: 

1-4. osztály: Sasvári Sarolta 

 

2. Tárgyi feltételek 

Pellérd: 

- A tanévkezdésre szépen kifestett, dekorált tantermekkel vártuk a diákokat. 

Ebben a tanévben is törekszünk az aktualitásoknak megfelelően díszíteni a 

tantermeket és a felső szintet. Szeretnénk, hogy diákjaink egy esztétikus, 

barátságos, gyermekközpontú iskolában tölthessék mindennapjaikat. 

- Az alsós tanítók az OFI Újgenerációs (1. oszt.) és az OFI Apáczai 

tankönyvcsaládból  

- (2-3-4. oszt.) tanítanak.  A tankönyvek időben, hiánytalanul megérkeztek. 
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- Az alsós szertár rendezett, átlátható; munkánkat sok segédanyag, kézikönyv, 

applikáció segíti. 

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

gyakorló órákat, korrepetálásokat lehet változatossá tenni ezek használatával.  

- Az alsós tantermekben 2 db Tapi-tv került felszerelésre, illetve 1 db interaktív 

tábla van. 

Tagintézmények: 

A gyódi, görcsönyi és kővágószőlősi iskolákban is rendben elkezdődött az új tanév. Az 

alap eszközök minden iskolában biztosítottak. A tankönyvek időben, hiánytalanul meg-

érkeztek. 

 

 

3. Munkaközösségünk nevelési és oktatási céljai 

- Tanulóink neveltségi szintjének emelése. 

- Alapvető illemszabályok betartatása a tanulókkal. 

- Környezetünk tisztaságának, szépségének, rendezettségének megóvása. 

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

- A napközi feladatellátás szervezése és hatékonyságának növelése. 

- 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. 
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- 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 tehetséggondozást kiemelt feladatként határoztuk meg. A tehetséges tanulóink 

számára biztosítjuk a különböző tantárgyi-, művészeti-, sportversenyeken való 

részvételt és a felkészítésben segítjük őket. 

- A napközis csoportokban törekednünk kell arra, hogy a gyerekek lehetőség 

szerint elkészített leckékkel menjenek haza. Fontos, hogy minőségében és 

mennyiségében olyan házi feladatot kapjanak, amit 50-60 perc alatt el tudnak 

végezni. Biztosítani kell a nyugodt, önálló tanulást és megadni a segítséget a 

lassabban haladóknak. 

 

4. Terveink a tanévre 

- 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. 

- Aktív részvétel a kistérségi tanulmányi-, illetve sportversenyeken. 

- Intézményi csapat indításával még több lehetőséget szeretnénk adni a tagiskolák 

tehetséges diákjainak a kistérségi versenyeken való részvételéhez. 

- Rajzpályázatot hirdetünk a népmese napjára, a tagintézmények bevonásával. 

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

Számítunk a tagintézmények részvételére. 
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- Énekverseny megszervezése, lebonyolítása. Számítunk a tagintézmények 

részvételére. 

- Gyódi tagintézményünk első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal a 

német versmondó versenyt rendez. 

- Csiga-biga környezetismereti verseny megszervezése, lebonyolítása. Számítunk 

a tagintézmények részvételére. 

- A kővágószőlősi tagintézményünk a már hagyománnyal bíró Buzás Andor 

szépolvasási verseny megszervezését és lebonyolítását vállalta, melyre 3-4. 

osztályos diákokat is várnak. 

- Szeretnénk folytatni az „Adventi gyertyagyújtás” hagyományát, mind a négy 

alkalommal az alsós osztályok bevonásával. 

- Zenei világnapról való megemlékezés. 

- Iskolai szintű kirándulás megszervezése. 

- Alsós farsangi bál megszervezése, színvonalas lebonyolítása. 

- Nyílt nap az iskolánkban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk tanítványaink 

szüleit, a leendő elsősöket, szüleiket és az óvónőket. 

- Húsvéti kézműves játszóház megszervezése, lebonyolítása. 

- Anyák napi műsor megrendezése minden alsós osztályban. 

- Osztálykirándulások megszervezése, lebonyolítása. 

- Szülőkkel való szorosabb együttműködés kialakítása. Szorgalmazzuk, hogy a 

szülői értekezleteken, illetve fogadó órákon minél több szülő vegyen részt. 

Fontos a szülők 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. 
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5. Feladatterv a 2019/2020-as tanévre 

IDŐPONT FELADAT FELELŐS 

Aug. 27. 1.munkaközösségi megbeszélés: 

- munkaközösség megalakulása 

-munkaterv megbeszélése 

 

Jakabné K.I. 

Aug. 30. Csibe-tábor (Pellérd) Juhászné K.A. 

Gosztolyáné R.É. 

Szept. 1-

2.hét 

Szülői értekezlet oszt.főnökök 

Szept. 13.  Naplók hiánytalan kitöltése 

Tanmenetek leadása 

SNI, BTM egyeztetése 

szaktanárok 

oszt.főnökök 

Szept. 16. Hulladékgyűjtés  

Szept. 20.  Családi nap (Gyód) Sasvári S. 

Szept. 21. Sportnap (Pellérd)  

Szept. 27. Statisztika elkészítése oszt.főnökök 

Szept. 28. Szent Mihály családi nap (Gyód) Sasvári S. 

Szept. 30. A magyar népmese napja   

- rajzpályázat alsósoknak 

- meseolvasás az óvódában 

Jakabné K.I. 

szaktanárok 

Okt. 1. Zenei világnap  

Okt. 4. Iskolai kirándulás Eszékre (Pellérd)  

Okt. 8. Mezei futás Szőke T. 

Okt. 11. Diefer létszámjelentés Juhászné K.A. 

1.o. of. 
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Okt. 22.  Okt. 23. ünnepi műsor  

Nov. 4. Őszi nevelési értekezlet 

2. munkaközösségi értekezlet 

 

Nov. 8. Márton napi lampionos felvonulás; Márton napi 

műsor (Pellérd) 

dr.Káplárné N.Á 

Jakabné K.I. 

Nov. 9.  Családi nap (Pellérd)  

Nov. 11-15. Márton napi projekt hét (Gyód) Sasvári S. 

Szieberthné A.A. 

Hambalkó L. 

Nov. 13.  Nyílt nap az 1.osztályban óvónőknek, szülőknek 

(Pellérd) 

Juhászné K.A. 

Nov. 19. 1-2. oszt. versmondó verseny selejtező (Pellérd) Jakabné K.I. 

Nov. 21. 3-4. oszt. versmondó verseny selejtező (Pellérd) Jakabné K.I. 

Nov. 27. Alsós versmondó verseny döntője Jakabné K.I. 

Dec. 2. Adventi gyertyagyújtás  

Dec. 6. Mikulás oszt.főnökök 

Dec. 7. Pályaorientációs nap  

Dec. 9. Adventi gyertyagyújtás Jakabné K.I. 

Dec. 16. Adventi gyertyagyújtás Jakabné K.I. 

Dec. 20. Karácsonyi műsor  

Jan. 31.  Félévi értesítők kiosztása oszt.főnökök 

Febr. 3.  Félévi nevelőtestületi értekezlet 

3. munkaközösségi értekezlet  

Félévi eredmények megbeszélése, tapasztalatok 

 

Febr. első hét Szülői értekezletek oszt.főnökök 
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Febr. 14. Alsós farsangi bál (Pellérd) Jakabné K.I. 

Febr.18.  Óvodai szülői értekezlet Jakabné K.I. 

Febr. 21.  Zrínyi matematika verseny (Pécs) Makai Andrea 

szaktanárok 

Febr. 28 Énekverseny (Pellérd) Makráné M. 

Szieberthné A.A. 

Márc. 5. 4. munkaközösségi értekezlet 

Tudásmegosztás – Tapi tv bemutató óra  

Pellérd 2.oszt. 

Makai Andrea 

Márc. 13. Márc. 15. ünnepi műsor  

Márc. 18.  Nyílt nap  

Márc. 25. Buzás Andor szépolvasási verseny (Kővágószőlős) Varga Lászlóné 

Sipos Gy. 

Márc.  Német versmondó verseny (Gyód) Sasvári S. 

Szieberthné A.A. 

Ápr. 15. Nevelési értekezlet 

5. munkaközösségi értekezlet 

 

Ápr. 16.  DÖK nap  

Ápr. 28. Fogadó órák  

Ápr.  Digitális Témahét Projekt (Gyód) Sasvári S. 

Szieberthné A.A. 

Hambalkó L. 

Máj. első hét Anyák napi műsorok oszt.főnökök 

Máj. 13.  Csiga-biga környezeti verseny (Pellérd) Jakabné K.I. 

Máj. 29.  Bemutatkozik az iskola műsoros est (Pellérd) oszt.főnökök 
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Jún. 9.  Hulladékgyűjtés (Pellérd)  

Jún. 10-12. Osztálykirándulások oszt.főnökök 

 

 

6. Várható versenyek 

VERSENY HELYSZÍN IDŐPONT 

Levelezős versenyek   

Rajzpályázatok   

Grundbirkózás   

Atlétikai verseny   

Görcsöny kupa (foci) Görcsöny  

Zrínyi megyei matematika ver-

seny 

Pécs 2020. febr. 

Mesevetélkedő Baksa 2020. ápr. 

Kis matematikusok versenye Pécs 2020. máj. 

Megyei német kulturális vetél-

kedő 

Pécs  2020. tavasz 

 

 

 

7. Szakmai ellenőrzés 

Minősítés: 

NÉV MINŐSÍTÉS IDŐPONTJA 

Hambalkó Lilla 2019. okt. 8. 

 

 

Önértékelés: 

NÉV ÖNÉRTÉKELÉS IDŐPONTJA 
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Mangné Keresztes Beatrix 2019. dec. 

Varga Lászlóné 2020. jan. 

Jakabné Katics Ildikó 2020. febr. 

Sasvári Sarolta 2020. márc. 

 

Óralátogatások: 

A tanév során a munkaközösség minden tagjánál legalább egy alkalommal. 
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ÖKOISKOLAI MUNKATERV 

2019 – 2020 tanév 

Pellérdi Általános Iskola 
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Alapvető célkitűzéseink 

Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítése az iskola napi gyakorlatában. 

Új és meglévő növendékeink szüleinek bevonása az intézmény ökoiskolai 

tevékenységeibe. 

A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és 

közösségi szinten egyaránt. 

Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a 

környezetünk értékeit. 

Legyen alapvető szempont az újrahasznosítás és a papírmentessé válás 

 

ÖKO - munkaközösség 

Villányiné Stáhl Márta    intézményvezető helyettes 

Keresztély Renáta ÖKO munkaközösség 

vezető, DÖK segítő Pellérd, 

tanár 

Katicsné Somogyvári Ildikó   könyvtáros 

Horváth Dávid Attila    tanár 

Jakab András     tanár 

Juhászné Kernya Andrea    tanító 

Antalné Horváth Bernadett    tanár, DÖK segítő Görcsöny 

Tóth Anett      tanító 

Hambakó Lilla     tanító 

Nagy Zoltánné     tanár 

Pók Csaba      tanár, DÖK segítő 

Kővágószőlős 

Posta Péter      technikai dolgozó 
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Ökoiskolai működéshez kapcsolódó programok 

A környezeti nevelés, egészségnevelés és fenntarthatóság szinterei tanórákon 

A tanórákon szinte valamennyi tantárgy színtere a környezettudatos 

nevelésnek. Alsó tagozaton a környezetismeret órák, felső tagozaton a biológia, 

földrajz, természetismeret, kémia, egészségtan és fizika órák. A magyar nyelv 

és irodalom órákon érzelmi kötődés hozható létre a környezetünk megóvásáért, 

helyes kommunikáció a témával kapcsolatban, valamint a reklámnyelv 

ismerete, szerepe életünkben. Rajzórákon a természet sokszínűsége és 

formagazdagsága kerülhet előtérbe, tanulmányozható. Technika órákon 

lehetőség adódik környeztünk megtisztítására, egészséges ételek készítésére, 

használati tárgyak, díszek készítésére újrahasznosított anyagokból.  

Kémia és egészségtan órákon a különböző vegyszerek hatásairól, más 

természetes anyagokkal való kiváltásáról, a tudatosan választott 

élelmiszerekről, a helyes táplálkozásról beszélgetünk, tematikusan történik a 

feldolgozás. 

A megfelelő témaköröket a helyi tantervek, munkatervek, tanmenetek 

tartalmazzák.  

Az osztályfőnöki órákon a környezettudatos magatartásra nevelésen túl a 

mindennapi problémák felismerése, megoldásuk elvégzésére van lehetőség.  

A tanórán kívüli ökoiskolai tevékenységek szinterei 

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

tanítás nélküli munkanapokon, kirándulásokon jelenik meg. A 

fenntarthatóságra nevelésben ezek az egyik legfontosabb időkeret, amivel ki 

lehet egészíteni a tanórán elhangzottakat, az elméletet átvinni gyakorlatba. 

Ezeken a rendezvényeken az iskola egész- szülők, diákok, nevelők- együttes 

munkája jelenik meg. 

 

Megünnepeljük a környezetünk jeles napjait: 
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- Takarítási világnap: szeptember 3. hétvégéje – Környezetünkért hulladékgyűj-

tés 

- Autómentes világnap: szeptember 22. 

- Állatok világnapja: október 4. 

- „Ne vásárolj semmit” nap: november 27. 

- Vizes élőhelyek világnapja: február 2. 

- Víz világnapja: március 22.  

- Föld órája: március utolsó szombatja 

- Föld napja: április 22. 

- Madarak és fák napja: május 10. 

Minden tagintézményben szervezünk hulladékgyűjtést, a papír, fém, műanyag hulladé-

kokra koncentrálva. A tanév során szelektíven gyűjtjük a használt elemeket, akkumulá-

torokat. 

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

tünkkel kapcsolatos, átfogó témákat dolgozunk fel, idei témánk az ÚJRAHASZNOSÍ-

TÁS, minden tantárgyat érintve. Biciklitúrákat, gyalogtúrákat szervezünk a település 

közvetlen, ill. közvetett környezetébe (KRESZ-park, Malomvölgyi parkerdő, stb.), ki-

használva a nemrégen épített kerékpárutat is. Tovább ápoljuk a kapcsolatot a helyi hor-

gászegyesülettel, és tervezzük a helyi halastavak meglátogatását. Ebben a tanévben is 

minden tagintézmény részt vesz a Világ Legnagyobb Tanórája programon. A pellérdi 

iskolában folyamatos a fűszerkert gondozása az ÖKO – szakkör segítségével, a Diákön-

kormányzatok pedig a teremtisztasági – versenyeknél és a hulladékgyűjtésnél segítenek. 

Versenyek: 

Pellérden alsós környezetismereti versenyt szervezünk ( Csiga – Biga ), Kővágószőlő-

sön a Vörös Homokkő Túraverseny kerül megrendezésre. Részt veszünk továbbá a tan-

év során kiírásra kerülő levelezős és egyéb versenyeken. 

Szakkörök: 

Pellérd:   ÖKO – szakkör   vezető: Horváth Dávid Attila 

Kővágószőlős:  Bányamanó – szakkör  vezető: Nagy Zoltánné 
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Belső tudásmegosztás és kapcsolatok 

Munkánkat minden intézményben segítik a Diákönkormányzat, valamint a technikai 

dolgozók, nagyobb programjainkban a teljes tantestület is részt vesz. 

A munkaközösség feladatainak minden intézményben van felelőse az ott dolgozó kollé-

ga személyében, a pellérdi intézményben megoszlanak a feladatok a nagyobb taglét-

szám miatt. A munkát a munkaközösség - vezető fogja össze, a programokról fényképes 

emlékeztetők készülnek. 

Munkaközösségünk tagjai között a tudásmegosztás rendszeres és a munkaközösségi 

foglalkozások egy része is kifejezetten erről szól. 

A tagok között és külső partnereinkkel a kapcsolattartás folyamatos, melynek fő formá-

ja az elektronikus kommunikáció a személyes interakciók mellett. 
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Éves munkaterv  2019 – 2020 tanév – Pellérdi Általános Iskola 

Hónap Tevékenység Határ-

idő 

Közreműködők Felelős 

személyek 

Augusztus  Ökoiskolai 

munkaterv 

elkészítése 

aug. 27. munkacsoport tagjai Keresztély 

Renáta 

Szeptem-

ber 

 Környezetünkért 

hulladékgyűjtés 

szept.16

. 

iskola tanulói, DÖK, 

pedagógusok, Posta 

Péter, Biokom 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Horgászvizsga szept.21

. 

Pellérdi Horgász-

egyesület 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Autómentes világnap 

a sportnap keretében 

szept.21

. 

osztályok Villányiné 

Stáhl Márta 

  Világ Legnagyobb 

Tanórája 

szept.30 

– okt. 

04. 

diákok, pedagógusok Keresztély 

Renáta, 

Vészi Vi-

rág Petra 

  Fűszerkert 

gondozása 

szept. 

30. 

Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, 

továbbítása 

szept. 

30 

szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Használt elem 

gyűjtés 

szept. 

30. 

iskola tanulói, Pont-

velem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

Október  Állatok világnapja – 

Öszi Iskolai 

Kirándulás 

okt.04. iskola tanulói Keresztély 

Renáta, 

Villányiné 

Stáhl Márta 
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  Vörös Homokkő 

Túraverseny 

okt.11. iskola csapatai Nagy Zol-

tánné 

Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Fűszerkert 

gondozása 

okt. 30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, 

továbbítása 

okt. 30 szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Használt elem 

gyűjtés 

okt. 30. iskola tanulói, Pont-

velem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

November  Ne vásárolj semmit 

nap 

nov.27.  iskola tanulói Keresztély 

Renáta 

  Használt elem 

gyűjtés 

nov. 30. iskola tanulói, Pont-

velem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Fűszerkert 

gondozása, 

téliesítése 

nov. 30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, 

továbbítása 

nov. 30 szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Madáretetés 

megszervezése 

nov. 30 Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

December  Madáretetés 

biztosítása 

dec.20. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 
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  Használt elem 

gyűjtés 

dec.20.  iskola tanulói, Pont-

velem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Teremtisztasági 

verseny 

dec.20.  DÖK Keresztély 

Renáta 

Január  Használt elem 

gyűjtés 

jan. 30. iskola tanulói, Pont-

velem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Madáretetés 

biztosítása 

jan. 30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, 

továbbítása 

jan. 30 szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

Február  Vizes élőhelyek 

világnapja 

feb. 04. diákok, könyvtár Katicsné 

Somogyvá-

ri Ildikó 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, 

továbbítása 

feb.28. szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Madáretetés 

biztosítása 

feb.28. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Használt elem 

gyűjtés 

feb.28. iskola tanulói, Pont-

velem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

Március      

  Te – Szedd! márc.31

. 

diákok, tanárok Keresztély 

Renáta 

  Víz világnapja márc.22

. 

diákok, könyvtár Katicsné 

Somogyvá-
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ri Ildikó 

  Happy – hét márc.31

. 

diákok, pedagógusok Keresztély 

Renáta 

  Használt elem 

gyűjtés 

márc.31 iskola tanulói, Pont-

velem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, 

továbbítása 

márc.31 szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Tavaszi munkák a 

fűszerkertben 

márc.31 Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Föld órája márc.27 diákok Juhászné 

Kernya 

Andrea 

Április  Életmentő nap ápr. diákok, tanárok, kül-

sős meghívott elő-

adók 

Villányiné 

Stáhl Már-

ta, dr. Fe-

jesné Ta-

kács Viktó-

ria, Keresz-

tély Renáta 

  Föld napja – TET 

nap 

Újrahasznosítás 

ápr.22. diákok, könyvtár Katicsné 

Somogyvá-

ri Ildikó 

  Fenntarthatósági 

témahét 

ápr. 20-

27 

tanárok, diákok Villányiné 

Stáhl Márta 

Keresztély 

Renáta 

  Teremtisztasági 

verseny 

ápr.30. DÖK Keresztély 

Renáta 
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  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, 

továbbítása 

ápr.30.  szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Fűszerkert 

gondozása, 

növénytelepítés 

ápr.30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Használt elem 

gyűjtés 

ápr.30. iskola tanulói, Pont-

velem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

Május  Madarak és fák 

napja 

máj.10 tanulók, könyv-

tár,pedagógusok 

Katicsné 

Somogyvá-

ri Ildikó, 

Keresztély 

Renáta 

  Faluszépítés máj.09. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

 
Csiga – Biga alsós 

környezetismereti 

verseny 

máj.13. Alsós munkaközös-

ség 

Jakabné 

Katics Ildi-

kó 

  Horgászvizsga máj.31.  diákok, Pellérdi Hor-

gászegyesület 

Villányiné 

Stáhl Már-

ta, Keresz-

tély Renáta 

  Használt elem 

gyűjtés 

máj. 30. iskola tanulói, Pont-

velem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Fűszerkert 

gondozása, 

növénytelepítés 

máj. 

30.. 

Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Pályázat és máj. 30. szaktanárok, diákok Keresztély 
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versenyfelhívások 

figyelése, 

továbbítása 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

Június  Osztálykirándulások jún.4-6. osztályfőnökök, diá-

kok 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Környezetünkért 

hulladékgyűjtés 

jún. iskola tanulói, DÖK, 

pedagógusok, Posta 

Péter, Biokom 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Pályázat és 

versenyfelhívások 

figyelése, 

továbbítása 

jún. 14. szaktanárok, diákok Keresztély 

Renáta 

Villányiné 

Stáhl Márta 

  Fűszerkert 

gondozása, nyári 

munkák 

megszervezése 

jún. 14. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Használt elem 

gyűjtés 

jún.14. iskola tanulói, Pont-

velem 

Juhászné 

Kernya 

Andrea 

  Beszámoló készítése jún. 20. munkaközösség tag-

jai 

Keresztély 

Renáta 

Július  Aktuális fűszerkerti 

munkák 

júl. 30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

Augusztus  Tanév előkészítése aug. 23. vezetőség Villányiné 

Stáhl Márta 

  Fűszerkerti munkák aug. 30. Öko – szakkör Horváth 

Dávid Atti-

la 

  Ökoiskolai 

munkaterv 

előkészítése 

aug. 30. Munkaközösség Keresztély 

Renáta 
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Pellérd, 2019.szeptember 05. 

 

Keresztély Renáta 

munkaközösség vezető 
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A nyelvi munkaközösség munka-

terve a 2019/ 2020-es tanévben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Készítette: Jakab Gabriella 

                                                                         munkaközösség-

vezető 

 

 

 

 „Több közösségi nyelv birtokbavétele az egyik elengedhetetlen feltétel az EU polgárai 

számára ahhoz, hogy lehetővé váljék, hogy személyi és szakmai lehetőségeiknek mind-

abból a hasznából részesüljenek, amelyet számukra a nagy, határok nélküli piac kínál. 

... A nyelvek a szükséges átjárási pontokat jelentik a másikhoz. ... A nyelvtanulásnak van 



 

84 

 

egy másik jelentősége is. ... Egy más nyelvvel való kapcsolat nem csupán összemérhető-

vé teszi az anyanyelvet is, hanem arra kedvező hatást is gyakorol ... fejleszti az intellek-

tuális ébrenlét és mozgékonyság képességét.” (Európa Tanács Kulturális Együttműkö-

dési Tanácsa) 

 

A nyelvi munkaközösség feladata az intézményben folyó német nemzetiségi nyelvokta-

tó munka (Pellérden és Gyódon) eddig elért színvonalának megtartása, illetve emelése, 

a nemzetiségi hagyományok ápolása, valamint az angol nyelv és kultúra megismerteté-

se, Görcsönyben és Kővágószőlősön első idegen nyelvként, Pellérden pedig második 

idegen nyelvként. 

Szakmai közösségünk az intézmény pedagógiai programja, munkaterve és a munkakö-

zösség tagjainak javaslata alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint 

tevékenykedik. 

 

A munkaközösség tagjai: 

- Horváthné Károlyi Erika – angol nyelv 

- Jakab Gabriella – német nyelv, munkaközösség-vezető 

- Juhászné Kernya Andrea – német nyelv 

- Dr. Káplárné Nagy Ágnes – német nyelv 

- Kozma Kata – angol nyelv 

- Pavlekovicsné Pfaff Erzsébet – német nyelv (óraadó) 

- Szieberthné Apáthy Anita – német nyelv 

- Szilárd Adél – angol nyelv 

 

Tárgyi feltételek: 

- Az IKT eszközök kellő számban rendelkezésre állnak.  

- Teremcserével megoldható, hogy a pedagógus minden tanulócsoportban alkal-

mazhassa az IKT eszközöket. 

- A kétnyelvű szótárak száma megfelelő.  

 

 

 

Célkitűzéseink: 
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- magas színvonalú munkavégzés, 

- a nyelvtanulás megszerettetése, népszerűsítése, 

- játékos nyelvtanulás, 

- pozitív tanulói légkör megteremtése, 

- nyelvi attitűdök fejlesztése, 

- nyelvi kultúra bővítése, 

- interkulturális ismeretek bővítése, 

- igazodás a Közös Európai Referenciakeret szintrendszeréhez, 

-  a szülők elvárásainak figyelembe vétele, 

- biztosítani a képességek kibontakoztatásának lehetőségét,  

- a tanulók nyelvi tanulmányi versenyekre történő felkészítése, 

- az intézmény hírnevének növelése, 

- a szakmaiság biztosítása. 

 

Munkaközösségünk feladatai: 

- Az oktatással, neveléssel kapcsolatos törvényi szabályozóknak való teljes meg-

felelés. 

- A tantermek technikai eszközeinek maximális kihasználása, az interaktív táblák 

nyújtotta képi megjelenés, böngészés, információ keresése és beépítése a tan-

órákba, valamint a meglévő szemléltető eszközök hatékonyabb alkalmazása.  

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

pedagógiai módszerek alkalmazása. 

- A tehetséges tanulók felkészítése nyelvi versenyekre, a nyolcadik osztályosok 

segítése a pályaválasztásban és a továbbtanulásban. 

- A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók támogatása a szakértői vélemények fi-

gyelembe vételével. 

- Az önálló tanulás segítése. 

- A pozitív megerősítés biztosítása. 

- A módszertani kultúra további fejlesztése, pedagógus önképzés, az elsajátított új 

ismeretek átadása a kollégáknak. 

- Pályázatok figyelemmel kísérése, a bennük rejlő lehetőségek kihasználása. 

- Felkészülés a 2020. évi országos kompetenciamérésre német és angol nyelvből. 

- Partnerkapcsolatok kiépítése. 
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Fejlesztési feladatok:  

Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi 

kompetenciák kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a hasz-

nálható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet je-

lentik, melyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás 

és írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése a követ-

kezőket jelenti:  

- A kötelező nyelvi oktatás végére a tanulók legyenek képesek az idegen nyelvet 

személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni.  

- A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező at-

titűd és motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő em-

berek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerésére.  

- A tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntar-

tani, fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni.  

 

A hallott szöveg értése és a beszédkészség:  

A beszédértés és a beszédkészség egymással szorosan összefüggnek, és egymást kiegé-

szítik. A természetes interakcióban a kommunikáció résztvevője az egyik pillanatban 

beszélő, a másikban hallgató. Ezt figyelembe véve a két készséget integráltan kell fej-

leszteni. Egyaránt törekedni kell arra, hogy a tanulók a beszélgetésekben részt tudjanak 

venni, azaz néhány szóval, egy-két mondattal be tudjanak kapcsolódni, reagálni tudja-

nak és arra, hogy egy összefüggő esemény- vagy gondolatsort megértsenek, illetve fo-

lyamatos beszédben kifejtsenek (különböző játékos feladatok, rögtönzések, szerepjáté-

kok, kiselőadások, problémamegoldó feladatok, kötetlen beszélgetések és viták).  

A különböző típusú szövegek hallgatása egyaránt fontos része a hallott szövegértés fej-

lesztésének. A szöveghallgatás mindig legyen előkészített, a feladatok legyenek változa-

tosak és segítsenek a figyelem irányításában, a lényeg kiszűrésében (pl. vizuális és hal-

lott információ összevetése, információk sorrendbe rakása, igaz-hamis válaszok, táblá-

zatkitöltés stb.)  

A beszédértés területén ki kell fejleszteni azokat a stratégiákat, amelyek segítségével a 

tanulók ki tudják szűrni egy hosszabb közlés lényegét, megtalálják a keresett informáci-
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ót, követni tudnak hosszabb, összefüggő szövegeket, esetleges vizuális információk 

felhasználásával.  

 

 

Az olvasott szöveg értése:  

Az olvasásának sokféle célja van, a szövegértésnek sokféle módja. Ennek megfelelően 

sokféle szövegfajtával kell megismerkedni. Már kezdő szinttől szorgalmazni kell a glo-

bális és a részletes szövegértést segítő feladatok végzését. Minél magasabb szintre jut-

nak el a tanulók a nyelvtanulásban, annál nagyobb jelentősége van az olvasásnak.  

 

Az íráskészség:  

Az íráskészség fejlesztése során valós feladatok megvalósítására van szükség (rövid 

üzenetek, utasítások, üdvözletek, levelek írása stb.). Lényeges, hogy a témák megfelel-

jenek az életkornak, nyelvi szintnek és egyéni érdeklődésnek és valódi olvasóközönség-

nek szóljanak (levelezőpartner, faliújság stb.). Fontos, hogy a tanulók koherens szöve-

geket tudjanak alkotni, tudják alkalmazni a megfelelő stílust, és eleget tegyenek a he-

lyesírás, nyelvhelyesség, külalak követelményeinek.  

 

Készségfejlesztés:  

Az idegen nyelvi órákon lehetőség nyílik olyan komplex tevékenységek végzésére, me-

lyek miközben elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, azt is lehetővé 

teszik, hogy elmélyedhessenek az érdeklődési körüknek megfelelő témákban, ezzel is 

fejlesztve ön- és pályaismeretüket, formálva ön- és világszemléletüket. Fontos, hogy az 

idegen nyelvi órákon is törekedjünk a gondolkodási képességek fejlesztésére, többek 

között a rendszerezés, a megtapasztalás, a következtetés, az összehasonlítás, az általáno-

sítás és a konkretizálás gyakorlására. Olyan készségek, képességek, valamint idegen 

nyelvi tudás elsajátítása a cél, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. 

A nyelvtanításban alkalmazott tevékenységi formák segítségével olyan tájékozott és 

tevékeny fiatalokat nevelhetünk, akik önálló és együttes munkavégzésre képesek, krea-

tivitással, képzelőerővel, kellően fejlett érzelmi intelligenciával, és kitartással rendel-

keznek, valamint jól ismerik saját tanulási stratégiáikat, stílusukat, szokásaikat, és nyi-

tottak az új ismeretek megismerésére, emberi kapcsolatok kialakítására. 
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Interkulturális megközelítés: 

Az idegen nyelvek tanulása bizonyítottan elősegíti a különböző kultúrák iránti nyitott-

ságot, megértést és más népek hagyományainak, szokásainak, életmódjának, ünnepei-

nek, vallásának megismerésére, megbecsülésére, információkat szerezhetnek nemcsak a 

tanult idegen nyelv országairól és annak kultúrájáról, de megoszthatják Magyarország-

ról szerzett tudásukat is másokkal, így tolmácsolva értékeinket az adott idegen nyelven. 

Idegen nyelvet tanulva, külföldiekkel kommunikálva, a célnyelvi országban járva, 

anyanyelvi beszélővel találkozva természetszerűen adódnak lehetőségek egymás törté-

nelmének, kulturális örökségének, jellemző sajátosságainak, mindennapi életének meg-

ismerésére-megismertetésére.  

 

Életmód és környezeti nevelés: 

A nyelvtanulás sokat tehet a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében 

is, hiszen a nyelvi nevelés során jó lehetőség nyílik a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlesztésére, a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak ki-

alakítására, az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként 

való tiszteletére. Az idegen nyelvi témák és tananyagok feldolgozása során a tanulók 

segítséget kapnak ahhoz, hogy tudjanak helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani, konfliktusokat megoldani. A jelenleg használatos idegen nyelvi tananyagok 

lehetővé teszik, hogy a diákok – életkoruknak megfelelő mélységben és megközelítés-

ben – az idegen nyelvi órán szembesüljenek az egész emberiséget érintő átfogó kérdé-

sekkel, globális problémákkal is, így elősegítve a tanulók környezettudatos magatartá-

sának, életvitelének kialakulását.  

 

Információs és kommunikációs kultúra: 

Az alaptanterv szerint kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni az információs és 

kommunikációs kultúra erősítését. Ezen a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a tu-

dást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló in-

formációk megtalálását, megértését, szelektálását, elemzését, értékelését, felhasználását, 

és közvetítését értjük. Ennek szerves részét alkotja az anyanyelv tudatos és igényes 

használatán túl az idegen nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti információcsere. 

Az idegen nyelv tanulása remek lehetőségeket teremt még a kritikai és kreatív olvasás 

képességének fejlesztésére: a valós és a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek 
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befogadásának, értelmezésének és megválaszolásának gyakorlására, a különböző médi-

umokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására és szelektív használa-

tára is. Ez a képesség az idegennyelv-ismerettel párosulva azt eredményezi, hogy tanu-

lóink sikerrel aknázhatják ki az információs világháló nyújtotta lehetőségeket és az in-

formációtechnológiai eszközöket az élethosszig tartó tanulás során. 

 

A nemzetiségi nyelvoktatás célja: 

A diákok tegyék magukévá a magyarországi németek legfontosabb hagyományait, 

életmódjukat és kultúrájukat, de ismerjék fel a népek közötti kapcsolódási pontokat.  

A diákok ismerkedjenek meg a magyarországi németek nyelvjárásaival, értékeivel, és 

tudatosuljon bennük az irodalmi nyelvtől való eltérés oka.  

A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani 

ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségé-

vel és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. A történelmi ismeretek segít-

séget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátte-

rének feltárásában.  

A fiatalok ismerjék meg a kisebbségi jogokat, igazodjanak el a mai kisebbségi lét meg-

jelenési formáiban, ismerjék meg a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá ösz-

tönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is önálló kutatással foglakoz-

zanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit. 

Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség 

előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. 

A tanulók tudják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyez-

ni. 

 

Feladatok a nemzetiségi nyelvoktatásban: 

- A Neue Zeitung és más német nyelvű ifjúsági lapok /Spatzenpost, Kleines Volk, 

Topic, Jö/ rendszeres olvasása, az újságban megjelenő pályázati lehetőségek fi-

gyelemmel kísérése. 

- Német nyelvű filmek, vagy színházi előadások megtekintése. A Szekszárdi Né-

met Színház gyerekelőadásaira a nyolcadikosokkal szívesen ellátogatnánk. 

- Tehetséggondozás, felkészítés helyi, megyei és országos tanulmányi versenyek-

re.  
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- Szakköri lehetőség biztosítása a tanulók részére. 

 

Feladatok a nemzetiségi hagyományok ápolása terén: 

- Az iskolai rendezvényeken, ahol lehet, legyen német nyelvű műsor. 

- A karácsonyi ünnepségen nemzetiségi műsorszámok /dalok, versek / bemutatá-

sa. 

- A tantermekben és a folyosókon a dekoráció is utaljon a nemzetiségi jellegre. 

- A régi mesterségeket még bemutatni tudók felkeresése a magyarországi németek 

lakta baranyai településeken, a „Sieben Schritte” program folytatása. 

 

Értékelés: 

Eredményes tanári munka nem képzelhető el ellenőrzés nélkül, az ellenőrzés pedig pe-

dagógiailag hatástalan értékelés nélkül. Állandóan figyelnünk kell az ellenőrzés és érté-

kelés változatos formáira. Fontos ez diáknak, tanárnak és szülőnek egyaránt.  

A népismeret tantárgy kivételes helyzetben lehet, mivel alapvető feladata, hogy élmény-

szerűbbé tegye az oktatást. E tantárgy esetében megengedett a tanári nagyvonalúság, s 

értékelni kell és lehet jó jeggyel minden pozitív megnyilvánulást, s tevékenységválla-

lást. (pl. hozzászólást, vélemény-nyilvánítást, tárgyi gyűjtést, feladatvállalást, stb.) Első-

sorban elméleti alapismereteket kérjünk számon és értékeljünk reális érdemjeggyel, a 

cselekedtetésen alapuló egységeket jó jeggyel osztályozzuk. Az értékelésnél is igyekez-

zünk megtartani az élményszerűséget. 

 

Tehetséggondozás: 

Kiemelkedő képességű tanulóinkkal külön foglalkozunk, hogy tudásukat még jobban 

gyarapítsák. Részt veszünk tanulmányi versenyeken, az idegen nyelv szakirányban to-

vábbtanuló diákokat felkészítjük a felvételi vizsgára. 

 

Felzárkóztatás: 

A tanulási nehézséggel küzdő tanulóink nyelvtanulását speciális, személyre szabott 

módszerek segítségével fejlesztjük. 

Szakvéleménnyel rendelkező tanulóinkkal fejlesztő pedagógus foglalkozik. Folyamato-

san tartjuk vele a kapcsolatot, hogy segíteni tudjuk diákjaink eredményes tanulmányi 

munkáját, fejlődését. 
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Tanórán kívüli tevékenység: 

Tanulóinknak szeretnénk biztosítani délutáni szakköri foglalkozásokat. 

A tehetséges és szorgalmas diákok lehetőséget kapnak helyi, megyei, országos szintű 

német nyelvi és szavalóversenyeken való megmérettetésre. 

A községi rendezvényeinken is méltóan képviselik diákjaink az iskolánkat. 

 

Továbbképzés: 

- Minden nevelő keresi az önképzés, illetve továbbképzés szervezett formáit, tö-

rekszik nyelvtudásának fejlesztésére és szinten tartására. 

- A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai 

Intézet rendszeresen biztosít ingyenes továbbképzési lehetőségeket. 

- Belső hospitálással, óralátogatásokkal sok módszert tanulhatunk meg egymástól. 

 

Kapcsolattartás a munkaközösségen belül: 

Mivel több intézményegységben dolgozunk, a rendszeres személyes jelenlét nehezen 

megvalósítható. Mivel a különböző intézmények élnek az elektronikus levelezés adta 

gyorsaság lehetőségével, így a hozzám eljuttatott információkat, leveleket, felhívásokat 

én is e-mail segítségével továbbítom kollégáimnak. Így a folyamatos kapcsolattartást 

elektronikus úton valósítjuk meg.  

Munkánk, feladataink diktálta ütemben fogunk hosszabb-rövidebb megbeszéléseket 

folytatni a tanév folyamán.  

 

Külső kapcsolataink: 

- Partnerintézmény: A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollé-

gium és Pedagógiai Intézet 

 

Munkaterv havi bontásban:  

 

Időpont Feladat Felelős 

 

Augusztus 1. munkaközösségi megbeszélés: 

- a munkaközösség megalakulása, 

munkaközösség-vezető 
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- éves feladatterv előkészítése, 

- a munkaterv megbeszélése. 

 

Szeptember Munkaterv elkészítése 2019. 09. 10-ig 

 

Tanmenetek felülvizsgálata, aktualizálása, 

elkészítése 2019. 09. 13-ig 

 

Szakvéleménnyel rendelkező tanulók feltér-

képezése 

 

Szüreti mulatság (14-én) 

 

munkaközösség-vezető  

 

A munkaközösség 

minden tagja  

 

A munkaközösség 

minden tagja 

 

német nyelvtanárok 

Október 2. munkaközösségi megbeszélés: 

- a „Családi nap” rendezvényeinek 

előkészítése, 

- Márton nap, 

- tapasztalatok az eddig eltelt időben, 

hangsúlyozottan az új kollégákra 

vonatkoztatva. 

 

munkaközösség-vezető 

November Halloween (tanórákon) 

 

Márton nap (08-án) 

 

Családi nap (09-én) 

 

angol nyelvtanárok 

 

német nyelvtanárok 

 

A munkaközösség 

minden tagja 

 

December Pályaorientációs nap: az idegen nyelvek 

szerepe, ismeretük gyakorlati haszna 

 

Karácsonyi szokások a célnyelvi országok-

A munkaközösség 

minden tagja 

 

A munkaközösség 

minden tagja 
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ban (tanórákon)  

Január Versmondó délután a felső tagozaton                                             német nyelvtanárok 

 

Február Farsangi szokások 

 

 

Nyolcadikos tanulók felkészítése a felvételi 

vizsgára 

 

A munkaközösség 

minden tagja 

 

Érintett pedagógusok 

 

 

Március 3. munkaközösségi megbeszélés: 

- belső tudásátadás: továbbképzések 

tapasztalatai,  

- egymás munkájának segítése: elekt-

ronikus tananyagok adaptálása, tu-

dásbázis létrehozása, 

- a honlapon újabb iskolai segédanya-

gok megjelentetése. 

 

munkaközösség-vezető 

és  

a munkaközösség 

minden tagja 

 

Április Húsvéti szokások a célnyelvi országokban 

(tanórákon) 

 

A munkaközösség 

minden tagja 

 

Május Idegen nyelvi mérés 

 

Az idegen nyelvi mérés eredményeinek fel-

töltése, összesítése 

 

Bemutatkozik az iskola 

 

Érintett pedagógusok 

 

munkaközösség-vezető  

 

 

A munkaközösség erre 

vállalkozó tagjai 

 

Június 4. munkaközösségi megbeszélés: 

- az idegen nyelvi mérés eredményei, 

- az éves munka értékelése, 

munkaközösség-vezető 
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- tapasztalatcsere, 

- a következő tanév előkészítése. 

 

 

Várható versenyek a tanév során: 

- levelezős versenyek 

- alsós német énekverseny Gyódon (tavasszal) 

- alsós német szavaló verseny (tavasszal) 
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AZ OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

A 2019/2020. TANÉV 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Horváthné Károlyi Erika 

                     munkaközösség - vezető 

 

 

 

 

 

Pellérd, 2019. szeptember 07. 
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1. A MUNKAKÖZÖSSÉG SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

 A munkaközöség tagjai: A korábbi évektől eltérően a 2019/20. tanévtől az al-

sós osztályfőnökök nem tagjai a munkaközösségnek. 

 

Pellérd: 

5. osztály: Balogh Edit Anna 

6. osztály: dr. Makra Istvánné 

7. osztály: Jakab Gabriella 

8. osztály: Kovács Zoltán 

 

Görcsöny:  

                             5-6. osztály (összevont): Derváli Lorándné 

                             7. osztály: Horváthné Károlyi Erika 

                             8. osztály: Rohr Norbert 

 

Kővágószőlős: 

                      5-6. osztály (összevont): Mikéné Berki Irén 

                      8. osztály: Nagy Zoltánné 

 

2. A MUNKAKÖZÖSSÉG TÁRGYI FELTÉTELEI 

 

 Minden osztály saját tanteremmel rendelkezik, általában ott kerülnek megtartás-

ra az osztályfőnöki órák. 

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

újságok gondozásáért. 

 Az osztályfőnökök felelősek a folyosók, az aula rendjéért és dekorálásáért (ettől 

intézményenként el lehet térni, adott szokásrend szerint) 

 A tantermekben az életkornak megfelelő bútorok várják a tanulókat. 

 A tanulószobaként működő tantermekben a kellő számú asztal és szék biztosí-

tott. 
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 Pellérden  tanulói szekrények állnak a tanulók rendelkezésére, amelyek a folyo-

sókon találhatók. 

 A tagintézményekben erre a célra osztálytermekben található szekrényekben biz-

tosítanak helyet. 

 

3. A MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATAI A TANÉV SORÁN 

 

A) A TANÉV RENDJE: 

Szorgalmi idő: 2019. 09. 02. - 2020. 06. 15. 

Tanítási napok száma: 180 

Őszi szünet: 2019. 10. 28. – 2019.11. 01. 

Az őszi szünet időpontja intézményünkben eltérő: 

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 05. (kedd) 

 

Téli szünet: 2019. 12. 23. - 2020. 01. 03. 

Az első félév vége: 2020. 01. 24. 

Az első félévről az értesítés határideje: 2020. 01. 31. 

 

Tavaszi szünet: : 2020. 04. 09. - 2020. 04. 14. 

A tavaszi szünet időpontja intézményünkben eltérő: 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. 04. 03. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. 04.16. (csütörtök) 

 

2019. 09.21. (szombat) SPORTNAP helyett szünet 2020. 04. 06. (hétfő) 

2019. 11. 09.(szombat) EGÉSZSÉGNAP - TIE helyett szünet 2020.04.  07. (kedd) 

 

 

 

 

B) KIEMELT FELADATAINK ISKOLAI SZINTEN: 
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 Az oktatással, neveléssel kapcsolatos törvényi szabályozóknak való teljes meg-

felelés 

 A tanulók személyiségének sokoldalú megismerése 

 Az osztályközösségek fejlesztése 

 Esztétikus tanulási környezet kialakítása 

 A belső terek folyamatos alakítása, dekorálása 

 Napi kapcsolattartás az osztállyal 

 Kapcsolattartás az osztályban tanító nevelőkkel 

 A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése, viselkedéskultúrájuk javítása 

 Nemzeti hagyományaink, kultúránk ápolása 

 Naprakész adminisztráció: e-napló (Kréta) vezetése, törzslapok… 

 Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel ( személyes, telefonos, on-line) 

 Elégedettségi, szociális háttér, tanulási motiváció mérése, kiértékelése, az ered-

mények függvényében fejleszteni, alakítani oktató-nevelő munkánkat 

 Aktív részvétel a DÖK által szervezett programokon 

 Kapcsolat a szülői munkaközösséggel, aktív részvétel  az általuk szervezett 

programokon 

 Iskolán kívüli programok szervezése 

 A problémás tanulók segítése, a tehetségek felkarolása 

 Az ÖKO szemlélet folyamatos fejlesztése - környezetvédelem 

 Egységes elvárások, rend kialakításával a napközi és a tanulószobai munka ha-

tékonyságának emelése 

 Pályaorientáció 

 Az önálló tanulási kompetenciák fejlesztése 

 Felkészülés a pedagógusok minősítésére 

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

pedagógiai módszerek alkalmazása  

 A módszertani kultúránk további fejlesztése, pedagógus önképzés, az elsajátított 

új ismeretek átadása a kollégáknak 

 Idegen nyelvi kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon 

 Országos kompetenciamérés ( magyar nyelv és matematika)a 6. és a 8. évfolya-

mon 
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C) FEJLESZTÉSI TERÜLETEINK MUNKAKÖZÖSSÉGI SZINTEN: 

 

ERKÖLCSI NEVELÉS: 

 A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következ-

ményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatá-

sa, társadalmi beilleszkedésük elősegítése 

 Felkészíteni a tanulókat az életben elkerülhetetlen értékkonfliktusokra 

 Választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira 

 Megérteni, megvitatni az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdé-

seit 

 Olyan nélkülözhetetlen készségek, mint pl. a kötelességtudat, a mértéktartás, az 

együttérzés, a segítőkészség és a tisztelet megalapozása 

 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 

megőrzésével 

 A nemzeti ünnepek méltó megünneplése iskolai és községi szinten a helyes vi-

selkedés és öltözködési szokások kialakításával  

 A helyi hagyományok ápolása 

 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS: 

 A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel 
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 A cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályai-

nak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmen-

tesség, a méltányosság jellemzik 

 A közügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemző-

képesség és a vitakultúra fejlesztését kívánja 

 A tanulók sajátítsák el a felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság és a 

kölcsönös 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 

juttatása 

 A tanuló váljon képessé érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös el-

fogadásra 

 A tanulót támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani tudja fejlődését és életpá-

lyáját 

 

A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS: 

 Segítség a felelős párkapcsolatok kialakításában, a családi életben felmerülő 

konfliktusok kezelésében 

 A szexuális kultúra kérdéseivel való foglalkozás 

 

A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS: 

 A tanulók felkészítése arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a moz-

gásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására 

 A tanulók legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas 

viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére 

 A tanulók felkészítése az önállóságra, a betegség-megelőzésre, a szabályok be-

tartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anya-

gok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében 
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 A tanulók segítése a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának meg-

előzésében 

 

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 

magatartás kialakítása 

 A szociális érzékenység kifejlesztése a tanulókban 

 Az együttműködés, a problémamegoldás, az önkéntes feladatvállalás képességé-

nek kifejlesztése a tanulókban 

 

FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG: 

 A tanulóknak ismerniük és becsülniük kell az életformák gazdag változatosságát 

a természetben és a kultúrában 

 A tanulóknak meg kell tanulniuk az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és fele-

lősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használni 

 A tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő 

 A tanulók kapcsolódjanak be környezetük természeti és társadalmi értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába 

 

PÁLYAORIENTÁCIÓ: 

 Az iskola nyújtson a tanulók számára átfogó képet a munka világáról 

 A tanulók számára olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek 

segítségével kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 

megfelelő területeken és képessé válnak pályájuk kiválasztására és az ahhoz ve-

zető erőfeszítések megtételére 

 A tanulókban fejleszteni kell az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését 
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GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS: 

 A tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal 

való ésszerű 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 

kapcsolatát 

 

MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS: 

 A tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét 

 A tanulók ismerkedjenek meg a média működésével és hatásmechanizmusával, a 

média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuá-

lis, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, vala-

mint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével 

 

A TANULÁS TANÍTÁSA: 

 A tanuló érdeklődésének felkeltése, útbaigazítása a tananyag elsajátításával, 

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban 

 A tanulók tanulják meg, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísér-

let módszere, hogyan alkalmazhatók a könyvtári és más információforrások, ho-

gyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok, melyek az egyénre 

szabott tanulási módszerek, és hogy hogyan lehet együttműködni a csoportban 

 FELADATAINK AZ EGYES OSZTÁLYFŐNÖKÖK SZINTJÉN: 

 A társadalmi igényeknek, pedagógiai céljainknak és a gyermekek egyéniségének 

megfelelő 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 
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 Napi kapcsolattartás az osztállyal 

 A problémák azonnali megoldása, amennyiben szükséges, segítséggel 

 Hospitálás az osztályuk különböző tanóráin 

 A napló, a tanulók adatainak pontos, naprakész vezetése 

 A hiányzások naprakész ellenőrzése 

 A felelősök 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 

 Pályaválasztási döntés előkészítése minden évfolyamon, különös tekintettel a 8. 

évfolyamon 

FELADATOK, FELELŐSÖK, HATÁRIDŐK HAVI BONTÁSBAN 

Augusztus: 

- Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet  

Felelős: Varga Ágnes 

- Első munkaközösségi értekezlet: a tanévre szóló feladataink megbeszélése 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika 

- A munkaközösség éves munkatervének elkészítése  

Felelős: Horváthné Károlyi Erika 

- Tanévnyitó ünnepély Pellérden  
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Szeptember: 

- Tanévnyitó a görcsönyi és a kővágószőlősi tagintézményben 

- Az első tanítási nap, hagyományos munkarend szerint, baleset-és tűzvé-

delmi szabályok ismertetése, osztálytitkárok és helyetteseik megválasztása, 

házirend, az osztályok belső szabályainak megismertetése  

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

- Szülői értekezletek, a szülői munkaközösség tagjainak megválasztása lehe-

tőség szerint az első két hétben 

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

- Tanmenetek és munkatervek elkészítése 

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

Határidő: szeptember 13. 

- Határtalanul pályázat :a pellérdi és a görcsönyi 7. osztályos tanulók részvé-

telével (pécsi Bártfa utcai iskolával) – Erdélyi kirándulás A fejedelmek 

nyomában címmel: szept.11-14. 

- Felelős: érintett osztályfőnökök 

- Határidő: szeptember 11. 

- Hulladékgyűjtés, illetve papírgyűjtés  

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

Határidő: rugalmas, a hónap második fele, intézményenként változó 

- Statisztika elkészítése  

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

Határidő: A hónap utolsó hete 

- Tanítsunk Magyarországért mentorprogram indulása a görcsönyi  

tagintézményben 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika 

Határidő: Rugalmas ( a pályázat szerint) 

- Kréta naprakész vezetése 

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

Határidő: folyamatos egész tanévben 
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- Baranya megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház-zal való kapcsolat 

felvétele 

Felelős: intézményenként eltérő, az intézményvezető által megbízott pe-

dagógus 

Határidő: szeptember 16. 

Október: 

- Ünnepi (október 6. és 23.) megemlékezések 

Felelős: tagintézményenként kijelölt nevelők, osztályfőnökök 

- Pályaorientációs nap, pályaválasztással kapcsolatos szülői értekezletek  

Felelős: pályaválasztási felelősök, 7-8.osztályok osztályfőnökei 

Határidő: Intézményenként eltérő, a hónap végéig 

-  Napközi és tanulószobai igény, étkezés felmérése az őszi szünet idejére 

Felelős: valamennyi osztályfőnök  

Határidő: október 18. 

-  Mérések: kiemelt feladat – tanulási motiváció, szociális környezet, szülői 

elégedettség felmérése 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika és az osztályfőnökök 

Határidő: a hónap vége, az őszi szünet előtti hét 

           November:  

- Őszi nevelőtestületi  értekezlet: A komplex alapprogram képzéseinek ta-

pasztalatai. 

Felelős: Varga Ágnes 

Határidő: november 4.  

- Egészségnap, családi nap  

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

Határidő: november 9. 

- Fogadó óra, nyílt nap 1-8.évfolyamon 

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

Határidő: rugalmas, tagintézményenként eltérhet 
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-  Munkaközösségi foglalkozás: az egységes elvárás rendszer kidolgozása, a 

kérdőívek kiértékelése, tájékoztatás, a mérési eredmények ismeretében, fel-

adatok meghatározása 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika 

Határidő: a hónap vége 

-  Szülői fogadó óra, első szöveges értékelés (IPR) 

Felelős: osztályfőnökök és az IPR munkaközösség vezető 

Határidő: a hónap vége (november 25.) 

 

December: 

- Pályaorientációs projektnap 

Felelős: pályaválasztási felelősök valamint a  8. osztályok osztályfőnökei 

Határidő: december 7. 

- Szülői értekezlet a 8. osztályokban, jelentkezés a központi felvételi vizsgá-

ra 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: rugalmas, igény szerintFelmérés: szükség van-e a tanulók fel-

ügyeletére a tanítási szünetek munkanapjain. 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: a szünetet megelőző 7 tanítási nap 

- Felsős vers- és prózamondó verseny osztályszinten  

Felelős : a felső tagozat osztályfőnökei 

Határidő: szünet előtti hét 

- Jelentkezés a központi felvételi vizsgára 

Felelős: adott osztályfőnökök  

Határidő: előírás szerint, dec. 6. 

 

- Bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése 

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

Határidő: december 20.  

- Adventi ünnepkör-gyertyagyújtások, télapó, karácsonyi vásárok… 

Felelős: intézményenként eltérő, általában az osztályfőnökök 

Határidő: folyamatos 
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Január:   

- Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosok számára  

- Félévi jegyzáró értekezlet  

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

Határidő: rugalmas, intézményenként változó 

- Központi felvételi vizsga 

Felelős: a 8. osztály osztályfőnökei 

Határidő: jan. 18. 

- Félévi értesítők kiosztása 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: január 31. 

Február:  

- Nevelőtestületi értekezlet 

Felelős: Varga Ágnes 

Határidő: február 3. 

- Munkaközösségi foglalkozás: az egységes elvárásrendszer hatékonyságá-

nak vizsgálata, ha szükséges: újra gondolás, átdolgozás; az első félévi ta-

pasztalatok megbeszélése 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika 

Határidő: február 3. 

- Szülői értekezlet, második szöveges értékelés (IPR) 

Felelős: osztályfőnökök és az IPR munkaközösségvezető 

Határidő: rugalmas, általában február első hete 

- Farsangi programok 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: rugalmas 

- Továbbtanulási lapok elküldése 

Felelős: 8. osztályok osztályfőnökei 

Határidő: központi, február 19. 

 

Március:  
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- Nyílt nap az 1-8.évfolyamon 

Felelős: valamennyi pedagógus 

Határidő: március 12. 

 

- Nemzeti ünnepünk megünneplése 

 

Felelős: intézményenként eltérő 

Határidő: március 13. 

 

- A középiskolai jelentkezések módosítása - lehetőség 

      Felelős: 8. osztály osztályfőnökei 

     Határidő: központi, március 19-20. 

- Nyílt nap az 1-8. évfolyamon 

Felelős: munkaközösség minden tagja 

Határidő: március 18. 

Április:  

- Húsvéti hagyományok, játszóház, DÖK-nap   

Felelős: a megbízott pedagógus munkáját segíti munkaközösség minden 

tagja  

- Felmérés: szükséges-e a tanulók felügyelete a tavaszi szünetben 

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: a szünet előtt 7 munkanap 

- Nevelési értekezlet  

Felelős: Varga Ágnes 

Határidő: április 15. 

- Kiemelt feladat: a kompetencia mérésekre való felkészülés támogatása a 

szaktanárokkal folytatott eszmecsere alapján 

Felelős: érintett (6-8.) osztályfőnökök 

Határidő: folyamatos május végéig 

- Fogadó óra  

   Felelős: a munkaközösség minden tagja 

Határidő:  intézményenként változó, a hónap vége 
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Május:  

- Anyák napi ünnepségek intézményenként, osztályonként eltérő formában  

Felelős: osztályfőnökök 

Határidő: rugalmas 

- Kompetenciamérések  

Felelős: az érintett évfolyamok  (6-8)osztályfőnökei és a mérésvezető 

Határidő: központi ( május 20. és 27.) 

- 3. szöveges értékelés (IPR) 

Felelős: osztályfőnökök és az IPR munkaközösség vezető 

Határidő: a hónap vége 

- Munkaközösségi foglalkozás: tapasztalatcsere, éves beszámolók szempont-

jainak megbeszélése 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika 

Határidő: a hónap vége/ június eleje 

Június:  

- Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról  

Felelős: érintett évfolyamok osztályfőnökei 

- Érdemjegyzáró megbeszélés  

Felelős: valamennyi pedagógus 

Határidő: rugalmas 

- Osztály-iskolai kirándulások  

Felelős: a munkaközösség minden tagja  

Határidő: rugalmas 

- A tanév végi teendők: beszámolók ( szaktárgyi, munkaközösségi, osztály-

főnöki), bizonyítványok … írása 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika és valamennyi pedagógus 

Határidő: június 15. 

- Tanévzáró értekezlet  

Felelős: Varga Ágnes 

Határidő: június 25. 

F) AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK MUNKÁJÁT SEGÍTIK: 
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 Az intézményvezetés 

 A munkaközösség-vezető 

 Az osztályban tanító szaktanárok 

 A napközis nevelők 

 Az ifjúságvédelmi felelős 

 A mentor kolléga 

 A fejlesztő pedagógus  

 A szociális segítő 

 Az iskolaorvos 

 A védőnő 

 Az iskolapszichológus 

 A szülői választmány tagjai 

 Külső partnerek pl. a szakszolgálat, szakértők… 

 

G) MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK CÉLJAI: 

 Erősítjük pedagógiai egységünket. 

 A magasabb minőség biztosítása érdekében nagyobb hangsúlyt fektetünk a diffe-

renciálásra, a tanulók motiválására és az alkalmazott módszerek kombinálására. 

 Egységes szemléletet alkalmazunk az iskolai nevelési elvekben. 

 A problémájukkal hozzánk forduló tanulókat meghallgatjuk, tanácsokkal látjuk 

el. 

 Egyéni, a tanulók érzelmi beállítottságának megfelelő bánásmódot alkalmazunk. 

 Szeretetünket, megértésünket éreztetve jutalmazunk, sokat dicsérünk, de szükség 

esetén büntetünk is. 

 Megtanítjuk, gyakoroltatjuk a kulturált vita szabályait, az érvelés jelentőségét, az 

ellenérvek szerepét, az ellenvélemény tolerálását. 

 Fejlesztjük a tanulók kommunikatív képességeit. 

 Kialakítjuk a helyes, kulturált, választékos kifejezőképességet. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a gondolkodási, a probléma-megoldási készségek, a 

kreativitás fejlesztésére, a döntéshozási képesség kialakítására. 

 Közösen dolgozunk a feladatokon. 
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 A terheket lehetőség szerint egyenlően osztjuk el. 

 Egymástól tanulunk óralátogatások és a továbbképzési tapasztalatok átadása ré-

vén. 

 Szükség esetén kérdezünk, segítséget kérünk egymástól. 

 Következetesek vagyunk munkánk minden területén. 

 Közösen értékeljük az általunk végzett munkát és együtt határozzuk meg a to-

vábblépés, a fejlődés lehetőségét. 

 

H) KAPCSOLATTARTÁS A MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜL: 

 A rendszeres személyes jelenlét nehezen valósítható meg, mert több intézmény-

egységben dolgozunk. 

 A tanév során a székhelyintézményben alkalmanként találkozunk, ilyenkor is le-

hetőség van feladataink, felmerülő problémáink megvitatására. 

 A folyamatos kapcsolattartást a feladataink elérése érdekében elektronikus úton, 

az iskolai levelezőrendszer segítségével valósítjuk meg. 

 

I.) MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TERVEZETT MEGBESZÉLÉSEI, FOGLALKO-

ZÁSAI: 

 1. foglalkozás: Alakuló ülés, szervezés, az 1. félév átbeszélése (2019. augusztus 

28.) 

 2. foglalkozás: Pályaválasztással, az egységes elvárás rendszer kidolgozása va-

lamint a mérési eredményekkel kapcsolatos megbeszélés  (2019. november) 

 3. foglalkozás: Az első félév értékelése,  a 2. félév feladatainak átbeszélése 

(2020. február) 

 4. foglalkozás: Az éves munka értékelése (2020. május / június) 

 

                                                                    Horváthné Károlyi Erika 

                                                                      munkaközösségvezető 
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                                                                                       Készítette: Pók Csaba 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

A természettudományos munkaközösség tagjai: 

Név Szak Iskola 

Villányiné Stáhl Márta matematika 

technika 

Pellérd 

Hamburger Antal matematika, fizika, informati-

ka 

Pellérd 

Kovács Zoltán matematika, fizika 

 

Pellérd 

Keresztély Renáta biológia, kémia Pellérd 

Jakab András testnevelés Pellérd 

Horváth Dávid földrajz, történelem Pellérd 

Varga Ágnes matematika, fizika Pellérd 

Rohr Norbert testnevelés, földrajz Görcsöny 

Antalné Horváth Bernadett matematika, fizika Görcsöny 

Gyöngyös Iván testnevelés, földrajz Kővágószőlős 

Nagy Zoltánné földrajz, természetismeret Kővágószőlős 

Mikéné Berki Irén matematika, technika Kővágószőlős 

Pók Csaba matematika, testnevelés Kővágószőlős 

 

A MUNKAKÖZÖSSÉG CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI 

 

Célunk, hogy munkaközösségünk összefogja és segítse a természettudományi tantár-

gyakat tanító pedagógusok munkáját. Munkacsoportunkban kiemelten kezeljük a tehet-

séges tanulók fejlesztése, versenyeztetése mellett a lassabban haladók felzárkóztatását, 

korrepetálását. 
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Fontosnak tartjuk, hogy a különböző tantárgyakat tanító kollégák egymás munkáját 

konzultációkkal segítsék, az új kollégák beilleszkedését megkönnyítsük és munkájukat 

segítsük. 

 

 

Az oktató-nevelő munka feladatai és „színterei” 

 

Természettudományos gondolkodás  

kialakítása, természetvédelem  

 

természetjárás  

környezetünk megfigyelése, 

 a tisztaság megóvása,  

szemétgyűjtés, papírgyűjtés 

Tanulási nehézségekkel küzdő gyermeke-

ink segítése 

tanulópárok  

differenciálás  

egyéni fejlesztő foglalkozások  

tanulószoba 

Tanulás hatékonyságának segítése a tanulók motivációjának növelése  

szövegértés segítése  

tanulási technikák bemutatása  

Tehetséggondozás differenciált óravezetés  

tehetségek felismerése, gondozása  

versenyzésre ösztönzés  

Viselkedéskultúra javítása közös követelmények egységes betartása 

(órák rendje, szünetben, sorakozónál, öl-

tözék,  

felszerelések) 

 

Az idei tanév feladatai 
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A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös segí-

tése a tantárgya közötti koncentrációval. 

Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően. 

A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése. 

Az új tantárgyak (földrajz, biológia, fizika, kémia) megkedveltetése. 

Környezettudatos magatartásformák kialakítása és gyakoroltatása. 

A természetvédelem, az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán és 

tanórán kívül. 

Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés, versenyek szervezése, versenyekre való felké-

szítés. 

Differenciálás. 

Számolási készség fejlesztése. 

Az országos mérésre való készülés. 

A testi, lelki egészség ápolása, egészséges életmód kialakítása, káros szokások csökken-

tése.  

Részt veszünk az iskola minden nem szakirányú programjának segítésében. 

IKT eszközök alkalmazása. Az új „TAPI TV” használatának elsajátítása 

Sport, és szaktantárgyi versenyeken való részvétel. 

Új versenyek életre hívása. 

A 2019/20-as tanév program, ütemterve 

- Tanmenetek bemutatása, tankönyvek „rendezése” 

- Október:  Állatok Világnapja ,Vörös homokkő verseny 

- Megyei matematika verseny? 

- Március: Víz Világnapja 

- Április: Föld Napja 

- Május: Madarak és Fák Napja 

- Egészségnap 

- Kistérségi matematika Verseny 

- Tanintézményi óralátogatások /szakkör / 

- Szaktárgyi Továbbképzések 

- Sportversenyek. Kistérségi versenyek. Diákolimpiai versenyek. 

Részt veszünk az Intézmények más munkaközösségi programjain, segítjük a munkáju-

kat. 
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Versenyeink: 

PELLÉRD matematika Logikai verseny dec. 06 

  Körzeti matematika ver-

seny 

márc. 22 

 informatika Számítógépes játékok  

 környezetismeret Tisza vetélkedő folyamatos 

 természetismeret Vörös Homokkő Túra ver-

seny 

okt. 09 

 sport Duatlon szept. 28 

  Atlétika többpróba szept./ápr. 

  Görcsöny Kupa labdarúgás okt./máj. 

  Mezei futás okt. 

  Zsongorkő Kupa labdarú-

gás 

nov.  

  Grundbirkózás  

  Kisiskolák Labdarúgó tor-

nája 

máj. 

 

GÖRCSÖNY matematika Logikai verseny dec. 06 

  Körzeti matematika ver-

seny 

márc. 22 

 informatika Számítógépes játékok  

 természetismeret Vörös Homokkő Túra ver-

seny 

okt. 09 

 sport Duatlon szept. 28 

  Atlétika többpróba szept./ápr. 

  Mezei futás okt. 

  Baksa Kupa labdarúgás okt. 
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  Zsongorkő Kupa labdarú-

gás 

nov.  

  Grundbirkózás  

  Kisiskolák Labdarúgó tor-

nája 

máj. 

    

KŐVÁGÓSZŐLŐS matematika Logikai verseny dec. 06 

  Körzeti matematika ver-

seny 

márc. 22 

 informatika Számítógépes játékok  

 természetismeret Vörös Homokkő Túra ver-

seny 

okt. 09 

 fizika-kémia Niels Bohr máj. 

 sport Duatlon szept. 28 

  Atlétika többpróba szept./ápr. 

  Mezei futás okt. 

  Floorball nov. 

  Zsongorkő Kupa labdarú-

gás 

nov.  

  Mikulás futás dec. 06 

  Grundbirkózás  

  Kisiskolák Labdarúgó tor-

nája 

máj. 

 

Diákolimpiai versenyszámokban közös csapatok indulását tervezzük. 

Madarak ás fák napja fizetős levelező verseny. 

Hernan Ottó biológia verseny. 

Időszakos versenyek kiírás szerint. 
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Pellérd kupa teremfoci újra élesztése, helyi kapcsolattal. 

Egyéni sportversenyek diákolimpiai indulása (tánc, teakwondo, úszás) 

 

BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉS: 

Szavazórendszeres oktatás NET-en keresztűl. (QR kódos) 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK: 

 

Munkafeltételeink jók, de tagiskolánként eltérőek, Kővágószőlősön nincs technika te-

rem. Az Intézmény iskoláiban vannak digitális táblával, projektorral és laptopokkal fel-

szerelt tantermek.  

A nevelőmunka hatékonyságának érdekében fontos az egészséges munkamegosztás a 

többi munkaközösséggel. 

A hiányzó taneszközöket a tagintézmény vezetőknek jelezzük intézményenként. 

Az iskolabusz minden tagintézmény rendelkezésére álljon. 

 

 

MUNKACSOPORTOK: 

Pellérd-Kovács Zoltán 

Görcsöny – Antalné Horváth Bernadett 

 

Kővágószőlős: 2018 szeptember 10 

                                                                                                   Pók Csaba 
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A humán munkaközösség munkaterve 

a 2019/2020-as tanévre 
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Bevezető 

Intézményünkben a székhelyiskolához - a Pellérdi Általános Iskolához - két tagintéz-

mény tartozik: a Görcsönyi Általános Iskola és a Kővágószőlősi Általános Iskola. A 

humán munkaközösség mindhárom intézményegység azonos műveltségterületen tanító 

szaktanárainak munkáját hangolja össze, tervezi, szervezi és ellenőrzi. Szakmai közös-

ségünk az intézmény Pedagógiai 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 ha-

gyományok és az elmúlt tanév tapasztalatainak figyelembe vételére. 

A három intézményegység közötti távolság ellenére munkaközösségünk tagjai igyekez-

nek összehangoltan, egymás munkáját figyelve, segítve dolgozni, hiszen ez egyik fontos 

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

hogy az intézményben működő más szakmai munkaközösségeknek is tagjai vagyunk. A 

munkaközösség vezetők folyamatos kapcsolattartása, a közös megbeszélések hozzájá-

rulnak a zökkenőmentes munkavégzéshez. 

Különösen szoros az együttműködésünk az osztályfőnöki munkaközösséggel, mert kul-

turális és szabadidős programok szervezésével tovább bővítjük a tantárgyakon túlmutató 

szakmai tevékenységeket.  

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 népisme-

ret 

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 
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Sipos Gyöngyi SGY) Kővágószőlős, Görcsöny cigány népismeret  

Kozma Kata (KK)  
Kővágószőlős 

magyar nyelv és irodalom 

Nagy Zoltánné (NZ) vizuális kultúra, etika 

Horváth Dávid (HD) Kővágószőlős, Pellérd történelem 

Jakab Gabriella (JG) 

Pellérd 

történelem 

Katicsné Somogyvári Ildikó 

(KSI) 
könyvtáros 

Szilárd Adél (SZA) etika 

Kovács Boglárka (KB) magyar nyelv és irodalom 

Balogh Edit (BE) 
magyar nyelv és irodalom, 

etika 

 

Mivel több intézményegységben dolgozunk, a rendszeres személyes jelenlét nehezen 

valósítható meg. Így a folyamatos kapcsolattartást elektronikus úton valósítjuk meg. A 

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

teremt az aktuális feladatok megbeszélésére, tapasztalatcserére. Így biztosítjuk a gördü-

lékeny, zökkenőmentes közös munkát a kitűzött feladatok eredményes elérése érdeké-

ben. 

A munkaközösségben az elmúlt tanévéhez képest több személyi változás történt. Az 

újonnan belépő kollégákat segítjük a feladatok átvételében. 

A nevelő-oktató munkánk megvalósításához jól felszerelt tantermek állnak rendelkezé-

sünkre: tanulói tabletek, interaktív táblák, projektorok, számítógépes tanterem és leg-

újabb beszerzésként „tapi tv” áll rendelkezésünkre.  

 

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 

ismeretek, ötletek, tapasztalatok megosztása a munkaközösségen belül.  

 a tanítási órákon a leghatékonyabb, változatos munkaformák alkalmazása, me-

lyekkel eredményesebben motiváljuk, gondolkodtatjuk, cselekedtetjük tanítvá-

nyainkat. 
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 nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, sok-

színű 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 2019/20-as tanévre 

 

 

Időpont Feladat Felelős 

Augusztus 

1. munkaközösségi megbeszélés: 

 a munkaközösség megalakulása, 

 éves feladatterv előkészítése, 

 a munkaterv megbeszélése. 

mk. vez. 

 

Szeptember 

Szakvéleménnyel rendelkező tanulók feltérképe-

zése 
szaktanárok 

Tanmenetek felülvizsgálata, aktualizálása szaktanárok, mk. vez. 

Faliújság dekorálása  DLI 

Megemlékezés a Magyar népmese napjáról FR - 
KSI, 

BE 

Október 

Zenei világnap - megemlékezés MIM 

Aradi vértanúk napja HKE 
5.o. 

MBI 
BE 

Október 23. Nemzeti ünnep FR 8.o. BE 
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Dekoráció készítése NZ DLI 
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November 

Aktív részvétel a falunapi és egészségnapi ren-

dezvények előkészítésében és lebonyolításában 
mk. minden tagja 

Kistérségi Összefogás Napja – felkészülés a ve-

télkedőre 
magyar és rajz tanárok 

A nevelési értekezlet és nyílt nap után  

2. munkaközösségi megbeszélés: 

 Képzések tapasztalatinak megbeszélése 

 változatos tanulásszervezési eljárások, 

 IKT eszközök a tanórán, 

 óramegbeszélések, szülői visszajelzések 

értékelése 

 

mk. vez. 

December 

Karácsonyi projekt: adventi gyertyagyújtás 
mk. minden tagja 

 

Dekoráció DLI 

Karácsonyi játszóház Görcsöny DLI 

Vers- és prózamondó verseny  KB és BE 

Karácsonyi ünnepség – iskola, falu BE 

Január 

Vers- és prózamondó verseny a magyar kultúra 

napján 

magyar szakos kollé-

gák, BE 

Fekete István hangos értő olvasási verseny Ber-

kesden 
magyar szaktanárok 

Február 

Farsang dekoráció   

Megemlékezés a kommunizmus áldozatainak 

napjáról - osztálykeretben 
történelem szaktanárok 

Pellérdi népdaléneklési verseny MIM 

Művészeti projekthét DLI 

Március 

Március 15. Nemzeti ünnep 

Műsor és dekoráció 

Húsvéti játszóház Görcsönyben 

DRI és BE  

FR  Ksz. 7.o. 

DLI 

Nyílt nap mk. minden tagja 

3. munkaközösségi megbeszélés: 

 belső tudásátadás: továbbképzések ta-

pasztalatai, tapasztalatcsere, 

 egymás munkájának segítése: elektroni-

kus tananyagok adaptálása, tudásbázis 

létrehozása, 

BE 

Április 

Megemlékezés a Költészet napjáról 
magyar szakos kollé-

gák 

Buzás Andor szépolvasási verseny 
magyar szakos kollé-

gák 

Május 

Országos kompetencia mérés mk. minden tagja 

Dekoráció – Bemutatkozik az iskola DLI 

Június 
Nemzeti összefogás napja 

 

történelem szaktanár 

magyar szaktanár + of. 
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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 

BE 

 

 

3. Várható versenyek a tanév során 

 

Verseny Helyszín Időpont 

Kistérségi Összefogás Napja Kozármisleny 2019. november 

Vers- és prózamondó verseny Pellérd 2020. január 

Fekete István hangos értő olvasási verseny Berkesd 2020. január 

Népdaléneklési verseny Pellérd 2020. február 

Buzás Andor szépolvasási verseny  Kővágószőlős 2020. április 

NépmesePont vetélkedő Pécs 2020. tavasz 

Levelezős versenyek   

Rajzpályázatok   

 

 

4. Mérések 

 

 Külső: 2020. május 27-én a 6. és a 8. évfolyamon 

Országos Kompetenciamérés 

 Belső: 2019. szeptember hónapban - 5. évfolyam 

diagnosztizáló mérés magyar nyelv és irodalomból (szövegértés, szövegalkotás, 

nyelvhelyesség) 
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5. Szakmai ellenőrzés 

 Önértékelés 

Név Önértékelés időpontja 

Derváli Lorándné 2020. január 

Jakab Gabriella 2020. március 

 

 Minősítés 

Név Minősítés időpontja 

Jakab Gabriella 2019. október  

 

Név Portfólió feltöltése 

Kovács Boglárka 2019. november 

 

 Óralátogatások  

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

szempontjai megegyeznek az Önértékelési Kézikönyv óralátogatási szempontja-

ival. Az óralátogatás után óramegbeszélést tartunk. 

 

6. Képességkibontakoztatás 

 Tehetséggondozás:  

 szakköri keretben: énekkar, képzőművész, dráma szakkör  

 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, 2019. szeptember 08. 
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______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Az integrációs munkaközösség munkaterve 

 

2019/2020-as tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkatervet készítette:                                                          Oláhné Werner Mária 

                                                                                                    munkaközösség - vezető 
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Az integrációs munkaközösség a 2019/2020-as tanévben tovább folytatja a működését. 

 

Munkaközösségünk tagjai: Oláhné Werner Mária, Mangné Keresztes Beatrix, Horváth-

né Károlyi Erika, Ambachné Perics Irén, Derváli Lorándné, Sipos Gyöngyi, Pók Csaba, 

Hambalkó Lilla, Jakabné Katics Ildikó, Kovács Boglárka 

 

A hátrányos helyzetű tanulók nevelése az integrációs és képesség-kibontakoztató felké-

szítés pedagógiai rendszere (IPR) módszertani elemeinek adaptációja alapján folyik az 

iskolában.  

 

Célok 

 

Biztosítanunk kell, hogy minden tanulónk megkülönböztetés és kirekesztés nélkül, 

egymással kooperálva, a mindenkori fejlettségi szintjén, kompetenciáihoz és hozott kul-

turális értékeihez alkalmazkodva, individuális adottságainak megfelelő fejlesztésben 

részesüljön. 

 

A tanév kiemelt céljai, feladatai 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben 

meghatározónak 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 önműve-

lés igényének kialakítása kiemelt feladat.  

 A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül.  Az olvasási és írástechni-

ka folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. 

 A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesz-

tés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés.  

 A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. 

Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.   
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 A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése. A külön-

leges gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanu-

lókkal való Az integrált egyéni bánásmód alkalmazása. 

 A tanulók személyiségének sokoldalú megismerésével a foglalkozási tervek el-

készítése, a fejlesztés irányainak és feladatainak meghatározása. A rendszeres 

információcsere biztosítása az osztályban tanító nevelőkkel és a szülőkkel, a fej-

lesztő pedagógussal. 

 Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismerteté-

se és gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer ki-

alakításában a mindennapos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségne-

velő vonásainak erősítése. A tartásjavító, preventív módszerek folyamatos al-

kalmazása. Ennek megfelelően a nevelési vonatkozások sokoldalú fejlesztése 

válik lehetővé segítség által. 

 A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, 

megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megis-

mertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A 

hulladékgyűjtési akciók szorgalmazása, folytatása.  

 A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Az előző 

években eredményes délutáni szervezett szabadidős projektek folytatása. A ha-

tékony és sokoldalú ismeretszerzés biztosítása a foglalkozások által. 

 Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzé-

se. A normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A családi nevelt-

ségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása. A beilleszkedési- és 

magatartászavarral küzdő tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beillesz-

kedésük segítése. 

 A felmérések tükrében helyzetkép kialakítása tanulói és osztályszinten egyaránt. 

Az OKÉV mérés tapasztalatainak elemzése után a megfelelő korrekciók végre-

hajtása. 

 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 
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különösen a felső tagozaton kell jobban figyelni a kevés óraszámú tantárgyak 

vonatkozásában.   

 A kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók közösség előtti méltó elismerése, ju-

talmazása.  Az elismerések átadására iskolagyűléseket szervezése. 

 A nyolcadik osztályos szülők és tanulók folyamatos tájékoztatása a középiskolai 

beiskolázással kapcsolatban. 

 Az óvodával való folyamatos kapcsolattartás fenntartása. 

 A diákjogok és kötelességek iskolai érvényesülését, a diákok iskolai életről ki-

alakított véleményét, javaslatait folyamatosan, a panaszkezelési eljárás alkalma-

zásával hallgatjuk meg és kezeljük.  

 

Integrációs stratégia kialakítása 

 

Az integrációs stratégia alkalmazása a mindenkori jogszabályokat figyelembe véve tör-

ténik intézményünkben. Munkánk megtervezésekor figyelembe vesszük a vonatkozó 

jogszabályokat, jelenleg a 20/2012 EMMI rendelet 67. rész 171§ leírtakat.  

„171. § (1)336 Az általános iskola és a középfokú iskola a tanuló szociális helyzetéből 

és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség kibontakoztató 

vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képesség-

ének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, tovább-

tanulási esélyének kiegyenlítése folyik. Mindkét felkészítés alapelve az oktatás méltá-

nyosságának erősítése és a tanulók iskolai sikerességének elősegítése, a tanulói előreha-

ladást támogató korszerű módszerek, a társadalmi-gazdasági helyzetből eredő hátrányok 

enyhítését segítő pedagógiai tevékenység, a tanulói közösségfejlesztés, a család bevoná-

sa és támogatása, valamint az esélyteremtést hatékonyan támogató intézményfejlesztés 

és módszertani megújulás révén. Az alapelveknek megfelelő pedagógiai rendszer ma-

gában foglalja az elvárt eredmények intézményi szintű meghatározását, célrendszerét és 

a szükséges beavatkozások tervezését, a tanulási és tanítási folyamatot segítő eszköz-

rendszer keretében egyéni haladási ütemet segítő differenciált és kooperatív tanulás-

szervezést, az önálló tanulási képesség kialakítását, a tanulók kreatív tevékenységére 

épülő foglalkozásait, a tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységeket, a ta-

nulmányi előrehaladást segítő képességfejlesztő programokat, az átmenetek segítését a 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj335idf3c4
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tanulói előrehaladás, valamint az intézményi, illetve telephelyi szintű teljesítmény rend-

szeres értékelését. 

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

szítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba 

járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség kibontakoztató felkészí-

tésben. A képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés (a továbbiakban: képes-

ség kibontakoztató felkészítés) megszervezése nem járhat együtt a hátrányos és a hal-

mozottan 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 feladato-

kat, 

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 tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. 

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

tudásának értékelése 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 helyzetű-

nek minősül. A hátrányos helyzetű tanulók számának megállapításánál a sajátos nevelé-

si igényű hátrányos helyzetű tanulókat csak akkor kell figyelembe venni, ha iskolai ne-

velésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, csoportban törté-

nik. Azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik a fogyatékosság típusának megfe-

lelően létrehozott osztályban, csoportban teljesítik tankötelezettségüket, és akikről a 

szakértői bizottság által kiadott szakvélemény megállapította, hogy kizárólag a többi 

tanulótól elkülönítetten oktathatóak, a hátrányos helyzetű tanulók számának, arányának 

meghatározására irányuló valamennyi számításnál figyelmen kívül kell hagyni. A hát-

rányos helyzetű tanulók e rendelet alapján meghatározott száma, aránya az adott tanév 

során az adott tanév októberi létszámstatisztikában megállapított létszámhoz, arányhoz 

igazodik. 

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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(6)340 Az iskola igazgatója felveheti a képesség kibontakoztató felkészítésbe azt a ta-

nulót is, aki nem hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül. Az így felvehető tanulók létszáma azonban nem haladhatja 

meg az adott osztályba felvett, képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanu-

lók létszámának harminc százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve. 

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

ért 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 pedagógusok 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 szervezettel kötött együttműködési megállapodás alapján, a szervezet szakmai 

támogatásával szervezi meg, amely szakmai szolgáltatás kiterjed az egyenlő bánásmód-

ról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 31. §-a szerinti önkormányzati 

intézkedési terv közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve elkészítésének támoga-

tására 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 intézmény az 

érintett tanuló programnak megfelelő fejlesztése céljából készített intézményi fejlesztési 

terv megvalósításában történő előrehaladás folyamatos nyomon követése mellett szak-

mai-módszertani fejlesztő munkát végez. 

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

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

sen, azonos fővárosi kerületben működnek, és ezek között az adott székhelyre, tagin-

tézménybe járó hátrányos helyzetű tanulók létszámának az adott székhelyre, tagintéz-

ménybe 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 százalékpontot. A kü-

lönböző 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 évfolyamon-

ként az egyes osztályokban a hátrányos helyzetű tanulók létszámának az osztályba járó 

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
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj342idf3c4
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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. Tagintézmények esetén az eltérést csak az 

adott tagintézményen belül kell vizsgálni. Amennyiben bármely feladat ellátási helyen 

összevont osztály és nem összevont osztály egyaránt működik, az összevont osztály 

osztályon belüli arányát az összevonásban érintett évfolyamok osztályon belüli arányá-

nak átlagával kell összehasonlítani; 

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

melyikében 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) képest - tört létszám esetében felfelé kere-

kítve - több mint huszonöt százalékponttal eltér. 

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

állami intézményfenntartó által működtetett iskolák tanulói összetételét is vizsgálni kell, 

ha köznevelési megállapodás alapján vagy az Nkt. 32. § (2) bekezdése szerinti egyolda-

lú nyilatkozattal közreműködik 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 szervezni abban az esetben, ha az adott osztályban van hátrányos helyzetű ta-

nuló. Ha valamelyik osztályban nincs hátrányos helyzetű tanuló, az osztályban a képes-

ség-kibontakoztató felkészítést nem lehet megszervezni. 

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

iskolai intézményegységet kell érteni. 

 

Feladatok valamennyi integrációs programot végző intézménynek,  

tagintézménynek, telephelynek 

 

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

kenőmentes legyen. 

 Partneri kapcsolatok működtetése. 

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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 Kulcskompetenciákat fejlesztő programok. 

 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 Az egyénre szabott fejlesztés, differenciált 



 

135 

 

programok. 

 Differenciált tanulásszervezés alkalmazása 

Tanulási technikák, módszerek tanítása a 

tanítási órák folyamán 

személyiségfejlesztés valamennyi HH,HHH 

gyermek körében biztosított 

Tanulási motivációt erősítő és fenntartó 

tevékenységek 

  Kooperatív technikák alkalmazása  

  A tanulók önmagához mért fejlődésének a 

figyelembevétele értékelésekor 

  Arany János Kollégiumi Program lehetősé-

gének 

kihasználása 

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  

A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolat-

tartás, együttműködés  
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Személyes kapcsolat kialakítása minden szü-

lővel  

Az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek 

megbeszélése  

Közös rendezvények szervezése 

Személyes kapcsolat kialakítása minden szü-

lővel  

Az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek 

megbeszélése  

Közös rendezvények szervezése 

Civil szervezetekkel való együttműködés  

Rendezvények szervezése, lebonyolítása 

Pályázati lehetőségek együttes kihasználása a 

HHH gyermekek iskolai sikeressége jegyé-

ben 

Közös pályázat írása, eredményesség esetén: 

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 tevékenységet kívánjuk alkalmazni, vagyis szorgalmazzuk és ösztönözzük 

tanulóinkat a pályázatok, versenyeken, vetélkedőkön való részvételre, kiemelten fontos-

nak tartjuk az egyéni eredmények elismerését, jutalmazását, szűkebb és tágabb környe-

zettel való megismertetését. Felkerülnek az, „Akikre büszkék vagyunk” táblára az isko-

laújságba, 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 megjelen-

nek. Ilyenek, pl. iskolai és iskolán kívüli szereplések, tematikus játszóházak, kiállítások, 

táncbemutatók, művészeti és egyéb projektek.   

 

Szociális kompetenciák fejlesztése  

 Közösségfejlesztő, közösségépítő programok  
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 Mentálhigiénés programok  

 Előítéletek kezelését szolgáló programok   

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

osztályfőnöki óra, közös programok, osztálykirándulások, iskolai kirándulások, a diák 

önkormányzati tevékenység. A tökfaragás, az egészségnap, Föld napja, DÖK nap, a 

sportnap programjai többek között az előítéletek megszüntetését szolgálják.   

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 fej-

lesztése elérendő cél (osztályon belül, napközis csoportban, testvérosztályok között). 

Évek óta szoros a kapcsolat a településeken működő civil szervezetekkel, egyesületek-

kel, közös programok szerveződnek, anyagilag is támogatják olykor az iskolai rendez-

vényeket. Iskolánk teret biztosít alapfokú művészeti oktatási intézmények által tanuló-

ink 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, melynek formái lehetnek tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében pl: 

csoportbontások, felzárkóztató órák, szakköri tevékenység, tanulópárok alakítása. Egyre 

több tanórán jelennek meg a kooperatív technikák, a projektnapokon kifejezetten aján-

lott és alkalmazott módszerek. A drámajáték beépül az irodalom órák módszertanába, 

de megjelenik minden évfolyamon, tanórán kívüli tevékenységként is (bemutatók isko-

lán kívül, színdarabok az iskolában és azon kívül egyaránt).  

  

Műhelymunka – tanári együttműködés formái 

 Értékelő esetmegbeszélések  

 Problémamegoldó fórumok  

 Hospitálásra épülő együttműködés  
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Értékelő esetmegbeszélések zajlanak a negyedévi szöveges értékelés elkészítésekor, 

annak átadásakor. A fenti forma alkalmazására az intézményi kerekasztal fórum is al-

kalmas. Évente több alkalommal kerül megszervezésre értékelő esetmegbeszélés az 

iskolaorvossal, védőnővel, jegyzővel, gyermekjóléti szolgálattal közösen.    

Problémamegoldó fórumok alkalmasak a tanárok gyermekekről alkotott véleményének 

megismerésére, a tanórán és tanórán kívüli foglalkozások tapasztalatainak kicserélésére, 

biztosítják, hogy a tanulók magatartásának és szorgalmának megítélése objektív alapo-

kon nyugodjon.  A havi rendszerességgel megtartott munkaértekezletek, munkaközös-

ségi foglalkozások szolgálnak ennek megvalósítására. A korábban bevezetett osztálytü-

kör megtartását és korrekt vezetését elérendő célnak tekintjük 

 

A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei  

 Szöveges értékelés-árnyalt értékelés  

 Egyéni fejlődési napló 

 Iskolánk pedagógiai programjában rögzítettük, hogy szöveges értékelést csak e prog-

ram résztvevőinek számára biztosítunk háromhavi rendszerességgel. Egységes szem-

pontok 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 fejlesztése részben a fejlesztőjátékok segít-

ségével.   

 

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 pro-

jektet is tervez e témában.   

 

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása  

 Pályaorientáció 

 Továbbtanulásra felkészítő program  

A továbbtanulásra felkészítő program megvalósulásának szinterei: osztályfőnöki órák, 

látogatás középiskolába (nyílt napok), tájékoztatókon való részvétel, középiskolai elő-
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készítő tanfolyamokon való részvétel, projekthét. A pályaorientációs tevékenység már 

az első évfolyamtól megjelenik, nem korlátozódik csak tanórai színterekre,  

 

Feladataink ütemezése a tanévben 
 
 

dátum esemény felelős 

augusztus 

27. kedd IPR munkaközösségi foglalkozás - 

11 óra 

Oláhné Werner Má-

ria 

    

dátum esemény felelős 

szeptember 

  Hátrányos, halmozottan hátrányos, 

veszélyeztetett gyermekek, tanulók fel-

mérése, adategyeztetések - új tanulók, / 

HHH tanulók jegyzői regisztrációjának 

egyeztetése. 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

13. péntek IPR munkaterv elküldése jóváha-

gyásra 

Oláhné Werner Má-

ria 

  IPR-es tanulók év eleji mérése, az 

egyéni fejlesztési terv elkészítése. 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

  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 a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

dátum esemény felelős 

október 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

október végéig Együttműködési megállapodások 

felülvizsgálata 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

  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 a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 
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dátum esemény felelős 

november 
  IPR-es tanulók szöveges értékelése - 

Értékelő eset-megbeszélések 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

12. kedd Kerekasztal Oláhné Werner Má-

ria 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

  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 a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

dátum esemény felelős 

december 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

  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 a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

dátum esemény felelős 

január 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

  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 a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

dátum esemény felelős 

február 

  IPR-es tanulók szöveges értékelése - 

Értékelő eset-megbeszélések 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 
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és a telephelyen 

  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 a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

dátum esemény felelős 

március 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

  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 a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

10. kedd Munkaközösségi foglalkozás Oláhné Werner Má-

ria 

dátum esemény felelős 

április 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

  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 a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

dátum esemény felelős 

május 

folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

  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 a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

dátum esemény felelős 

június 
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folyamatos Egyéni fejlesztési tervek megvalósí-

tása 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

  IPR-es tanulók szöveges értékelése  - 

Értékelő eset-megbeszélések 

érintett nevelők a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 

  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 a 

tagintézményekben 

és a telephelyen 
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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 név-

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

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos ne-

velési 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: 
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A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozók is, így különösen: 

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.  

 

1.Helyzetelemzés: 

 

1.1.Személyi feltételek 

Iskolánk pedagógusainak száma 

 Gyód 

fő 3 

teljes állású  3 

 

Technikai dolgozók 

 Gyód 

fő 1 

teljes állású  0 

megbízási 

szerződés 

1 

 

1.2.Pedagógus adatok: 
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Név Végzettség Besorolás 

Sziberthné Apáthy Anita tanító, német nemzetiségi szak Pedagógus I 

Hambalkó Lilla tanító Pedagógus I 

Sasvári Sarolta tanító Mesterpedagógus 

 

Pedagógus munkát segítő munkatárs: 

Hamburger Antal tanár, rendszergazda  

Technikai dolgozók: 

 

Varga Zsófia főiskola gazdasági ügyintéző Teljes munkaidős 

Posta Péter szakmunkás udvaros, karbantartó Teljes munkaidős 
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Az idei tanévben iskolánk a Pellérdi  Általános Iskola Telephelyeként működik. A 

Pécsi Tankerületi Központhoz tartozik. Az iskola tantermei Gyód önkormányzata 

által fenntartott óvodával egy épületben vannak. A nyári szünetben megvalósult 

szülői és pedagógusi munkával a tantermek festése, az önkormányzattól virágládákat 

kaptunk, valamint segítettek a fűkaszálásban 

A német nemzetiségi nyelvoktatás ebben a tanévben is folytatódik. A hagyományok 

ápolása, a helyi identitástudat erősítése, a község életében való rendszeres részvétel 

kiemelt feladat. Minden tanulónak lehetősége van német nemzetiségi néptánc 

valamint, kreatív foglalkozásokon részt venni. Katolikus hitoktatás, informatika 

szakkör, hip-hop tánc, fejlesztő foglalkozások biztosítottak tanulóinknak. A délutáni 

iskolai foglalkozások széles kínálatot nyújtanak a gyerekeknek a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a pellérdi Potyka Vendéglő oldja meg az étkeztetést, 

helyi melegítőkonyha segítségével. 

Ebben a tanévben ismét 1-4 összevont osztály működését engedélyezte a Pécsi 

Tankerület. Az osztályfőnöki feladatokat egy ember látja el. Természetesen 

mindhárom kolléga a csoportbontásokhoz alkalmazkodva kiemelt figyelmet fordít- 

nevesítve ugyan nem osztályfőnökként, de a valóságban ezzel a szemlélettel - a 

tanulókra. Iskolánk nevelőtestületét három pedagógus alkotja. Ebben a tanévben 1.-

2. és 3.-4. osztályokban történnek a csoportbontások. A készségtárgyak tanítása 

továbbra is 1.2.3.4. összevonásban valósul meg. A hit-és erkölcstan órákat a 

katolikus egyház megbízásából itt dolgozó munkatárs látja el. Informatika szakkörrel 

bővült a délutáni programok sora. Áttanítás Pellérdről ebben a tanévben nincs. 

1.2.1. Megbizatások 

1.2.2.Szakértők 

Sasvári Sarolta (keddi nap) 

1.2.3.A tanévben minősítésre jelentkezett: 
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Hambalkó Lilla 2019. október 8. 

1.3.Vezetők ügyeleti rendje 

lsd Pellérdi iskolánál 

1.4. Tanulói adatok 

osztály Létszám 

tényleges 

létszám / 

(számított 

létszám) 

SNI BTMN HH HHH 

1.2.3.4. ös--

szevont 

16 2 1  2 

 

1.5. Tárgyi feltételek 

Tantermek száma: 2 

Tornaterem: 0 

Interaktív táblák, panelek száma: 2  

Tanári: 1  

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. 

 

2.2.Az előző év tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 
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A pedagógiai nevelő-oktató munkánk eredményesebbé tétele érdekében, ebben a tanév-

ben, 

nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk  a következőkre: 

 Törekedjünk a tanulók folyamatos és képességeiknek megfelelő munkáltatására. 

 Az önálló tanulást segítése – házi feladatok pontos, egyértelmű meghatározásá-

val és ellenőrzésével 

 A szabadidőben segítjük a gyerekeket a hasznos elfoglaltság, játék megtalálásá-

ban. 

 A napközi, tanulási rendjét következetesen be kell tartanunk a nyugodt tanulási  

légkör érdekében, fejlesztő feladatok adásával lekötve azokat a gyerekeket, akik  

gyorsabban tanulnak. 

 A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi a tantárgy keretében: egyéni   

képességek differenciált fejlesztése. Alapkészségek fejlesztése, általános szokás-

rend kialakítása. 

 Szakértői véleménnyel rendelkező tanulókkal való differenciálás. 

 Az IKT eszközök hatékonyabb felhasználása tanórákon és a tanulók értékelésé-

ben. 

 Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek,  kirándulá-

sok. 

 Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti versenyek  

szervezésével. 

 A tanulók megismerését szolgáló mérések végzése, kiértékelése. 

 Partneri elégedettségmérés a szülők körében. 

 Az önértékelési munka folytatása. 

 

A Gyódi Telephely kiemelt feladata még a tanévben a következő : 

- olyan nevelési, tanulási környezet megteremtése, melyben minden partner – a 

többi partnert tiszteletben tartva – nyíltan vállalhatja saját értékeit, véleményét 

és céljait, valamint megismerheti mások véleményét és céljait.  
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- az itt dolgozó pedagógusainktól tanulóink arra kapnak bátorítást, hogy társas 

környezetében kifejezzék szükségleteiket és érzelmeiket, valamint képes legye-

nek beleélni magukat mások helyzetébe, fejlődjön empátiájuk és a kölcsönös el-

fogadás képességük. Az önkifejezés a társas visszajelzésekkel együtt hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló megismerje önmagát, lehetőségeit, erősségeit és korlátait.  

- pozitív önértékelés kialakítása és fenntartása, valamint különbségtétel elbiza-

kodottság és az egészséges pozitív önértékelés között. A megalapozott önismeret 

hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez, tisztele-

téhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához és az egyéni boldogu-

láshoz. 

- érzelmi intelligenciájának fejlesztése. 

3. A tanév helyi rendje 

A tanév rendje: a 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet alapján 

 

A tanév szorgalmi időszaka: 

Első tanítási nap: 2019. szeptember 02. (hétfő) 

Utolsó tanítási nap:2020.június 15. (hétfő) 

Tanítási napok száma:180 nap 

 

A szorgalmi időszak első féléve 2020. január 24-ig tart. Az első félévről az értesítés 

határideje: 2020. január 31. 

 

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

 esemény/téma időpont felelős 

1. nevelési értekezlet november 4.hétfő Varga Ágnes 

2. pályaorientációs nap december 7.szombat Sasvári Sarolta 

3. félévi értekezlet február 12. szerda Villányiné Stáhl Márta 

4. nevelőestületi kirándulás április 8. szerda Varga Ágnes 

5. nevelési értekezlet április 15. szerda Varga Ágnes 

6. DÖK nap április 16. csütörtök Sasvári Sarolta 

 

3.2. A szünetek időtartama 
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Iskolai tanítási szünetek: 

 

Őszi szünet a tanév rendje szerint: 2019. október 28. – november 1. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 04. (hétfő) 

Időpontja intézményünkben eltérő: 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 05. (kedd) 

 

Téli szünet: 2019. december 23. – 2020. január 03. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 06. (hétfő) 

 

Tavaszi szünet a tanév rendje szerint: 2020. április 09. - 2020. április 14. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap:2020. április 08. (szerda) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda) 

Időpontja intézményünkben eltérő: 

A  tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:2020. április 04. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 16. (csütörtök) 

2019. szeptember 28.(szombat) Szent Mihály nap helyett szünet 2020. április 06. (hétfő) 

2019.november 09.(szombat) CSALÁDI NAP helyett szünet 2020.április 07.(kedd) 

2020. április 08. (szerda) nevelőtestületi kirándulás 

 

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: 

 

 

 

október 23. (szerda) – nemzeti ünnep 

november 01. (péntek) - mindenszentek 
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2019 december 24. (kedd) - szenteste 

december 25-26. (szerda – csütörtök) – karácsony 

 

 

 

2020 

január 01. (szerda) – újév 

március 15. (vasárnap) – nemzeti ünnep 

április 10. (péntek) – nagypéntek 

április 12-13. (vasárnap – hétfő) – húsvét 

május 01. (péntek) – munka ünnepe 

június 01. (hétfő) – pünkösd 

augusztus 20. (csütörtök) – nemzeti ünnep 

 

Szombati munkanapok:  

 

3. 2019. december 07. – december 24. helyett 

4. 2019. december 14. – december 27. helyett 

 

3.3 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések időpontja 

Tanévnyitó  2019. szeptember 2 . osztályfőnök 

Megemlékezés az Aradi 

Vértanúkról 

2019. október 6. tanítók 

Október 23. 2019. október 22. tanítók 

Március 15.  tanítók 

Kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 

2020. 02.25. tanítók 

Anyák Napja 2020. május tanítók 

Nemzeti Összetartozás Napja 2020. június 4. tanítók 

Tanévzáró, ballagás  tanítók 

 

3.4 Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

Össz - intézményi tanévnyitó értekezlet - Pellérd - 2019. augusztus 26. 

Felelős: Varga Ágnes 

2019. november  04.( hétfő)  Őszi nevelőtestületi értekezlet 

A komplex alappprogram képzéseinek tapasztalatai 
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Felelős: Varga Ágnes 

2020. április 15.(szerda) 

Pedagógiai program módosítása 

Felelős: Varga Ágnes 

3.5 Szülői értekezletek, fogadóórák 

Szülői értekezletek  

 

A tanév folyamán előre tervezetten több alkalommal tartunk.  

Első szülői értekezlet: szeptember 5.  

Második (félévi értékelő) szülői értekezletek: 

1-4 osztály február1-2. hetében 

Fogadóórák: 

2019. november első hete 

2020. április első hete 

3. 6 Nyilt nap 

2020. március első hete 

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

csolatosan. 

3.7 Tervezett mérések, vizsgák 

3.7.1. Versenyek 

A telephely  elsősorban a központi iskola versenyein vesz részt, de a Pécsett rendezendő 

, valamint levelezős versenyeken is indulnak majd tanítványaink.  

 

verseny megnevezése ideje évfolyam szervezője Helyszín 

Versmondó verseny 2019. 11. 1-4 Katicsné So-

mogyvári Ildikó 

Pellérd 

Népdaléneklési verseny 2020.02. 1-8 dr. Makra Ist-

vánné 

Pellérd 

Német versmondó  verseny 2020. 03. 1-4 Szieberthné 

Apáthy Ani-

ta,Sasvári Sarol-

ta 

Gyód 
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Csiga-Biga környezetisme-

reti verseny 

2020.05. 1-4 Jakabné Katics 

Ildikó 

Pellérd 

 

Kiemelt feladataink : 

Feladat Határidő  

Tanmenetek elkészíté-

se,bemutatása   
2019. szeptember. 

Az adminisztrációs tevékenysé-

get precízen kell végrehajtani 
folyamatos 

Év eleji felmérések megíratása  2019. szeptember 

Helyzetelemzések készítése az 

osztályokról, különös tekintettel 

a tanulók szociális helyzetéről, 

ifjúságvédelmi problémákról 

2019. szeptember 

Szülői értekezleteket kell tartani 

félévente 1-1 alkalommal 

 

 

Családi nap  2019.szeptember 20. 

A tanulmányi versenyekre való 

kiválasztás, felkészítés megkez-

dése 

2019. október 

Óralátogatások folyamatos 

Szent Mihály nap óvodával, falu 

lakosaival 
2019.szeptember 29. 

Karácsonyi műsor a művelődési 

házban 
2019.december. 

Falunap iskolai szereplés, sza-

badidős programok szervezése 

folyamatos  

2020.június 

Közös kirándulás az óvodások-

kal, szülőkkel . 
2020.június 

Fogadó órák tartása folyamatos 

Szabadidős tevékenységek szer- folyamatos 
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vezése 

Iskolanyitogató a leendő első 

osztályosoknak 
2020.február-március 

Kapcsolattartás a központi in-

tézménnyel, Pécsi Tankerületi 

Központtal 

folyamatos 

Projekt hetek megtartása  

2019.november 11-15 

Márton napi Projekt 

 

2020.március 23-27 

 Digitális Témahét Projekt 

 

 

3.7.2.  Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2019/2020. 

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

dik évfolyamon, mely iskolánkat nem érinti. 

Eltérő ütemű fejlődés - DIFER az 1. évfolyamon 

2019. október 11-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: Sasvári Sarolta 
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Az érintett létszám jelentése az Oktatási Hivatalnak: 2019. október 25-ig 

Felelős: Sasvári Sarolta, Villányiné Stáhl Márta 

A vizsgálatokat az iskolánknak 2019. november 29-ig kell elvégezni. 

Felelős: Sasvári Sarolta 

Országos szakmai ellenőrzés 

 

Az Oktatási Hivatal 2020. január 06. és 2020. március 31. között szakmai ellenőrzést 

végez a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló magas arányával, ezen belül különösen 

a megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony telje-

sítménnyel érintett, valamint a magas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési 

intézményekben a lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény javítása érdekében tett 

intézményi, fenntartói intézkedéseket, és azok megvalósulását. 

Felelős: Varga Ágnes 

 

 

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 

Feladatok a vezetői pályázatban kitűzött célok figyelembevételével: intézményenként 

eltérőek 
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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. 

A környezettudatos magatartás kialakítása 

Feladatunknak tekintjük ezért a környezet értékeinek megismertetését, megbecsülését, 

védelmét. Fontos a szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, 

megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában.  

Az integrált oktatás megvalósítása 

A speciális nevelési igényű gyermekek fogyatékosságaiknak megfelelően különféle 

szakképzettségű pedagógus, gyógypedagógus fejlesztő munkáját igénylik.  

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 

Az oktatásnak számolnia kell az egyre több „más”, „másképp tanuló” gyermekkel. A 

tehetséggondozás és a hátránykompenzáció egyidejűleg van jelen az oktatásban. A te-

hetséggondozás egyik legfőbb színtere a tanóra, de a Köznevelési Törvény teret ad a 

tanórán kívüli tehetséggondozásnak is. A jelenlegi óraszámok mellett főként délután 

kerül sor a tehetséggondozásra, a speciális foglalkozásokra. Támogatni kell a tehetség-

gondozó szakköröket, levelező versenyeket. Meg kell teremteni a nyitott, érdeklődő 

gyermek képességeinek kibontakozásához a feltételeket. 

Feladat:  

A tanulók minél nagyobb számban történő elindítása levelező versenyeken. 

Pályázatokba bekapcsolódva biztosítani az iskolán kívüli lehetőségek kihasználását. 

Belső tudásmegosztás 
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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 

2019-2020.  

Telephelyünk a központi iskola önértékelési munkájához csatlakozik. 

4. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: 

 Balogh Edit 

 Makai Andrea 

 Horváthné Károlyi Erika 

 Ambachné Perics Irén 

 Sipos Gyöngyi 

 

 

5. Az intézményi önértékelési csoport tagjainak feladatmegosztása: 

i. Dokumentumelemzés 

j. Óralátogatás: 2-2 óra az érintett pedagógusnál 

k. Interjúk: 

 Interjú az érintett kollégával 

 Vezetői interjú 

l. Kérdőívek 

 Önértékelési kérdőív: 1 db 

 Munkatársi kérdőív: 5 db 

 Szülői kérdőív: 5-8 db 

m. A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza 

meg az érintett kollégával való egyeztetés után. 

n. A kérdőív kitöltésének intervalluma 2 hét. 

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

p. Feltöltés az OH online felületre. 
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6. 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. 

 

    

4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok  

Hambalkó Lilla minősítésére kerül sor 2019. október 8-án.  

4.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai  

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

ban találhatók. Az alkalmazottak aktualizált munkaköri leírásai 2019. szeptember 05-ig 

átadásra kerülnek. 

Pályaorientációs programok: 

időpont esemény/téma évfolyam felelős 

 

4.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

A központi iskolában megvalósítás alatt van az EFOP 4.1.2-17 – „Iskola 2020” név 

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

a székhelyintézmény infrastrukturális bővítését célozza, új osztályok befogadása céljá-

ból.  

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

sa zajlik és várjuk e tanévben a beruházás elkezdését. 
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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 ez év júniusában elkezdődtek a 

képzések.  A KAK képzésen iskolánk 3 pedagógusa vett részt júnusban. Augusztustól 

folytatódnak a képzések ( DFHT, DA,LA,MA,ÉA) 

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 egyaránt.  

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 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 
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 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 7.45 órakor 

kezdődik, s 16.00 óráig tartunk foglalkozásokat. Az óraközi ügyeletet egy pedagógus 

látja el kialakításáért a telephely vezetője a felelős. A szünetekben a tanulók jó idő 

esetén az udvaron tartózkodnak, de nem hagyhatják el az iskola területét. 

Külön ügyeleti rendet dolgoztunk ki a tízóraiztatásra, és ebédeltetésre.  

Napközi 

Ebben a tanévben a korábbi évekhez hasonlóan 1. 2. 3. 4. összevont osztályában 

napközis formában végezzük oktató-nevelő munkánkat.  

A napközis csoport 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. 
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Felelősi rendszer kialakításával közösségfejlesztés. 

A gyerekek érdeklődését felkeltő programok szervezése. 

Könyvtárlátogatások, mesedélutánok  

Felelős: tanítók , osztályfőnök. 

 

Szakkörök 

Informatika szakkör                                  heti 1 óra 

 

Képesség-kibontakoztató foglalkozások: 

1-4.osztály             anyanyelv, matematika, német nyelv                    

 

Felzárkóztató foglalkozások: 

A tanulási zavarok leküzdése érdekében egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokat 

vezet  Hambalkó Lilla. 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 BTM-s tanulók fejlesztését.  

 

4.9. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása  

  

  összesen ebből 

leány 

GYVK 

2019.08.31. állapot 

ebből 

leány 

 

Iskolába lépő gyerekek 6 3   

tanköteles máj. 31-ig a 6. 

életévet betöltötte 

6 

 

3   

ebből 1 évet járt 

óvodába 

    

 
2 évet járt 

óvodába 

    

 
3 v. több évet 

járt óvodába 

         6          3   

Bejáró más településről 1    
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4.10. Témahét szervezése  

Iskolánk a Márton napi projekthetet és a Digitális Témahetet tervezi megvalósítani a 

tanévben. 

 

5. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből  

adódó munkatervi feladatok        

DFHT képzés időpontja: 2019.08.28-29. 9 órai kezdettel (szerda-csütörtök) 

 

A Komplex Alapprogramban a következő módon vesznek részt pedagógusaink. 

          

   KAK DFHT DA  ÉA  LA  MA TA 

1. Hambalkó Lilla   1 1 1     1   

2. 

Szibertné Apáthy 

Anita   1 1 1     1   

3. Sasvári Sarolta   1 1 1     1   

6. Intézményi kapcsolatrendszer       

6.1. Iskola és családi ház kapcsolata  

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

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      

6.2. A fenntartóval és a székhelyintézménnyel való kapcsolattartás  

Fenntartónk a Pécsi tankerületi Központ. A napi kapcsolatartásban segítőink: közoktatá-

si , műszaki, személyügyi, pénzügyi, pályázati  referenseink. 

Kapcsolatot tartunk a település önkormányzatával és jegyzőségével.  Kölcsönösen tö-

rekszünk egymás munkáját segíteni. Azon fáradozunk, hogy az oktatással kapcsolatos  

gondokat, nehézségeket megoldjuk és zavartalanul működjön intézményünk. 

Telephelyünk a központi iskolával folyamatos kapcsolatot tart. 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 település rendezvényein  diákjaink rendszeresen részt vesznek.  

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.  évfolyam 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 összehasonlí-

tása. Osztályfőnöki munka – a folyamatos pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed az 

osztályfőnöki órákra, a tanulókkal folytatott kommunikációra, az iskola nevelési felada-

tainak megvalósítására, különös tekintettel a tanulók viselkedéskultúrájának javítására 

tett pedagógiai tevékenységre, a tanórán kívüli szabadidős tevékenységekre, az osztály-

főnök adminisztrációs tevékenységének pontosságára, igényességére. 

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 

Munkaközösség vezetők 
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10. Mellékletek           

10.1 Éves önértékelési terv 

 

 

Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1. 2019. 09. 25. 
Nevelőtestület tájékozta-

tása 

 

Nevelőtestületi értekezlet keretében 

 

2. 

 
2019. 09. 25. 

Az érintettek tájékozta-

tása: 

 önértékelési cso-

port tagjai  

 önértékelésben 

résztvevő pedagó-

gusok felkészítése 

 

 Nevelőtestületi értekezlet keretében 

3. 

2019. 11.  

SZM ülés 

 

Szülők tájékoztatása 
igazgató és a nevelőtestület tagjai 

 

Önértékelés folyamata 

1. 

Látogatás előtt egy 

héttel, illetve a láto-

gatás napján 

Foglalkozást vezető peda-

gógus dokumentumai, me-

lyeket a látogatás előtt átad 

az órát látogató kollégák-

nak 

 tanmenet 

 csoportprofil 

 óravázlat 

 napló 

 

 

Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a 

pedagógiai munka dokumentumait, majd 

rögzíti dokumentumelemzés eredményét, 

vagyis dokumentumonként az előre adott 

szempontok mentén az informatikai rend-

szerben rögzíti a tapasztalatokat.  

Felelős:igazgató által felkért kolléga 

2. 
2019-2020 

Óralátogatások 

Az óralátogatást végzi 
A BECS és az igazgató által felkért kollé-

gák 

Az óralátogatások idő-

pontja 

 

November-május  

Az óralátogatás módszere 

2 óra megfigyelése a megfigyelési szem-

pontok mentén 

A két órát vagy foglalkozást érintő óralá-

togatás és az azt követő megbeszélés ta-

pasztalatait a megadott szempontok alap-

ján az órát látogató kollégák rögzítik az 

informatikai felületen. 
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Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

3. 

 

Önértékelési kérdőív ki-

töltése 

A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív elérhető-

ségét, és elindítja a felmérést. Az informa-

tikai rendszer a résztvevők számára az 

éves önértékelési tervben megadott időin-

tervallumban elérhetővé teszi az online 

kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés 

zárásaként összesíti az adott válaszokat.  

Felelős: 

4. 
Az óralátogatást 

követő napon 

Interjú az önértékelésre 

kijelölt pedagógusokkal 

Felelős:  

 

Az erre kijelölt felelősök a javasolt inter-

júkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket készíte-

nek, és lefolytatják az interjúkat, majd az 

interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát 

rögzítik az informatikai felületen.  

5. 

Az óralátogatást és 

interjút követő na-

pon 

Interjú az intézmény ve-

zetőjével  

Az erre kijelölt felelősök a javasolt inter-

júkérdések és a dokumentumelemzés 

eredménye alapján interjúterveket készíte-

nek, és lefolytatják az interjúkat, majd az 

interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát 

rögzítik az informatikai felületen.  

 

Felelős:  

Interjú dokumentáció átadása az Önértéke-

lési csoport koordinátorának az interjút 

követő 1 héten belül 

6. 
A vezetői interjút 

követő napon 

Szülői kérdőívek kitöltése 

és az eredmények összeg-

zése 

Az Önértékelési kézikönyv 2. sz. mellékle-

te: Szülői kérdőív a pedagógus önértékelé-

séhez  

 

Felelős:  

A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív elérhető-

ségét, és elindítja a felmérést. Az informa-

tikai rendszer a résztvevők számára az 

éves önértékelési tervben megadott időin-

tervallumban elérhetővé teszi az online 

kérdőív kitöltő felületet, majd a felmérés 
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Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

zárásaként összesíti az adott válaszokat. 

 

7. 
A vezetői interjúval 

egy időben 

Munkatársi kérdőív ki-

töltése és az eredmények 

összegzése 

Az Önértékelési kézikönyv 3. sz. mellékle-

te: Munkatársi kérdőív a pedagógus önér-

tékeléséhez 

Felelős:  

A kérdőíves felmérések lebonyolításával 

megbízott kolléga továbbítja a felmérésben 

résztvevőknek az online kérdőív elérhető-

ségét, és elindítja a felmérést. Az informa-

tikai rendszer a résztvevők számára az éves 

önértékelési tervben megadott időinterval-

lumban elérhetővé teszi az online kérdőív 

kitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként 

összesíti az adott válaszokat. 

8. 
A pedagógus inter-

jút követő héten 

Az önértékelt pedagógus 

a saját intézményi elvá-

rások tükrében elvégzi 

önértékelését 

Útmutató szerint a 0-3 skálán értékeli az 

elvárás teljesülését (kompetencia alapú 

pontozótábla) 

Kompetenciánként meghatározza a ki-

emelkedő és fejleszthető területeket 

Az önértékelés eredményét az informatikai 

rendszer elérhetővé teszi az értékelt peda-

góguson kívül, az intézményvezető, vala-

mint külső ellenőrzés esetén az Oktatási 

Hivatal és a külső szakértők, szaktanács-

adók számára is.  

Felelős: intézményvezető 

9. 

A pedagógus önér-

tékelés elvégzését 

követő héten 

Az intézményvezető se-

gítségével két évre szóló 

önfejlesztési terv elkészí-

tése 

A pedagógus a vezető segítségével az önér-

tékelés eredményére épülő két évre szóló 

önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az 

informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési 

tervet értékelési területenként, az eredeti 

intézményi elvárásokat és az értékelést 

tartalmazó táblázatba kell feltölteni.  

Felelős: intézményvezető 

 

 

 

Az önértékelésbe bevont pedagógusok névsora  

 

NÉV BEOSZTÁS ÖNÉRTÉKELÉS IDŐPONTJA 

Sasvári Sarolta tanító 2020. március 
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Intézményértékelés feladatai az adott tanévben:  

Pedagógiai folyamatok – tervezés 

 Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai doku-

mentumokkal és a munkaközösségek terveivel 

 A tanév végi beszámoló alapján megállapításai történik a 

következő tanév tervezése 

Pedagógiai folyamatok – értékelés 

 A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési tervek-

nek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, 

amely az értékelő naplóban nyomon követhető. 

 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak és szüleinek/gondviselőjének. 

Személyiségfejlesztés 
 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa informáci-

ókkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről 

Közösségfejlesztés 
 A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a 

közösségfejlesztésben 

Eredmények 

 Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

 kompetenciamérések eredményei 

 tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatko-

zóan 

 versenyeredmények: országos szint, megyei szint, 

tankerületi szint, települési szint 

 továbbtanulási mutatók 

 vizsgaeredmények 

 elismerések 

 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, 

kimaradók, lemaradók) 

 elégedettségmérés eredményei (szülők, pedagógusok, 

gyerekek) 

 neveltségi mutatók 
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki 

működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. 

A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételé-

vel határozzák meg. 

 Az intézmény munkatársai számára biztosított a munká-

jukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés 

Az intézmény külső kapcsolatai 

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja 

külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális 

vagy papíralapú) 

 A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségei-

nek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsa-

tolják és fejlesztik. 

 

 

 

 

11. Függelék          

 

11.1. A munkaterv jogszabályi háttere és a munkatervben figyelembe vételre került az intézmény 

működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások és egyéb szakmai 

dokumentumok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécsi Tankerületi Központ  

 

 

 

 

 

OM azonosító: 027331 

Pellérdi Általános Iskola 

Görcsönyi Általános Iskolája 

 

 

 

Munkaterv 
 



 

 172 

2019-2020. tanév 

 
 

Görcsöny, 2019. szeptember 02. 

 
A munkatervet készítette: 

 

………………………………………………. 
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Jogszabályi háttér 
 

A munkaterv jogszabályi háttere és a munkatervben figyelembe vételre került az intéz-

mény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások és egyéb 

szakmai dokumentumok 
 

A 2019/2020. tanév munkaterve a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így 

többek között 
 

- a többször módosított nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 

- a 229/2012. (VIII.28.) kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról; 

- az emberi erőforrások miniszterének többször módosított 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelete a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról; 

- a többször módosított 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok elő-

meneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról; 

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésé-

ről és alkalmazásáról; 

- A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

számú EMMI rendelet; 

- 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokról, pe-

dagógiai- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezmé-

nyeiről; 

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatá-

sának irányelve kiadásáról; 

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények mű-

ködéséről (sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos szabályozás); 

- módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról; 

- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről; 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmoz-

dításáról; 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűz-

oltóságról; 

- 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az 

egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről; 

- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól; 

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény; 

- A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 

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

- 16/2004. (V. 18.) OM – GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről; 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról; 
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- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról; 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 

- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; 

- 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munka-

rendről; 

- 7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarend-

ről; 

- a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 

és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet; 

- a 2019/2020. tanév helyi rendjéről szóló 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet alap-

ján került összeállításra. 
 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, 

tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így külö-

nösen: 
 

- az intézmény pedagógiai programja, 

- az intézmény szervezeti és működési szabályzata, 

- házirend, 

- az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai, 

- az év végén a beszámolóban kitűzött feladatok, 

- az intézmény vezetősége által kitűzött és meghatározott feladatok. 
 

A szakmai munkánkat segítő dokumentumok még:  
- Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

- Oktatási Hivatal: Országos Tanfelügyelet Kézikönyv 

- Oktatási Hivatal: Országos Önértékelési Kézikönyv 

 

1. Helyzetelemzés 
 

1.1. Személyi feltételek 
 

A tagintézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatottak száma: 12 fő.  
 

Tagintézményünk pedagógusainak száma: 

 Pellérd Gyód Görcsöny Kővágószőlős 

fő 21 3 10 10 

teljes állású 19 3 9 9 

részmunkaidős 2 0 0 1 

NOKS 2 0 1 0 

részmunkaidős 1 0 0 0 
 

Technikai munkavállalók: 

 Pellérd Gyód Görcsöny Kővágószőlős 

fő 7 3 1 4 

teljes állású 6 3 0 3 

részmunkaidős 1 0 1 1 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165758
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A fenntartónk által biztosított pedagógus álláshelyek (10 fő), betöltetlen álláshely: 1 (tanító) 

 Nevelést-oktatást segítő munkakörben alkalmazott: Kutyáncsáninné Czerpán Anett GYES-en van - helyettesíti: Szombathelyi Ildikó Vivien 

pedagógiai asszisztens. 

 Technikai munkavállaló: Schuber János részmunkaidőben dolgozó karbantartó (4 órás). 

 Külső megbízással foglalkoztatott kisegítő munkavállaló: Nagy Istvánné egyéni vállalkozó. 
 

1.2. Pedagógus adatok 
 

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok 
 

Személyi változások a következők voltak: 

Távoztak, tartósan távollévők Érkeztek 

Balogh Edit - átkerült teljes munkakörben a székhely 

intézménybe. 
Filákovity Réka 

Baráth – Tóth Anett - munkaviszonya megszűnt 2019. 

augusztus 26-ával 

Nagy Lászlóné - nyugdíjas tanító (óraadó) betöltetlen álláshelyre – 14 óra - 

Sáriné Györei Erzsébet - - nyugdíjas tanár (óraadó) betöltetlen álláshelyre 

– 5 óra - 

Varga Ágnes tagintézmény-vezető 2019 januárjától a 

székhely intézmény vezetője lett. 

Ambachné Perics Irén - 2019. augusztus 16-tól került kinevezésre, ma-

gyar – történelem szakos általános iskolai tanár, aki tagintézmény-vezetői 

megbízást kapott. 
 

 

A pedagógusok iskolai végzettségei, szakképzettségük, tanított tantárgyaik és az egyéb foglalkozások 
 

 

sor-

szám 

 

név 

 

iskolai 

végzettsége 

 

szakképzettsége 

 

besorolás 

a következő 

tantárgyakat tanítja, egyéb foglalkozásokat tart a 

2019/20. tanévben 

1. Ambachné Perics Irén főiskola magyar - történelem szakos 

általános iskolai tanár, tehet-

séggondozó mentortanár, 

közoktatási vezető szakvizs-

ga 

mesterpeda-

gógus 

történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek, hon- és népismeret, egyéb foglalkozás – 

egyéni fejlesztés: BTMN 
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sor-

szám 

 

név 

 

iskolai 

végzettsége 

 

szakképzettsége 

 

besorolás 

a következő 

tantárgyakat tanítja, egyéb foglalkozásokat 

tart a 

2019/20. tanévben 

2. Antalné Horváth 

Bernadett Tünde 

főiskola 

 

egyetem 

matematika szakos általános 

iskolai tanár; fizika szakos 

középiskolai tanár  

mérés, értékelés szakvizsga 

PED I. matematika, fizika, egyéb foglalkozás –; 

egyéni fejlesztés: BTMN; matematika előké-

szítő, DÖK foglalkozás 

3. Derváli Loránd Józsefné főiskola földrajz-rajz szakos általános 

iskolai tanár 

PED I. természetismeret, földrajz, vizuális kultúra, 

etika, osztályfőnöki, egyéb foglalkozás – nap-

közi 

4. Filákovity Réka egyetem magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és középis-

kolai tanár - művészettudo-

mány szakos bölcsész 

PED I. magyar nyelv; magyar irodalom, egyéb fog-

lalkozás – egyéni fejlesztés: BTMN, tanuló-

szoba 

5. Horváthné Károlyi 

Erika 

főiskola angol – orosz - történelem 

szakos általános iskolai tanár 

PED. II. angol nyelv; történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek, osztályfőnöki, egyéb fog-

lalkozás: angol szakkör, egyéni fejlesztés: 

BTMN 

6. Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna 

főiskola tanító PED. II. magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, 

testnevelés és sport, matematika, egyéb fog-

lalkozás –felzárkóztatás, napközi 

7. Oláhné Werner 

Mária 

főiskola tanító, rajz és népművelés 

szakkollégium 

PED. I. magyar nyelv; magyar irodalom, matematika, 

környezetismeret, vizuális kultúra, egyéb fog-

lalkozás – napközi, felzárkóztatás 

8. Rohr Norbert főiskola testnevelés - földrajz szakos 

általános iskolai tanár 

PED I. testnevelés és sport, osztályfőnöki egyéb fog-

lalkozás - tanulószoba, napközi 
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sor-

szám 

 

név 

 

iskolai 

végzettsége 

 

szakképzettsége 

 

besorolás 

a következő 

tantárgyakat tanítja, egyéb foglalkozásokat 

tart a 

2019/20. tanévben 

9. Szabó Mónika főiskola tanító, testnevelés szakkollé-

gium 

PED I. magyar nyelv; magyar irodalom, matematika, 

ének-zene, technika, életvitel és gyakorlati 

ismeretek, egyéb foglalkozás – kórus, napközi 

10. Betöltetlen tanítói állás-

hely 

    

 

 

A pedagógusok iskolai végzettségei, szakképzettségük, tanított tantárgyaik és az egyéb foglalkozások 
 

 

sor-

szám 

 

név 

 

iskolai 

végzettsége 

 

szakképzettsége 

 

besorolás 

a következő 

tantárgyakat tanítja, egyéb foglalkozásokat 

tart a 

2019/20. tanévben 

 Áttanító nevelők     

 Dr Makra István Edéné 

(Pellérdről) 

főiskola történelem – ének-zene – nép-

művelés szakos általános isko-

lai tanár 

PED. II. ének-zene 

 Hamburger Antal 

(Pellérdről) 

főiskola 

 

egyetem 

matematika – fizika szakos 

általános iskolai tanár, informa-

tika szakos középiskolai tanár 

PED I. informatika, egyéb foglalkozás – informatika 

szakkör 

 Keresztély Renáta 

(Pellérdről) 

főiskola biológia – kémia szakos álta-

lános iskolai tanár 

PED. I. kémia, egyéb foglalkozás - tanulószoba 

 Sipos Gyöngyi 
(Kővágószőlősről) 

főiskola 

egyetem 

tanító, romológia szak PED. II. cigány népismeret 
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sor-

szám 

 

név 

 

iskolai 

végzettsége 

 

szakképzettsége 

 

besorolás 

a következő 

tantárgyakat tanítja, egyéb foglalkozásokat 

tart a 

2019/20. tanévben 

 Óraadó nevelő     

 Sáriné Györei 

Erzsébet (nyugdíjas) 

(részben a betöltetlen ál-

láshelyre) 

főiskola biológia – mezőgazdasági 

ismeretek általános iskolai 

tanár 

 technika, életvitel és gyakorlati ismeretek, 

biológia és egészségtan, környezetismeret, 

egyéb foglalkozás – gazdaasszony szakkör, 

napközi 
 Nagy Lászlóné (nyugdí-

jas) – betöltetlen állás-

helyre 

főiskola tanító technika speciális kol-

légiummal 

 környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, technika, életvitel és gyakorlati 

ismeretek 
      
 Kovách Péterné Mészá-

ros Erzsébet 

   református hit- és erkölcstan 

 Porpáczy Attila    katolikus hit- és erkölcstan 
 Vida – Kincses Eszter főiskola utazó gyógypedagógus  SNI tanuló - habilitációs, rehabilitációs fog-

lalkozás 

 

Tagintézményünkből áttanít a székhelyintézménybe: Derváli Loránd Józsefné. 
 

A 2019-20. tanévben ellátott egyéb feladatok, funkciók: 
 

 név állandó megbízatása egyéb megbízatásai, 

feladatai 

A kötött munkaidő nevelés – oktatással le 

nem kötött részében ellátott feladatai 

1. Ambachné Perics Irén tagintézmény-vezető BECS tag  

2. Antalné Horváth 

Bernadett 

DÖK munkáját segítő 

tanár 

mérés, értékelés felelős, 

versenyfelelős 

A 326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) 1., 2., 

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 17., 18., 21., 23. 
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 név állandó megbízatása egyéb megbízatásai, 

feladatai 

A kötött munkaidő nevelés – oktatással le 

nem kötött részében ellátott feladatai 

3. Derváli Lorándné osztályfőnök  A 326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1)1., 2., 

3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 17., 20., 21., 23. 

4. Horváthné Károlyi 

Erika 

osztályfőnök 

osztályfőnöki munka-

közösség vezető 

BECS tag 

az iskolaszék titkára 

A 326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) 

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 17., 21., 

23. 

5. Filákovity Réka  tanulószoba csoportve-

zető, gyermek-és ifjú-

ságvédelmi felelős 

A 326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) 

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 17., 21., 23. 

6. Mangné Keresztes Beatrix osztályfőnök tankönyvfelelős, az is-

kolaszék tagja 

A 326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) 

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 17., 21., 23. 

7. Oláhné Werner Mária osztályfőnök 

IPR munkaközösség-

vezető 

az iskolaszék elnöke A 326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) 

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 

21., 23. 

8. Rohr Norbert osztályfőnök az iskolaszék tagja, pá-

lyaválasztási felelős 

A 326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) 

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 17., 18., 21., 

23. 

9. Szabó Mónika  napközi csoportvezető 

ünnepélyek felelőse 

A 326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) 

1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 17., 21., 23. 

10. Betöltetlen tanítói állás-

hely 

   

     

 Hamburger Antal rendszergazda   
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1.2.2. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés-

ben közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja/ szakértői napja  
 

A tagintézményben egy fő lát el szakértői feladatokat a pedagógusok minősítésében és 

az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben: Ambachné Perics Irén. 

Szakértői napja: péntek. 
 

1.2.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 
 

A tagintézményben e tanévben nincs minősítő vizsgára kötelezett munkavállaló. A 

2019-20. tanévben minősítésre nem jelentkezett pedagógus. 
 

1.3. Vezető heti ügyeleti rendje 
 

Vezetői ügyelet 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Ambachné 

Perics Irén 
Ambachné 

Perics Irén 

Ambachné 

Perics Irén  
Ambachné 

Perics Irén  
Ambachné 

Perics Irén 
Helyettesítése az SZMSZ-ben szabályozottak szerint. 

Tagintézmény - vezetői fogadóóra hétfő: ½ 15 órától ½ 16 óráig 

„Beszélgessünk!”-fogadóóra diákok-

nak 

hétfő:½ 14 órától ½ 15 óráig 

 

1.4. Az intézmény tanulóinak adatai 
 

Tanulói létszámadatok 
 

Alsó tagozat összesen: 33 tanuló 
 

Felső tagozat összesen: 32 tanuló 
 

Öt osztályban összesen: 65 tanuló tanul. 
 

Átlaglétszám: 13 fő 

Számított létszám: 14, 8 

Magántanuló az iskolában: 0 fő 
 

Külföldi tartózkodás miatt tanulói jogviszonya szünetel: 1 fő  
 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 0 fő 
 

Az előző tanévben javítóvizsgára utalt tanulók száma: 1 fő 
 

2019. augusztus 30-án a javítóvizsga lezajlott, a javítóvizsgára utalt tanuló 

matematika tantárgyból sikeres vizsgát tett. 

 

Évfolyamot ismételt tanulók száma: 1 fő (új beiratkozó tanuló) 
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osztály  

osztályfőnök 

tényleges létszám / 

(számított létszám) 

 

SNI tanuló 

 

BTMN 

tanuló 

 

HH tanuló 

 

HHH tanuló 

1-2. Mangné  

Keresztes 

Beatrix 

1. osz-

tály: 9 

(10) fő 

2. osz-

tály: 7 

(8) fő 

1. osz-

tály: 1 

fő 

2. osz-

tály: 1 

fő 

1. osz-

tály: 2 

fő 

2. osz-

tály: 0 

fő 

1. osz-

tály: 0 

fő 

2. osz-

tály: 0 

fő 

1. osz-

tály: 0 

fő 

2. osz-

tály: 0 

fő 

3-4. Oláhné  

Werner Má-

ria 

3. osz-

tály: 9 

fő 

4. osz-

tály: 8 

(10) fő 

3. osz-

tály: 0 

fő 

4. osz-

tály: 2 

fő 

3. osz-

tály: 0 

fő 

4. osz-

tály: 0 

fő 

3. osz-

tály: 0 

fő 

4. osz-

tály: 2 

fő 

3. osz-

tály: 0 

fő 

4. osz-

tály: 1 

fő 

5-6. Derváli Lo-

rándné 

5. osz-

tály: 6 

(7) fő 

6. osz-

tály: 6 

(8) fő 

5. osz-

tály: 1 

fő 

6. osz-

tály: 2 

fő 

5. osz-

tály: 2 

fő 

6. osz-

tály: 1 

fő 

5. osz-

tály: 0 

fő 

6. osz-

tály: 2 

fő 

5. osz-

tály: 1 

fő 

6. osz-

tály: 0 

fő 

7. Horváthné  

Károlyi Erika 

7. osz-

tály: 11 

(13) fő 

 7. osz-

tály: 2 

fő 

 7. osz-

tály: 2 

fő 

 7. osz-

tály: 1 

fő 

 7. osz-

tály: 1 

fő 

 

8. Rohr Norbert 8. osz-

tály: 9 

fő 

 8. osz-

tály: 0 

fő 

 8. osz-

tály: 0 

fő 

 8. osz-

tály: 1 

fő 

 8. osz-

tály: 0 

fő 

 

  65 (74) fő 9 fő 7 fő 6 fő 3 fő 

 

Étkezés az iskolában 
 

Az étkezők száma 57 fő. 

 ebből ingyenesen étkezik: 22 tanuló 

 50 %-os kedvezményt kap: 12 tanuló 

 teljes árat fizet: 23 tanuló  
 

tízórai 49 fő 

ebéd 57 fő 

uzsonna 49 fő 
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Bejáró diákok az intézményben a 2019 / 20. tanévben 

 

osztály létszám                    bejáró tanuló % 

körzethatáron belül körzethatáron kívül 

1-2. 1.  9 (10) 2 3 55,5 

2.  7 (8) 1 2 43 

3-4. 3.  9  4 1 55,5 

4.  8 (10) 4 1 62,5 

5-6. 5.  6 (7) 2 1 50 

6.  6 (8)  1 2 50 

7. 7.  11 (13) 3 5 73 

8. 8.  9 2 2 44 

 

intézményi összes 

65 (74) fő 19 fő 17 fő  

55 %  36 fő 

 

Napközi és tanulószobai ellátás 
 

A tagintézményben egy összevont (1-4. évfolyam) napközis és egy összevont (5-8. évfolyam) tanulószobai csoport működik. 
 

1. csoport - napközi: csoportvezető Szabó Mónika (3 óra) 

2. csoport - tanulószoba: csoportvezető Filákovity Réka (2 óra), 
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A napközis csoportban feladatot lát még el: Oláhné Werner Mária (4 óra), Mangné Ke-

resztes Beatrix (3 óra), Derváli Lorándné (1 óra), Rohr Norbert (1 óra), Sáriné Györei 

Erzsébet (3 óra) 

Tanulószobai feladatellátást végez még a csoportvezetőn kívül: Keresztély Renáta (2 

óra), Rohr Norbert (6 óra) 
 

  Napközis létszám 

1-2. osz-

tály 

1. osztály 8 fő 

2. osztály 7 fő 

3-4. osz-

tály 

3. osztály 9 fő 

4. osztály 8 fő 

 Összesen 32 fő 

  Tanulószobai  

létszám 

  14:00 – 15:00 15:00 – 16:00 

5-6. osz-

tály 

5. osztály 6 fő 5 fő 

6. osztály 6 fő 4 fő 

7. osztály 7. osztály 9 fő 3 fő 

8. osztály 8. osztály 5 fő 2 fő 

 Összesen 26 fő 14 fő 
 
 

1.5. Tárgyi feltételek 
 

Iskolánk fenntartásáról a Klebersberg Központ Pécsi Tankerületi Központja gondosko-

dik. 

Tagintézményünk a nevelési-oktatási feladatokat a következő helyeken látja el: 
 

 7833 Görcsöny, Petőfi u. 1. 

 7833 Görcsöny, Hársfa u. 31. (tornaterem) 
 

Az iskola nyolc osztályteremmel, egy számítástechnika szaktanteremmel, egy tech-

nika-fizika szaktanteremmel és egy fejlesztőteremmel rendelkezik. A tornaterem - a 

tornaterem a görcsönyi önkormányzat tulajdona -, salakos sportpálya szolgálja a diá-

kok testi nevelését. Van három szertár.  

A helytörténeti múzeum és a könyvtár lehetőséget ad tanórák tartására is. 
 

Intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete meghatározott kötelező eszköz és 

felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de ezen eszközök, felszerelések egy ré-

sze cserére, javításra szorul. 

A tantermek bútorzata elhasználódott, folyamatos javítást, cserét igényelne. 

Több tanterem padlózata felújítást igényel. Ugyancsak problémás terület: a 

folyosók állapota. 
 

Tankönyvellátás 
 

A megrendelt tankönyvek 2019. augusztus 13-án megérkeztek az iskolába, a kiosztásuk 

augusztus 30-án megtörtént. 
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1.6. Kockázati tényezők a tanévben 
 

 Infrastruktúrához (tárgyi 

erőforráshoz) köthető 

Humánerőforráshoz köt-

hető 

Jelentős, magas bekövetke-

zési valószínűségű 

 1. A betöltetlen tanítói ál-

láshely végleges megoldá-

sa. 

2. A nevelőtestület ala-

csony létszáma miatt be-

tegségek, egyéb hiányzá-

sok esetén a helyettesítések 

megoldása. 

Mérsékelt, alacsony bekö-

vetkezési valószínűségű 

A vezetői iroda és a tanári 

között lévő helyiség falain 

jelentkező repedés, feltéte-

lezhetően a külső fala meg-

támasztást igényel. 

 

Egyéb   
 

2. A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 
 

2.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 
 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabá-

lyokban a nevelésre – oktatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó nor-

mákkal, valamint az intézmény pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az 

intézmény működését meghatározó előírásokkal – a 2019 – 20. tanév kiemelt feladata-

ként jelölte meg: 
 

1. A mérési eredmények javítása. 

 Felelős: a nevelőtestület tagjai 

 Határidő: folyamatos. 
 

2. Az iskola belső terének esztétikus kialakítása, folyamatos fenntartása. 

 Felelős: osztálytermek – osztályfőnökök 

folyosók – DÖK, alsó: Sáriné Györei Erzsébet, tanítók; felső: Derváli 

Loránd Józsefné, osztályfőnökök 

 Határidő: folyamatos. 
 

3. Az E - KRÉTA – napló naprakész, folyamatos vezetése. 

Felelős: a nevelőtestület tagjai, Szombathelyi Ildikó Vivien, Ambachné Perics 

Irén 

 Határidő: folyamatos. 
 

2.2. Az intézmény pedagógiai programja, alapján kitűzött célok, feladatok, vala-

mint a vezetői pályázatban kitűzött célok, feladatok 
 

Cél: A pedagógiai programban kitűzött célok, feladatok megvalósítása a nevelőtes-

tület által elfogadott pedagógus önértékelési elvárásrendszer teljesítésével. 
 

Feladat: A pedagógus önértékelés elvárásrendszere szerinti munkavégzés. 

 Kiemelt feladat: 

 egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat, 
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 vegyük figyelembe a szülői igényeket, elvárásokat, 

 nevelő - oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményé-

vel, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket a szülők, 

a társadalmi környezet számára, 

 mindenki kapjon lehetőséget képességei kibontakoztatására. 

Felelős: a nevelőtestület tagjai 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: A kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése differenciálással, élményszerű 

tanulással, kreativitást ösztönző feladatokkal. 

Feladat: Az egyéni képességek figyelembe vételével szervezett tanítás – tanulás. 

Felelős: a nevelőtestület tagjai 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: A tanulási – tanítási folyamat hatékonyságának biztosítása a szakmai tudás-

szint növelésével, innovációk befogadásával és/vagy kialakításával, szemléletalakí-

tással. A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése. 
 

Feladat:  

 Az önképzés lehetőségeinek kiaknázása (szakmai műhely, bemutató órák, 

konferenciák, továbbképzés stb.). 

Felelős: a nevelőtestület tagjai, munkaközösség-vezetők 

Határidő: ütemezés szerint 

 A Komplex Alapprogramba való bekapcsolódás. 

  a program megismerése, 

 tanfolyami részvétel. 

Felelős: a nevelőtestület kijelölt tagjai 

Határidő: tanfolyami ütemezés szerint 

 Pedagógiai innovációk megismerése, melyek segítik a kulcskompetenciák 

fejlesztését. 

 A tanár mentorszerepben való részvétele, egyszerűen kifejezve: „karmesteri 

szerepben” a tanulási – tanítási folyamatban. 

 Hospitálások intézményen belül. 

Felelős: a nevelőtestület tagjai 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: Nyitottság az innovatív tanulási környezet létrehozására. 
 

Feladat:  

 Az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása a ha-

tékony tanulás érdekében. Az össz - tanóra keret 30%-ában IKT használat. 

Felelős: a nevelőtestület tagjai 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: A közösségépítő tevékenységekkel, a közösségfejlesztés programjaival a kö-

zösségi érzés alakítása, a magatartásformálás, mások megbecsülésére nevelés, a 

közös szokások kialakítása, a hagyományok tiszteletben tartására nevelés, vala-

mint a társas érintkezés, együttműködés alakítása. 
 

Feladat: 

 A hagyományos közösségépítő tevékenységek, közösségfejlesztési programok 

(intézmény, DÖK) ütemezett terv szerinti megvalósítása. 
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 A családok és egyéb partnerek bevonása a szervezésbe, megvalósításba, a 

közös együttlétbe. 

Felelős: a nevelőtestület tagjai, DÖK, szülői szervezet 

Határidő: folyamatos 
 

 A megvalósítás értékelése, szükség esetén korrekció. 

Felelős: Ambachné Perics Irén 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: A szociális hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása, az alultelje-

sítő tanulók felzárkóztatása a pedagógia programban leírt tevékenységekkel. 
 

Feladat: 

 A tanulók szociális helyzetének megismerése. 

Felelős: osztályfőnökök, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 

Határidő: 2019. szeptember 

 Az IPR és a Lépésről lépésre program elemeinek folytatása, megvalósítása, 

Meixner - féle program az 1. évfolyamon, a programok szűkebb és tágabb 

környezetben való megismertetése, népszerűsítése. 

Felelős: Oláhné Werner Mária, Mangné Keresztes Beatrix Zsuzsanna 

Határidő: folyamatos 
 

 IPR bemutató óra és Kerekasztal szervezése. 
Felelős: Oláhné Werner Mária 

Határidő: IPR munkaközösség ütemezése szerint 
 

 Napközi és tanulószobai ellátás, egyéni fejlesztési lehetőségek biztosítása. 

Felelős: A napközi és a tanulószobai ellátásban résztvevő pedagógusok. 

Határidő: folyamatos 
 

 Folyamatos pozitív megerősítés. 

Felelős: a nevelőtestület tagjai 

Határidő: folyamatos 
 

 A fejlesztés eredményének folyamatos nyomon követése, s ha szükséges, fej-

lesztési korrekció végrehajtása. 

Felelős: munkaközösség-vezetők, Ambachné Perics Irén 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: A kiemelt figyelmet érdemlő kiemelten tehetséges tanulók fejlesztése a peda-

gógiai programban leírt tevékenységekkel. 
 

Feladat: 

 További együttműködés a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolával. 

Felelős: Ambachné Perics Irén 

Határidő: folyamatos 
 

 A tanulók versenyekre való felkészítése. 

 A partneri hálózat adta lehetőségek kihasználása a tanulók versenyekre, ve-

télkedőkre való eljutásában. 

Felelős: a nevelőtestület tagjai 

Határidő: folyamatos 
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 A fejlesztés eredményének folyamatos nyomon követése, s ha szükséges, fej-

lesztési korrekció végrehajtása. 

Felelős: munkaközösség-vezetők, Ambachné Perics Irén 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: A partnerek elégedettségének megismerése kérdőíves kikérdezéssel. 
 

Feladat: 

 Szülői partneri elégedettséget mérő kérdőívek készítése. 

 Partneri elégedettségmérés. 

 A kérdőíves kikérdezés eredményének felhasználásával a munka hatékony-

ságának növelése. 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika munkaközösség -vezető 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: Az intézmény népszerűsítése az elért eredmények folyamatos nyilvánosságra 

hozásával. 
 

Feladat: 

 Az elért eredményekről tájékoztatás a kommunikáció minél szélesebb körben 

való felhasználásával. 

Felelős: Ambachné Perics Irén, Hamburger Antal rendszergazda 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: Egészséges és környezettudatos nevelés. 
 

Feladat: 

 Az egészséges és környezettudatos nevelés folytatása a pedagógiai program 

és a témát érintő pályázat szerint. 

Felelős: a nevelőtestület tagjai 

Határidő: ütemezés szerint 
 

 Az ÖKO - szemlélet kialakítása. fenntarthatósági témahét, hulladékgyűjtés 

Felelős: a nevelőtestület tagjai, DÖK 

Határidő: folyamatos, ill. ütemezés szerint 
 

Cél: A mindennapos testnevelés megvalósításával az egészséges életmódra nevelés. 
 

Feladat. A mindennapos testnevelés megvalósítása – úszás – 4-5. osztály 

Helye: Mecsekalja Bánki uszoda  

Felelős: Rohr Norbert 

Határidő: 2020. január 13-tól március 13-ig 

Csütörtöki napokon: 12:50 - 14:20 
 

Iskolánkban az ötödik évfolyamon heti 18 órában a nemzeti lovas program szerinti lo-

vaglás. 

Felelős: Rohr Norbert 

Határidő: 2019. szeptember - november 
 

2.3. Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 
 

A 2018-19. évi beszámolókban jelzett észrevételek, problémás területek eredményeseb-

bé tétele érdekében a 2019-20. tanévben, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a követke-

zőkre 
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Cél: A pedagógiai programban meghatározottakkal történő tanulói értékelés. 
 

Feladat: 

 A tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére, a szakértői javasla-

tok figyelembe vételével működő mérési rendszer. 

 Fejlesztő célú visszacsatolás. 

 Kiemelt feladat a megelőző évi beszámoló alapján: szóbeli feleletek ará-

nyának növelése. 

Felelős: a nevelőtestület tagjai 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: A tanulói felügyelet rendjének optimális alakításával létrehozott ügyeleti 

rend. 
 

Feladat: A kialakított ügyeleti rend újragondolása. 

Felelős: Ambachné Perics Irén 

Határidő: 2019. szeptember 
 

Cél: Egységes elvárások, rend alakításával a napközi és a tanulószobai munka ha-

tékonyságának emelése. 
 

Feladat: Az egységes elvek, elvárások megfogalmazása és betartása. 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika munkaközösség - vezető 

Határidő: 2019. szeptember 
 

Cél: Neveltségi helyzet – motívumvizsgálat a tanuláshoz való viszony feltárásával. 
 

Feladat: Tanulási motiváció felmérése. 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika munkaközösség - vezető, osztályfőnökök 

Határidő: 2019. november - december 
 

 

3. A tanév helyi rendje 
 

A tanév rendje: a 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet alapján 
 

A tanév szorgalmi időszaka: 
 

Első tanítási nap: 2019. szeptember 02. (hétfő) 

Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő) 
 

Tanítási napok száma: 180 nap 
 

A szorgalmi időszak első féléve 2020. január 24-ig tart. Az első félévről az értesítés 

határideje: 2020. január 31. 
 

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 
 

 esemény/téma időpont felelős 

1. nevelési értekezlet 2019. november 04. 

(hétfő) 

Varga Ágnes 

2. pályaorientációs 

nap 

2019. december 07. 

(szombat) 

Rohr Norbert, Hor-

váthné Károlyi Erika  
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 esemény/téma időpont felelős 

3. félévi nevelőtestü-

leti értekezlet 

2020. február 12. (szer-

da) 

Villányiné Stáhl Márta 

Ambachné Perics Irén 

4. nevelőtestületi ki-

rándulás 

2020. április 8. (szerda) Varga Ágnes 

Ambachné Perics Irén 

5. nevelési értekezlet 2020. április 15. (szer-

da) 

Varga Ágnes 

6. DÖK nap 2020. április 16. (csü-

törtök) 

Antalné Horváth Ber-

nadett Tünde 
 

3.2. A szünetek időtartama 
 

Iskolai tanítási szünetek: 
 

Őszi szünet: 2019. október 28. – november 1. 
 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 04. (hétfő) 
 

Az őszi szünet időpontja intézményünkben eltérő: 

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 05. (kedd) 
 

Téli szünet: 2019. december 23. – 2020. január 03. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 06. (hétfő) 
 

Tavaszi szünet: 2020. április 09. - 2020. április 14. 

 2020. április 08. (szerda) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda) 
 

A tavaszi szünet időpontja intézményünkben eltérő: 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.április 03. péntek 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 16. (csütörtök) 
 

2019. szeptember 21. (szombat) SPORTNAP helyett szünet 2020. április 06. (hétfő) 

2019. november 09.(szombat) EGÉSZSÉGNAP - TIE helyett szünet 2020. április 

07. (kedd) 
 

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: 
 

 

 

2019 

október 23. (szerda) – nemzeti ünnep 

november 01. (péntek) - mindenszentek 

december 24. (kedd) - szenteste 

december 25-26. (szerda – csütörtök) – karácsony 
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2020 

január 01. (szerda) – újév 

március 15. (vasárnap) – nemzeti ünnep 

április 10. (péntek) – nagypéntek 

április 12-13. (vasárnap – hétfő) – húsvét 

május 01. (péntek) – munka ünnepe 

június 01. (hétfő) – pünkösd 

augusztus 20. (csütörtök) – nemzeti ünnep 

 

Szombati munkanapok:  

5. 2019. december 07. – december 24. helyett 

6. 2019. december 14. – december 27. helyett 
 

3.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártír-

jainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó 

és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, 

megemlékezések időpontja 
 

 esemény/téma időpont felelős eredmé-

nyességi 

mutató 

1.  aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 

2019. 10. 04. 

(péntek) 

Horváthné Károlyi 

Erika 

 

 

 

 

szülők, 

vendégek 

elégedettsé-

ge, sikerél-

mény, a 

tanulók 

folyamatos 

figyelme, 

hazafias 

érzések 

erősítése 

2. az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (ok-

tóber 23.) 

2019. 10. 22. 

(kedd) 

Szabó Mónika 

Filákovity Réka 

3. a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatai em-

léknapja (február 25.) - 

tablókészítés 

2020. 02. 25. 

(kedd) 

DÖK 

4. az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

(március 15.) 

2020. 03. 13. 

(péntek) 

Szabó Mónika 

Filákovity Réka 

5. a holokauszt áldozatai em-

léknapja (április 16.) - tab-

lókészítés 

2020. 04.  16. 

(csütörtök) 

DÖK 

6. A Nemzeti Összetartozás 

Napja (június 04.) -  

 

2020. 06. 04. 

(csütörtök) 

Ambachné Perics 

Irén 

Zsolnay negyed - 

Pécs 

 

1 tanévnyitó ünnepély 2019. 09. 02. 

8 óra 

1. osztály - Mangné 

Keresztes Beatrix 

ZS. és Ambachné 

Perics Irén 

szülők, 

vendégek 

elégedettsé-

ge, az isko-

lához való 

kötődés 

erősítése 

 ballagás 2020. 06. 13. 

10 óra 

7-8. osztály; Hor-

váthné Károlyi Eri-

ka, Rohr Norbert 

 esemény/téma időpont felelős eredmé-
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nyességi 

mutató 

 tanévzáró ünnepély 2020. 06. 17. 

17:15 óra 

Alsós nevelők és 

Ambachné Perics 

Irén 

szülők, 

vendégek 

elégedettsé-

ge, az isko-

lához való 

kötődés 

erősítése 

 Népmese napja 2019. 09. 30. Filákovity Réka, 

Derváli Loránd 

Józsefné 

 

nő a kultúra 

értékeinek 

megbecsü-

lése  
 Zenei világnap 2019. 10. 01. Dr Makra István 

Edéné 

 Kultúra napja 2020. 01. 22. Filákovity Réka 

 Költészet napja 2020. 04. 11. Filákovity Réka 

     

 Föld napja 2020. 04. 22. Nevelőtestület tag-

jai 

környezettu-

datos szem-

lélet iránti 

fogékonyság 

növekszik 
 

3.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai 
 

 esemény/téma időpont felelős eredményességi 

mutató 

1 Össz - intézményi tanév-

nyitó értekezlet 

Pelléd 

2019. augusz-

tus 26. (hétfő). 

Varga Ágnes Kapcsolatépítés, 

az együttműkö-

dés erősítése. 

 Tagintézményi tanévnyitó 

értekezlet 

2019. augusz-

tus 30. 11 óra 

Görcsöny 

Ambachné 

Perics Irén 

A tagintézményi 

munkaterv - 

éves célok, fel-

adatok - megis-

merése, a mun-

katerv elfogadá-

sa. 

 Munkaértekezletek havonta - Ambachné 

Perics Irén 

Az együttműkö-

dés erősítése. 

Információcsere. 

A következő 

időszak felada-

tainak meghatá-

rozása. 

 1. félévi osztályozó érte-

kezlet 

2020. január 

27. (hétfő)  

Ambachné 

Perics Irén 

Javuló eredmé-

nyek. 
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 esemény/téma időpont felelős eredményességi 

mutató 

 Nevelőtestületi félévi érte-

kezlet 

2020. február 

03. (hétfő) 

Villányiné S. 

Márta 

Ambachné 

Perics Irén 

A félévi munka 

elemzése, érté-

kelése. A be-

számoló elfoga-

dása. 

 2. félévi osztályozó érte-

kezlet 

2020. június 

15. (hétfő) 

Ambachné 

Perics Irén 

Javuló eredmé-

nyek. 

 Tanévzáró értekezlet 2020. június 

25. (csütörtök) 

Varga Ágnes 

Ambachné 

Perics Irén 

A tanévi munka 

elemzése, érté-

kelése. A be-

számoló elfoga-

dása.  

Nevelési értekezletek    

1

1. 

Őszi nevelési értekezlet  

- A komplex alapprogram 

képzéseinek tapasztalatai 

 

2019. novem-

ber 04. (hétfő)  

Varga Ágnes Információcsere. 

A nevelőtestület 

tagjai megismer-

kednek képzések 

tapasztalataival, 

az információcse-

re hozzájárul, 

segíti a pedagógia 

program módosí-

tását. 

2

2. 

Tavaszi nevelési értekezlet 

- Pedagógiai program mó-

dosítása 

2020. április 

15. (szerda) 

 

Varga Ágnes Beépül a peda-

gógiai program-

ba a KAP. 
 

3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 
 

 esemény/téma időpont felelős eredményességi mu-

tató 

1. szülői értekezlet -  

Indul az új tanév… 

szeptember osztályfő-

nökök 

Szülői kapcsolatok 

erősítése. 

Látogatottság: 60 % - 

jelenléti ív 

2. szülői értekezlet -  

Félévi értékelés 

február osztályfő-

nökök 

Szülői kapcsolatok 

erősítése. 

Látogatottság: 60 %- 

jelenléti ív 

3. szülői értekezlet - 

anyák napja 

május osztályfő-

nökök 

Szülői kapcsolatok 

erősítése. 

Látogatottság: 60 %- 

jelenléti ív 

4. fogadóóra - 2019. november 

- 2020. április 

Illetve: beosztás 

szerint. 

a nevelőtes-

tület tagjai 

Szülői kapcsolatok 

erősítése. 

Problémás helyzetek 

megbeszélése, kon-

szenzus. 
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3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap terve-

zett időpontja 
 

 esemény/téma időpont felelős eredményességi 

mutató 

  

 

Nyílt nap az 1-8. évfo-

lyamon 

 

2019, novem-

ber 19. (kedd) 

 

 

Horváthné Ká-

rolyi Erika, a 

nevelőtestület 

tagjai, szakmai 

munkaközösség 

- vezetők 

Kapcsolatépítés, 

az együttműkö-

dés erősítése. 

Az osztályfőnö-

kök értékelő 

megbeszélést 

tartanak a szü-

lőkkel együtt a 

látottakkal kap-

csolatosan. 

2020. március 

12. (csütörtök) 

 

3.7. Tervezett mérések és vizsgák 
 

3.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 
 

Tagintézményünk nevelőtestületének tagjai az intézményi szintű munkaközösségek 

tagjai. Az intézményi szintű munkaközösségek munkaterve alapján szervezett verse-

nyek előtt a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés, igény sze-

rint: házi válogatókat, házi versenyeket tartunk. 
 

A versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik, a tagintézmény tanu-

lóinak versenyeredményei rögzítésre kerülnek. 

Tagintézményünk versenyfelelőse: Antalné Horváth Bernadett Tünde 
 

Tagintézményünk tanulói az alábbi versenyeken vesznek részt: 
 

verseny  

megnevezése 

 

ideje 

 

évfolyam 

felkészítő 

pedagógus 

 

helyszín 

 

megjegyzés 

Grundbirkózás 2019 telén 1-4. Mangné Ke-

resztes 

Beatrix Zsu-

zsanna 

Pécs  

Városvédő Tüke 

futás 

2020. 05. 1-8. Mangné Ke-

resztes 

Beatrix Zsu-

zsanna 

Pécs  

Labdarúgás: 

Baksa kupa, 

Zsongorkő ku-

pa, Görcsöny 

kupa -, Kisisko-

lák versenye 

lásd naptár 3-8. Rohr Norbert  Görcsöny 

kupa – egy-

fordulós 

tavasszal 

Tehetségkutató 

atlétika 

2019. 09. 23. 5-8. Rohr Norbert Pécs  

Atlétika 2019. 09. 27. 5-8. Rohr Norbert Pécs  
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Megyei duatlon 

verseny 

2019. 09. 28. 1-8. Rohr Norbert Görcsöny  

Vörös homokkő 

túraverseny 

Kővágószőlősön 

2019. 10. 09.  Sáriné Gyö-

rei Erzsébet, 

Rohr Norbert 

  

Kistérségi Ös--

szefogás Napja  

2019. 11.  5-8. Horváthné 

Károlyi Eri-

ka 

Kozármisleny  

Alsós vers- és 

prózamondó 

verseny  

2019. 11. 27.  1-4. Alsós neve-

lők 

Pellérd  

Baksa meseve-

télkedő 

2020. 04. 1-4. Alsós neve-

lők 

Baksa  

Buzás Andor 

szépolvasási 

verseny 

2020. tava-

sza 

3-8. Oláhné Wer-

ner Mária, 

Nagy László-

né, Filákovity 

Réka 

Kővágószőlős  

Matematikai-

logikai verseny  

2019. 12. 06. 5-8. Antalné 

Horváth 

Bernadett 

Tünde 

Pellérd  

Felsős vers-és 

prózamondó 

verseny  

2020. 01. 22. 5-8.  Filákovity 

Réka,  

Ambachné 

Perics Irén 

Pellérd  

Népdaléneklési 

verseny  

2020. 02. 28. 1-8.  Szabó Móni-

ka, Dr Makra 

István Edéné 

Pellérd  

Matematika 

verseny  

2020. 03. 20. 5-8. Antalné 

Horváth 

Bernadett 

Tünde 

Pellérd  

Csiga - biga 

alsós környezet-

ismereti verseny  

2020. 05. 13. 1-4. környezetis-

meretet taní-

tó pedagógu-

sok 

Pellérd  

SNI / BTMN 

tanulók Tavaszi 

szél - népdal-

éneklési verse-

nye  

2020 tavasza 1-8.  Szabó Móni-

ka 

Dr Makra 

István Edéné 

Mohács Nevezés – 

három magyar 

népdalból álló 

népdalcsokor-

ral lehet, szóló 

és/vagy cso-

portos kategó-

riában. 

Iskolai vers-és 

prózamondó 

verseny 

2019. 12. 20. 

(péntek) 

1-8. osz-

tály 

DÖK, szülői 

szervezet, 

Ambachné 

Perics Irén 

Görcsöny  

Tisztasági ver-

seny 

folyamatos 1-8. DÖK Görcsöny  
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verseny  

megnevezése 

 

ideje 

 

évfolyam 

felkészítő 

pedagógus 

 

helyszín 

 

megjegyzés 

Bendegúz és 

egyéb levelezős 

verseny 

folyamatos  Mangné Ke-

resztes Beatrix 

Zsuzsanna, 

Antalné Hor-

váth Bernadett 

Tünde 

  

rajzpályázatok folyamatos  Derváli Lo-

ránd József-

né 

  

 

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 előtti hé-

ten); 

 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 2019/2020. 

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: 2020. május 27-én a 6. és a 8. évfo-

lyamon 

Felelős: Antalné Horváth Bernadett Tünde 
 

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

Hivatal részére 2019. november 22-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott 

módon. 

Ennek felelőse: Antalné Horváth Bernadett Tünde, 

Ambachné Perics Irén 
 

A megelőző tanév megküldött eredményének intézményi szintű elemzése, az 

eredmény honlapon történő megjelenítése. 

Felelős: Antalné Horváth Bernadett Tünde, Ambachné 

Perics Irén, Hamburger Antal 

    Határidő: 2020. június 10. 
 

A 11/2019. (VII 03.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről rendelet értelmé-

ben: 

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

lóknak.  

 A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközö-

ket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai végzik el, egy-

séges javítókulcs alapján értékelik. 

 Az országos mérés időpontja: 2020. május 20. 
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A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási 

Hivatal részére 2019. november 22-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott 

módon. 

Ennek felelőse: Horváthné Károlyi Erika, Ambachné 

Perics Irén 

Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait az Oktatási Hivatal ré-

szére 2020. június 10-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott módon.  

Ennek felelőse: Horváthné Károlyi Erika, Antalné 

Horváth Bernadett Tünde, Ambachné Perics Irén 
 

Az angol nyelvi mérési eredmények megjelenítése a honlapon évfolyamonként le-

bontva 2020. június 10-ig: 

Felelős: Horváthné Károlyi Erika; Ambachné Perics Irén, Hamburger Antal 

 Határidő: 2020. június 10. 
 

Eltérő ütemű fejlődés - DIFER az 1. évfolyamon 

 

2019. október 11-ig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének fel-

méréséről, 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: Mangné Keresztes Beatrix Zsuzsanna 
 

Az érintett létszám jelentése az Oktatási Hivatalnak: 2019. október 25-ig 

Felelős: Mangné Keresztes Beatrix Zsuzsanna 

A vizsgálatokat az iskolánknak 2019. november 29-ig kell elvégezni. 

Felelős: Mangné Keresztes Beatrix Zsuzsanna 
 

Intézményi szintű mérések  
 

osztály Tantárgy /egyéb téma időpont felelős 

4-8. osztály Neveltségi helyzet – 

motívumvizsgálatok – 

tanuláshoz való viszony, 

tanulásmódszertan meg-

ismerését feltérképező 

mérés (tanulási motivá-

ció, tanulási stílus kérdő-

ív 

2019. november - 

december 

Horváthné Károlyi 

Erika 

osztályfőnökök 

1. osztály DIFER – szociális motí-

vumok és készségek 

terület kiemelt vizsgálata 

2019. november Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna 
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A mérések összegzését a tanító és az osztályfőnökök végzik, s az eredményeket át-

adják az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének a mérést követő három héten 

belül. 
 

3.7.3. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 
 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben or-

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

edzettségének vizsgálatáról.  

A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2020. január 08. és április 24. kö-

zött kell megszervezniük.  

Felelős: Rohr Norbert 
 

Az elvégzett mérési eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe: 

                                   Felelős: Rohr Norbert, Ambachné Perics Irén 

 Határidő: 2020. május 29. 
 

3.7.4. Országos szakmai ellenőrzés 
 

Az Oktatási Hivatal 2020. január 06. és 2020. március 31. között szakmai ellenőrzést 

végez a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló magas arányával, ezen belül különösen 

a megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony telje-

sítménnyel érintett, valamint a magas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési 

intézményekben a lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény javítása érdekében tett 

intézményi, fenntartói intézkedéseket, és azok megvalósulását. 

Felelős: Antalné Horváth Bernadett Tünde, Oláhné 

Werner Mária, Ambachné Perics Irén,  
 

3.8. Az iskolai kórus időpontja 
 

A tanévben az iskolai kórus időpontja: hétfő 7. óra 
 

4. Szakmai feladatok 
 

4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos célok, feladatok, valamint a vezetői pályá-

zatban kitűzött célok, feladatok 
 

A 2019/20. tanévre nem az Oktatási Hivatal nem jelölt ki pedagógiai-szakmai el-

lenőrzésre pedagógust. 
 

A tagintézmény tanfelügyelete eljárására 2018 márciusában került sor, melyet megelő-

zött az intézményi önértékelés. Ezt követően intézkedési terv készült, melyet a nevelő-

testület elfogadott. 
 

Cél: Az intézményértékelés hét területén elért kiemelkedő terület megtartása. 
 

Feladat:  

 Az eddigi jó gyakorlat folytatása, mely a kiemelkedő terület eléréséhez veze-

tett. 

 Évenkénti felülvizsgálat. 

Felelős: Ambachné Perics Irén, a tagintézmény BECS tagjai:  

Határidő: folyamatos 

 Szükség esetén módosított vagy új gyakorlat kialakítása. 
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Cél: A cigány népismeret nevelési-oktatási színvonalának emelése romológia sza-

kos tanár foglalkoztatásával. 
 

Feladat az iskola elfogadott intézkedési terve szerint: 

 Áttanító tanár foglalkoztatása, szerződésének megkötése. 

Feladat:  

 Folyamatos szakos ellátás biztosítása a cigány népismeret oktatására. 

Egyeztetés az intézményvezetővel. 
 

Felelős: Ambachné Perics Irén 

Határidő: 2019. augusztus 
 

Cél: A humánerőforrás szükséglet biztosítása rendszeres nyomon követéssel, 

igényfelméréssel. 
 

Feladat:  

 Problémajelzés intézményvezetőnek, a fenntartónak. 

 Áttanítások egyeztetése az intézményvezetővel. 

 A belépő, új kollégák munkájának, beilleszkedésének segítése. 

 A szervezeti kultúra fejlesztése, csapatépítés. 

Felelős: Ambachné Perics Irén; nevelőtestület tagjai 

Határidő: 2019. augusztus, illetve folyamatos 
 

Feladat:  
 Egyeztetés az intézményvezetővel a nyugdíjba vonuló kolléga állásának be-

töltéséről. 
Felelős: Ambachné Perics Irén 

Határidő: 2020 tavasza 
 

Cél: A tagintézményi szervezeti struktúra, a hatékony munkavégzés miatt a veze-

tés feladatainak megosztása feladatok delegálásával. 
 

Feladat: 

 Az éves munkatervben, a munkaköri leírásokban megjeleníteni a delegált 

feladatokat. 

Felelős: Ambachné Perics Irén 

Határidő: 2019. szeptember 13. 

Cél: 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. 

 A partneri munka elismerési lehetőségének kialakítása (oklevél, díj…). 

Felelős: Ambachné Perics Irén 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: A községi óvodával való kapcsolat további szélesítése új együttműködési for-

mával. 
 

Feladat:  
 A jelenlegi együttműködés tartalmának áttekintése, felülvizsgálata. 

 Új együttműködési formák keresése közös gondolkodással. 

Felelős: Ambachné Perics Irén 
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Határidő: folyamatos 
 

Cél: Egészséges és környezettudatos nevelés. 
 

Feladat: 

 A pedagógusok minősítésében megjelenő 9. kompetenciaterület - mely vizs-

gálja a környezeti nevelésben mutatott jártasságot, a fenntarthatóság érték-

rendjének hiteles képviseletét és a környezettudatossághoz kapcsolódó atti-

tűdök átadásának módját – elvárásainak megismerése munkaértekezleten. 

Felelős: Ambachné Perics Irén 

Határidő: folyamatos 
 

Cél: Az új NAT megjelenését követően megfelelni a törvényi előírásoknak. 
 

Feladat: 

 Az új NAT és a hozzákapcsolódó kerettantervek megismerése.  

 A lehetőségek és kívánalmak számba vétele. 

 Egyeztetések a partnerekkel. Nyugodt, békés közegben higgadtan kezelni a 

változtatásokat. 

 A helyi tanterv átdolgozása, bevezetése. 

 A bevezetés eredményeinek visszacsatolása. 

Felelős: Ambachné Perics Irén 

Határidő: a megjelenést követően ütemezés szerint 
 

4.2. Önértékelési feladatok tervezése 
 

Az intézményben össz – szintű, öttagú BECS csoport működik munkaterv alapján. 

Tagjai: Balogh Edit, Makai Andrea, Sipos Gyöngyi. A tagintézményünket e cso-

portban Horváthné Károlyi Erika és Ambachné Perics Irén képviseli. 
 

Cél: Jogszabály szerinti pedagógus önértékelés az önértékelési terv1 megvalósításával. 
 

Feladat: 
 Évenkénti tervezéssel a pedagógus önértékelési folyamat megvalósítása az 

iskolában. 

 A pedagógusok segítése, hogy a vizsgált dokumentumok a kívánalmaknak 

megfeleljenek. 

 Feladatmegosztások: Dokumentumelemzés. Tanórai és egyéb foglalkozáslá-

togatások: két-két óra/foglalkozás látogatása a pedagógusnál. Interjúk: pe-

dagógussal; vezetővel. Kérdőívek: Önértékelési kérdőív: 1 db, Munkatársi 

kérdőív: 5 db; Szülői kérdőív: 5-8 db 

A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza 

meg az érintett kollégával való egyeztetés után. A kérdőív kitöltésének inter-

valluma 2 hét. A válaszadás elfogadható, ha a kérdőívek 75%-a visszaérke-

zik. 
 

Az idei tanévben tagintézményünkből a következő munkavállalókat jelölte ki az intéz-

ményvezető önértékelésre: 
 

 

                                                      

1 A részletes idei tanévre szóló önértékelési terv a munkaterv mellékletében található. 
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 név kezdés 

1.  Rohr Norbert 2019. november 

2.  Mangné Keresztes Beatrix Zsu-

zsanna 

2019. december 

3.  Derváli Lorándné 2020. január 

4.   Antalné Horváth Bernadett Tünde 2020. április 

 

4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 
 

Tagintézményünkben jelenleg nincs minősítő vizsgára kötelezett munkavállaló.  

A székhely intézménybe került kinevezésre Jakab András, mentora Rohr Norbert gör-

csönyi testnevelő tanár lett. Minősítő eljárásra nem történt jelentkezés. 
 

4.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 
 

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

ban találhatók. Az alkalmazottak aktualizált munkaköri leírásai 2019. szeptember 02-ig 

átadásra kerülnek. 
 

4.5. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 
 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2019/2020. tanév 

rendjéről szóló a 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szabályozza. 

A rendeletben foglaltakat a tagintézmény-vezető nevelőtestületi értekezleten ismerteti.  
 

A továbbtanulásért felelős munkavállaló: Rohr Norbert 8. osztályos osztályfőnök, aki a 

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

tézését, annak adminisztrációs feladatait. 

A határidők betartását ellenőrzi: Ambachné Perics Irén 
 

Pályaorientációs programok: 
 

időpont esemény/téma évfolyam felelős 

2019 szeptemberé-

től 
Matematika előkészítő 8. osztály Antalné Horváth 

Bernadett Tünde 

2019. október 03. Látogatás a paksi Atom-

erőműbe (az utazási támoga-

tás elnyerése esetén). 

4-8. osztály Ambachné Perics 

Irén 

2019. október 21. Pályaválasztási szülői érte-

kezlet – szülői tájékoztatás 

Nyitó előadás - Pécs-

Baranyai Kereskedelmi és 

Iparkamara munkatársa 

7-8. osztály Rohr Norbert, Hor-

váthné Károlyi Eri-

ka, Ambachné 

Perics Irén 

Egyeztetett idő-

pont szerint 
Interaktív pályaorientációs 

osztályfőnöki órák. 

5-8. osztályfőnökök 

2019. december 

07. (szombat) 
Pályaorientációs nap. 1-8. osztály Rohr Norbert, Hor-

váthné Károlyi Eri-

ka 

ütemezés szerint Tanítsunk Magyarorszá-

gért! – egyetemi mentor-

program 

7. osztály Horváthné Károlyi 

Erika 
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meghirdetett na-

pok 
A középfokú iskolák nyílt 

napjai 

8. osztály Rohr Norbert 

 

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

nő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebo-

nyolításának ütemezése az Oktatási Hivatal honlapján megtalálhatók. 
 

4.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 

 feladat / esemény felelős határidő eredményes-

ségi mutató 

beadott új támogatási kérelem 

2019. augusztus - 

Paksi Atomerőmű 

Utazási pályázati támo-

gatással eljuthatnak a 

diákok a látogató köz-

pontba és a múzeumba. 

Ambachné 

Perics Irén 

2019. 10. 03. Elnyert utazá-

si pályázat. 

beadott új pályázat 

Pécsi Tankerület Infrastrukturális fej-

lesztés 

Ambachné 

Perics Irén 

2019. 09. 19. Elnyert pá-

lyázat. 

folyamatban lévő pályázatok 

TÁMOP-6.1.2-

A/14-1 - „Komplex 

intézményi moz-

gásprogramok… 

Egészségnap - TIE Rohr Norbert, 

Mangné Ke-

resztes Beatrix 

Zsuzsanna, 

Horváthné 

Károlyi Erika 

2019. 11. 09. 

(szombat) 

A pályázatban 

vállaltak tel-

jesítése. 

EFOP-1.2.12-17-

2017-00008 - 

„Társadalmi sze-

repvállalás erősíté-

se a közösségek 

fejlesztésé-

vel”(TÁRSULT 

TAGSÁG) 

A Manna Alapítvány 

pályázatához kapcso-

lódva főként hátrányos 

helyzetű tanulók bent-

lakásos táboroztatása a 

nyári időszakban. – 

Pogány - Zsályaliget 

Oláhné Wer-

ner Mária 

Ambachné 

Perics Irén 

2020 nyara 

 

2021 nyara 

A pályázatban 

vállaltak tel-

jesítése. 

EFOP-3.3.4-17-

2017-00026 - 

azonosító számú 

„NépmesePont 

Pécsett, a kultúra 

városában” (TÁR-

SULT TAGSÁG) 

A tanév során diákjaink 

a mesével kapcsolatos 

foglalkozásokon, kultu-

rális órán vesznek részt, 

a tanév végén egy hetes 

mesetáborba mehetnek. 

Oláhné Wer-

ner Mária 

 

Ls. naptár A tanulók 

részvétele a 

foglalkozáso-

kon, a me-

setáborban. 

PTE Partnerin-

tézményi kap-

csolat - Tanítsunk 

Magyarországért 

– egyetemi mentor-

program 

A mentorok kiemelt 

feladata, hogy megmu-

tassák diákjainknak a 

továbbtanulási és mun-

kalehetőségeket, vala-

mint megmutassák a 

szabadidő hasznos el-

töltési lehetőségeit, 

segítsék tanulásukat. 

Horváthné 

Károlyi Erika, 

Ambachné 

Perics Irén 

ütemezés 

szerint 

Sikerrel fejez-

zék be a tanu-

lók az általános 

iskolát, vala-

mint motivál-

tan lépjenek be 

és maradjanak 

bent a közép-

fokú oktatás-

ban. 
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 feladat / esemény felelős határidő eredményes-

ségi mutató 

EFOP-3.1.2-16-

2016-00001 - „A 

köznevelés mód-

szertani megújítása 

a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás 

csökkentése céljá-

ból – Komplex 

Alapprogram beve-

zetése a köznevelési 

intézményekben"  

TANFOLYAMI KÉP-

ZÉSEK (KAK, 

DFHT, DA, LA, MA, 

ÉA), a program be-

emelése az intézmé-

nyi pedagógiai prog-

ramba. 

Varga Ágnes, 

Ambachné 

Perics Irén 

ütemezés 

szerint 

Tanfolyami 

részvétel a 

tagintézmény-

ből. 

Átdolgozott 

pedagógiai 

program. 

Határtalanul! pá-

lyá-

zat”(TÁRSULT 

TAGSÁG) 

A görcsönyi 7. osztá-

lyos diákok a Bártfa 

Utcai Általános Iskola 

diákjaival részt vesznek 

az utazáson.  

Horváthné 

Károlyi Erika 

2019. 09. 11 

– 14. 

A pályázati 

program szerint 

megismerik a 

diákok az erdé-

lyi magyarság 

világát. 
 

4.7. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók 

támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, ha-

gyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete 
 

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő 

egyéni képességeinek, adottságainak figyelembe vételével annak biztosítása, hogy je-

lentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal 

rendelkezzenek a sikeres beilleszkedéshez. 
 

Ennek érdekében közvetlen feladat: 

 gyermekvédelem az iskolában: az adottságok felmérése, a hátrányos helyzet fel-

tárása, annak szakszerű kezelése 

o eszközei: ügyelet, preventív módszerek, jelzés, együttműködési megálla-

podások, gyermekvédelmi, iskola - egészségügyi munkaterv, ingyenes 

vagy kedvezményes étkezés 
 

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 egyaránt. Heti egy nap szociális munkás is segíti a feladatok végzését a tag-

intézményben. 

 képességek, kulcskompetenciák fejlesztése 

o eszközei: differenciált fejlesztés, projektek, témahét, egyéni fejlesztés, 

felzárkóztatás, szakkörök 

 tehetséges tanulók támogatása 

o eszközei: mentorálás, differenciált fejlesztés, projektek, témahét, verse-

nyek, szakkörök 

 versenyek szervezése 

o eszközei: motiválás, felkészítés, megmérettetés versenyeken 

 a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a 

multikulturális tartalmak megismertetése 
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o eszközei: cigány népismeret, osztályfőnöki órák, tantárgyi rendszerbe 

beépített elemek 

 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus 

érzésének kialakítása a tanulókban 

o eszközei: hon-és népismeret, történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek, cigány népismeret, osztályfőnöki órák, iskolai műsorok, ren-

dezvények 

 az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a szemé-

lyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős 

foglalkozásba való beépülése 

o eszközei: tanmenetek, tanítási órák, szabadidős foglalkozások, pályavá-

lasztási tanácsadás, nyílt napok, pályaorientációs projekt 
 

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 egyaránt. ECSGYK-val való együttműködés keretében: 1 fő szociális mun-

kás lát el feladatokat Pellérden, Gyódon és Görcsönyben. 
 

A felelős és határidő a munkaterv egyes pontjainál lebontva megtalálható. 
 

SNI tanulók, csoportjaik és óraszámaik: 
 

osztály hány főnek 

számít? 

létszám integráció 

oka 

1-2. osztály 1. osz-

tály 

két főként 

számítható 

1 fő F 90.0 F 

83 

2. osz-

tály 

két főként 

számítható 

1 fő F 81.3 

3-4. osztály 3. osz-

tály 

   

4. osz-

tály 

két főként 

számítható 

2 fő F 83 / F 83 

     

5-6. osztály  5. osz-

tály  

két főként 

számítható 

1 fő F 81.3 

  

6. osz-

tály 

két főként 

számítható 

1 fő F 83 

két főként 

számítható 

1 fő F 90.0 F 

81.1 

7. osztály  7. osz-

tály  

két főként 

számítható 

2 fő F 90.0 F 

81.3 

F 81.3 

8. osztály 8. osz-

tály 

   

Integrált tanuló a 

tagintézményben: 
9 fő    

 

Folyamatban van szakértői vizsgálata: 1 fő 
 

BTMN tanulók, csoportjaik és óraszámaik: 
 



 

 206 

osztály létszám 

1-2. osztály 1. osztály 2 fő 

2. osztály  

3-4. osztály 3. osztály  

4. osztály  

   

5-6. osztály  5. osztály  2 fő 

6. osztály 1 fő 

7. osztály  7. osztály  2 fő 

8. osztály 8. osztály  

BTMN tanuló a 

tagintézményben: 
7 fő  

 

A tagintézményben nincs olyan tanuló, aki nem BTMN-es, de kötelező a fejlesztés 

számára. 
 

SNI és BTMN csoportok és óraszámaik: 
 

csoport összetétel létszám heti 

óraszám 

habilitációs, rehabilitációs foglalko-

zást /egyéni fejlesztést végző peda-

gógus 

SNI 1. 1. osztály 1 fő 1 Vida – Kincses Eszter 

SNI 2.  2. osztály 1 fő 1 Vida – Kincses Eszter 

SNI 3. 4. osztály 2 fő 1 Vida – Kincses Eszter 

SNI 4. 5. osztály 1 fő 1 Vida – Kincses Eszter 

SNI 5. 6. osztály 2 fő 1 Vida – Kincses Eszter 

SNI 6. 7. osztály 2 fő 1 Vida – Kincses Eszter 

     

BTMN 1. 5. és 7. osz-

tály 

3 fő 1 Horváthné Károlyi Erika 

BTMN 2. 5. és 6. osz-

tály 

3 fő 1 Filákovity Réka 

BTMN 3. 7. osztály 2 fő 1 Antalné Horváth Bernadett Tünde 

BTMN 4. 6. osztály 1 fő 1 Antalné Horváth Bernadett Tünde 

BTMN 5. 1. osztály 2 fő 1 Ambachné Perics Irén 
 

4.8. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 
 

Az intézményben biztosított egyéb foglalkozások – napközi és a tanulószoba - 

kivételével: 
 

Tevékenység 

megnevezése 

Érintett 

osztály - óraszám 

A költségek  

(térítésmentes,  

térítéses) 

A tevékenység 

vezetője 

Szakkör 

informatika 

 

3-4-5. osztály 

heti: 2 óra 

(költségmentes) Hamburger Antal 

angol 1-2. osztály 

heti: 2 óra 

(költségmentes) Horváthné Károlyi 

Erika 

angol 3. osztály 

heti: 2 óra 

(költségmentes) Horváthné Károlyi 

Erika 
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kórus 1-4. osztály 

heti: 1 óra 

(költségmentes) Szabó Mónika 

gazdaasszony 5-8. osztály 

heti: 2 óra 

(költségmentes) Sáriné Györei Erzsébet 

matematika előké-

szítő 

8. osztály 

heti 1 óra 

(költségmentes) Antalné Horváth Ber-

nadett Tünde 
 

 

Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás ls. tan-

tárgyfelosztás 

  

egyéni fejlesztés / 

habilitációs, rehabi-

litációs foglalkozás 

BTMN, SNI  

gyermekeknek 
Nevelési Tanácsadó / 

Szakértői Bizottság 

előírt óraszáma szerint 

(költségmentes) Ls. fentebb 

felzárkóztatás 1-2. osztály 

Heti: 1 óra 

(költségmentes) Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna 

felzárkóztatás 3-4. osztály 

Heti: 1 óra 

(költségmentes) Oláhné Werner Mária 

felzárkóztatás 5-7. osztály 

Heti: 1 óra 

(költségmentes) Filákovity Réka 

Alapfokú Művészeti Iskola telephelye-

ként 

  

kézműves jelentkezett diákok (költségtérítéses) Derváli Loránd Jó-

zsefné 
 

4.9. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 
 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntar-

tó döntéseinek és iránymutatásainak alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal járási 

hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik. A beiskolázás előkészítése a 

tagintézmény-vezető, az alsós munkaközösség tagjai, a leendő 1. osztály tanítójának 

közös feladata, melynek során a leendő 1. osztályosok szüleinek tájékoztatása kiemelt 

feladat. 
 

 összesen ebből 

leány 

GYVK 

2019.08.31. állapot 

ebből 

leány 

 

Iskolába lépő gyerekek 9  3 2 2 

tanköteles máj. 31-ig a 6. 

életévet betöltötte 

9 3 2 2 

ebből 1 évet járt 

óvodába 

    

 
2 évet járt 

óvodába 

    

 
3 v. több évet 

járt óvodába 

9 3 2 2 

Bejáró más településről 5 2 2 2 
 

feladat/esemény időpont felelős eredményességi 

mutató 

kapcsolatfelvétel az 2019. szeptember Ambachné Perics megújul a kapcso-
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óvodával Irén lat az óvodával. 

nyílt nap 2019. november 

19. 

1-8. évfolyamon 

tanító pedagógu-

sok 

pozitív visszajelzés 

szülői tájékoztatás 2020. február 26. Ambachné Perics 

Irén 

 

nyílt nap 2020. március 12. 1-8. évfolyamon 

tanító pedagógu-

sok 

pozitív visszajelzés 

 

iskolanyitogató leendő 

1. osztályosoknak 

2020. március 05. 

(csütörtök) 

alsós nevelők, 

angol szakkört 

vezető pedagógus 

 

iskolánk megsze-

rettetése, beiratko-

zók számának nö-

velése 

2020. március 26. 

(csütörtök) 

2020. április 02. 

(csütörtök) 

iskolások, óvodások 

közös programjai 

folyamatos Ambachné Perics 

Irén 

 

honlap és Facebook 

oldal –„hírelés” az 

iskolai munkáról 

folyamatos Ambachné Perics 

Irén 

Hamburger Antal 
 

 

4.10. Témahét szervezése 
 

A tagintézményi nevelőtestület döntése értelmében a jogszabályban meghirdetett téma-

hetek közül a Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódik a nevelőtestület. 
 

A Fenntarthatósági Témahét ideje: 2020. április 20-24. 
 

Felelős: nevelőtestület tagjai 
 

Felelős: témahét tervezete: ÖKO munkaközösség 

Határidő: 2020. március 15.  
 

 

5. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó 

munkatervi feladatok 
 

A tanfolyam indulása esetén: Mangné Keresztes Beatrix Zsuzsanna- Meixner – tanfo-

lyam 
 

A Komplex Alapprogramban a következő módon vesznek részt tagintézményi pedagó-

gusaink. 
 

 Görcsöny  KAK DFHT DA  ÉA  LA  MA TA 

1. 

Antalné Horváth 

Bernadett Tünde   1 1 1  - 1  -  - 

2. Szabó Mónika   1 1 1  -  - 1  - 

3. 

Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna   1 1 1  -  -  - 1 
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 Görcsöny  KAK DFHT DA  ÉA  LA  MA TA 

4. Rohr Norbert   1 1 1  -  -  - 1 

5. Filákovity Réka  1 1 1 - - 1 - 

   5 5 5  - 1 1 2 
 

KAK időpontja: 2019. augusztus 26-27. - Pécsvárad 
 

DFHT időpontja: 2019. augusztus 28 – 29. – Pellérd 

DA időpontja: 2019. október 17-18. – Pellérd 

LA időpontja: 2019. november 4-5. – Pellérd 
 

6. Intézményi kapcsolatrendszer 
 

6.1. Iskola és családi ház kapcsolata 
 

Az intézményünkben tevékenykedik a szülői szervezet, mely folyamatos segítője isko-

lánk nevelő-oktató munkájának. 

A szülői szervezet választmánya önállóan működik, saját SZMSZ-e van. Éves munka-

tervet készít. 
 

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: 

- tájékoztatási és koordinációs feladatok, 

Témái: 

Általános tájékoztatás az iskola életéről és munkarendjéről 

A félévi eredmények értékelése 

Tájékoztatás az OKÉV mérések eredményeiről- a javítás lehetőségeiről 

- segítségnyújtás a joggyakorlásban. 
 

A tanév kiemelt feladata:  

 a szülő és iskola kapcsolatának erősítése;  

 bevonni őket az iskola életébe, munkájába; 

 közös programok szervezése; 

 a várható változások ismertetése, megbeszélése. 
 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 
 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a tagin-

tézmény-vezető tájékoztat: 

 össz - szülői értekezlet (igény szerint) 

 szülői szervezet ülései (meghívás szerint a szülői szervezet részéről) 

 tagintézmény honlapja 

 tagintézmény Facebook oldala 
 

Az osztályfőnökök: 

 szülői értekezlet 

 családlátogatás (igény, szükség szerint) 

 szülők meghívása ünnepségekre, programokra 

 kapcsolattartás telefonon 

 személyes találkozás 

 fogadóóra 
 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 

 Kréta e-ellenőrző 
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 telefonos értesítés 

 személyes találkozás 

 fogadóóra 

 családlátogatás (igény, szükség szerint) 
 

6.2. A fenntartóval és a székhelyintézménnyel való kapcsolattartás 
 

Fenntartónk a Pécsi tankerületi Központ, munkatársaival továbbra is a harmonikus kap-

csolat alakítására törekszik iskolánk. A tagintézményi munka megfelelő szintű irányítá-

sának érdekében a tagintézmény-vezetőnek állandó munkakapcsolatban kell állnia a 

székhely intézmény vezetőjével. Folyamatos partneri viszony alakítására törekszik tag-

intézményünk a székhely intézmény munkatársaival, a kővágószőlősi tagintézménnyel 

és a gyódi telephellyel. 
 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Vezetői munkamegbeszélések havonta 

Személyes beszélgetések folyamatos 

Elektronikus és postai levélváltás folyamatos 

E - Kréta rendszer folyamatos 

értekezletek, munkaközösségi foglalkozá-

sok, versenyek, egyéb rendezvények 

Ls. ütemterv időpontjai 

 

6.3. Szakmai kapcsolatok 
 

Tagintézményünk partneri kapcsolatai: 
 

Kapcsolatot tartunk Görcsöny, Szőke, Regenye és Ócsárd önkormányzataival és jegyző-

ségével. Kölcsönösen törekszünk egymás munkáját segíteni. Azon fáradozunk, hogy az 

oktatással kapcsolatos gondokat, nehézségeket megoldjuk és zavartalanul működjön 

tagintézményünk. 

Tagintézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 

szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb 

ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel. 
 
 

 Tegyünk Görcsönyért Baráti Kör Egyesület 

 Görcsönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 Regenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Görcsönyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 

 Nevelési Tanácsadó pécsi járási egysége 

 Görcsönyi Sportkör 

 Görcsönyi Könyvtár 

 Görcsönyi Óvoda 
 

 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

munkamegbeszélések szükség szerint 

személyes beszélgetések folyamatos 

elektronikus és postai levélváltás szükség szerint 

ünnepélyek, rendezvények, nyílt napok, 

egyéb programok 

alkalmak szerint 
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6.4. Diákönkormányzat 
 

Diákönkormányzat működik az intézményben, s látja el mindazokat a feladatokat, me-

lyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörébe utal-

nak. 

A diákönkormányzat jelenleg 12 fővel működik. A diákönkormányzat saját SZMSZ-

szel, éves munkatervvel rendelkezik. 

A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: 

- a tagok megválasztásában való közreműködés, 

- a működés támogatása, 

- a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, 

melynek időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza 
 

A DÖK segítő tanára: Antalné Horváth Bernadett Tünde 
 

7. A belső ellenőrzés általános rendje 
 

A belső ellenőrzés a Belső ellenőrzési szabályzat szerint történik. 

Ls. Belső ellenőrzési szabályzat – 10.2. számú melléklet, valamint 4. 1. pontban írottak. 
 

Cél: Belső ellenőrzési terv szerinti működéssel ellenőrizhető iskolai pedagógiai folya-

mat. 
 

Feladat: 

 Minden pedagógiai területet, folyamatot lefedő belső ellenőrzési terv szerinti 

működés. 

 Az eredmények tükrében visszacsatolás, korrekció szükség esetén. 

Felelős: 

Határidő:  
 

8. A nevelőtestület által fontosnak ítélt egyéb területek 
 

A megelőző tanévben jelzett kérések:  

 Az iskolai csengetési hang megváltoztatása. 

Amennyiben forrást tud az intézmény teremteni rá, megoldhatóvá válik. 
 

 Tanítási órák informatika teremben tartása. 
 

Az órarend, a terembeosztás alakításánál a lehetőségek szerinti figyelembe vétellel 

megoldható. 
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10. 
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Mellékletek  
 

10.1. Naptár – a 2019-20. tanévi ütemterv 
 

dátum esemény felelős 

augusztus 

26. 

hétfő 

Össz - intézményi tanévnyitó. – Pel-

lérd – ½ 9 óra  
Munka-és tűzvédelmi oktatás. 

Varga Ágnes in-

tézményvezető 

Tagintézményi alakuló értekezlet. 

Tantárgyfelosztás ismertetése, munka-

tervi javaslatok, személyi változások. 

Ambachné Perics 

Irén 

Továbbképzés – Komplex Alap-

program - KAK képzés - Pécsvárad 

Varga Ágnes in-

tézményvezető 

27. 

kedd 

Munkaközösségi foglalkozások. – 

Pellérd 

- Alsós és osztályfőnöki munkaközös-

ségi foglalkozás - 9 óra 

- Reál és nyelvi munkaközösségi fog-

lalkozás - 10 óra 

- IPR és ÖKO munkaközösségi fog-

lalkozás - 11 óra 

munkaközösség-

vezetők 

Továbbképzés – Komplex Alap-

program - KAK képzés- Pécsvárad 

Varga Ágnes in-

tézményvezető 

28. 

szerda 

Tankerületi tanévnyitó – 10 óra 

Pécs 

Varga Ágnes in-

tézményvezető 

Továbbképzés – Komplex Alap-

program - DFHT képzés - Pellérd 

Varga Ágnes in-

tézményvezető 

29. 

csütörtök 

Továbbképzés – Komplex Alap-

program - DFHT képzés - Pellérd 

Varga Ágnes in-

tézményvezető 

Likviditási tábla Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

Pécsi POK – Tanévnyitó értekezlet - 

10 óra - Dél-dunántúli Regionális 

Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Uni-

versitas u. 2/A 

Ambachné Perics 

Irén 

Baleseti bejárás, a nyári karbantar-

tási munkák átvétele. 

Ambachné Perics 

Irén, Schuber János 

Órarend elkészítése. Ambachné Perics 

Irén 

30. 

péntek 

Javítóvizsga. – 8 óra Ambachné Perics 

Irén  

Munkaközösségi foglalkozás 

- Humán munkaközösségi foglalkozás 

munkaközösség-

vezető 
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- Pellérd - 1/2 10 óra  

Tagintézményi értekezlet. - 11 óra Ambachné Perics 

Irén 

dátum esemény felelős 

augusztus 

30. 

péntek 

Nevelőtestületi tag delegálása az 

iskolaszékbe. 

nevelőtestület 

Ügyeleti beosztások elkészítése, óra-

rend ismertetése. 

Ambachné Perics 

Irén 

Az ebédeltetési rend kialakítása. Ambachné Perics 

Irén 

Napközis, tanulószobai beosztás 

elkészítése. 

Ambachné Perics 

Irén 

Az Alapfokú Művészeti Iskola fog-

lalkozásainak beépítése a napirend-

be (egyeztetni – művészeti foglalkozá-

sok időpontja) 

Ambachné Perics 

Irén 

Fogadóórák, munkaértekezletek 

ütemezése. 

Ambachné Perics 

Irén 

Jelenléti ívek előkészítése. Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

Tanévnyitó ünnepély– Pellérd – 18 

óra 

Villányiné S. Márta 

Tantermek rendbetétele, felkészülés 

a tanévre. 

minden pedagógus 

Tanévnyitó ünnepély - műsorpróba Mangné Keresztes 

Beatrix 

Tankönyvosztás. Mangné Keresztes 

Beatrix Zs., Szom-

bathelyi Ildikó Vi-

vien 

Tantárgyfelosztás, órarend feltöltése 

az E-KRÉTA rendszerbe 

Ambachné Perics 

Irén 

31. szombat   

folya-

matos 

 Pályázatok, versenykiírások figye-

lemmel kísérése. 

intézményvezetés 

tagjai 
 

 

 

dátum esemény felelős 

szeptember 
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1. vasárnap   

2. hétfő Tanévnyitó ünnepély – 8:00 óra Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna, 

Ambachné Perics 

Irén 

A házirend ismertetése, balesetvé-

delmi, tűzvédelmi oktatás 

osztályfőnökök 

3. kedd Tanév eleji adatlap kitöltése. osztályfőnökök 
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dátum esemény felelős 

szeptember 

4. szerda Szülői szervezet választmányának 

újjászerveződése, éves programjá-

nak ütemezése. Iskolaszéki tagok 

delegálása (4 fő). Iskolai munkaterv 

véleményezése. 

szülői szervezet 

választmányi elnö-

ke 

5. csütörtök Bizonyítvány beszedése, leadása. osztályfőnökök, 

Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

Iskolaszéki ülés – iskolai munka-

terv véleményezése. 

Oláhné Werner 

Mária 

Ti mindannyian – én egyedül! 

Ismerkedős, játékos délután. 

Ambachné Perics 

Irén 

6. péntek Az étkezők (T-E-U) névsorának 

elkészítése. 

osztályfőnökök, 

Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

Egyéb foglalkozások – napközi és 

tanulószobán kívüli - szervezése, 

létszámegyeztetés a megelőző tanév 

jelentkezései alapján; az egyéb fog-

lalkozások órarendjének véglegesí-

tése; egyéb foglalkozások indítása. 

foglalkozásvezetők; 

az egyéb foglalko-

zások órarendjének 

elkészítése: Am-

bachné Perics Irén 

Osztálynaplók „megnyitása”az E-

KRÉTA rendszerben adategyezte-

tést követően. 

osztályfőnökök 

Fogadóórák időpontjainak leadása. nevelőtestület tagjai 

7. szombat   

8. vasárnap   

9. hétfő Tanév eleji szülői értekezletek. 

(szeptember 12 –ig osztályfőnöki 

beosztás szerint) 

osztályfőnökök 

Az 1. és az 5. osztályos törzslapok 

megírása, ellenőrzése. 

Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna, 

Derváli Loránd 

Józsefné 

A távozó és érkező diákok törzslap-

jainak megírása, ellenőrzése, egyez-

tetés a beírási naplóval. 

érintett osztályfő-

nökök, Szombathe-

lyi Ildikó Vivien 

A DÖK megalakulása, vezetőinek 

megválasztása, diákparlament. 

Antalné Horváth 

Bernadett Tünde, 
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osztályfőnökök 

11.  szerda Tisztasági verseny meghirdetése. DÖK, Antalné 

Horváth Bernadett 

Tünde 
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dátum esemény felelős 

szeptember 

11.  szerda Határtalanul pályázat – 7. osztály 

(szept. 11-14 között) 

Horváthné Károlyi 

Erika 

  Hátrányos, halmozottan hátrányos, 

veszélyeztetett gyermekek, tanulók 

felmérése, adategyeztetések - új tanu-

lók, / HHH tanulók jegyzői regisztrá-

ciójának egyeztetése. 

IPR munkaközös-

ség-vezető:, Szom-

bathelyi Ildikó Vi-

vien 

13. péntek Munkaköri leírások aktualizálása. Ambachné Perics 

Irén 
Tanmenetek, egyéb foglalkozási tervek 

leadása munkaközösség-vezetőknek. A 

diákképviselet, gyermek-és ifjúságvéd-

elem, szülői szervezet, iskola-

egészségügy munkatervének, IPR 

munkatervek, a versenynaptárnak 

leadása. Egyéni fejlesztési tervek elké-

szítése: SNI, BTMN 

valamennyi peda-

gógus, az érintett 

területek felelősei 

14. szombat   

15. vasárnap   

16. hétfő IPR megbeszélés tagintézmé-

nyünkben. 

Oláhné Werner 

Mária 

Munkaértekezlet. Ambachné Perics 

Irén 

Likviditási tábla Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

17. kedd   

18. szerda Népmesepont program - A népme-

sékről (kulturális óra) - 4-6. osztály 
 

Pécs - 13:00 - 20 fő/10 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária 

19. csütörtök Igény szerint SNI, BTMN egyezte-

tés, tájékoztatás szülőknek. 

 

Lovaglás 1. Rohr Norbert 

20. péntek   

21. szombat Sportnap – Pellérd 

1-2. óra – testnevelés és sport (he-

lyettesítéssel); 3. óra – osztályfőnöki 

óra vagy magyar nyelv és irodalom 

- Hideg csomag rendelése 

- Görcsönyi Falubusz elkérése 

valamennyi peda-

gógus 
 

Szombathelyi Ildikó 

Vivien 

Ambachné Perics 
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- A falubusz járatainak megszervezése 

- létszám, kísérő nevelő (oda-vissza, 

gyermekek fogadása Pellérden) 

(sorszámozott nap) - ledolgozva: 2020. 

április 06. hétfő) 

Irén 

Antalné Horváth 

Bernadett Tünde, 

Szabó Mónika, 

Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna 

dátum esemény felelős 

szeptember 

22. vasárnap   

23. hétfő Tehetségkutató atlétika Rohr Norbert 

24. kedd   

25. szerda Kötelezettség vállalási lap beküldé-

se. 

Ambachné Perics 

Irén 

26. csütörtök IPR-es tanulók év eleji mérése, az 

egyéni fejlesztési terv elkészítése. 

Oláhné Werner 

Mária, érintett ne-

velők 

Lovaglás 2. Rohr Norbert 

27. péntek Hulladékgyűjtés. (délután, rövidített 

órák) 

DÖK, Antalné 

Horváth Bernadett 

Tünde 

Atlétika verseny Rohr Norbert 

28. szombat Megyei duatlon verseny Rohr Norbert 

29. vasárnap   

30. hétfő A népmese napja – A mese örök” -  

rajzpályázat, meseolvasás óvodások-

nak, mesevetélkedő. 

Derváli Loránd 

Józsefné 

Filákovity Réka 
 
 
 

dátum esemény felelős 

október 

1. kedd Zenei világnap Dr Makra István 

Edéné 

Statisztika leadása és lezárása. osztályfőnökök 

2. szerda   

3. csütörtök Lovaglás 3. Rohr Norbert 

Atomerőmű látogatása – Paks -4-8. 

osztály 

Ambachné Perics 

Irén 
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4. péntek Aradi vértanúk – megemlékezés. Horváthné Károlyi 

Erika 

5. szombat   

6. vasárnap   

7. hétfő Tűzriadó. Munkavédelmi szemle. Ambachné Perics 

Irén 

7. hétfő Népmesepont program – Alkotó 

csoport – Pécs - 13 óra 

1-2. osztály            15 fő / 8 fő HH 

Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna, 

Szabó Mónika 
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dátum esemény felelős 

október 

8. kedd   

9. szerda Vörös homokkő verseny - Kővágó-

szőlős 

Sáriné Györei Er-

zsébet, Rohr Norbert 

10. csütörtök Lovaglás 4. Rohr Norbert 

11. péntek Felmérés – a tanulók számbavétele 

a kötelező DIFER méréshez. 

Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna 

12. szombat   

13. vasárnap   

14. hétfő Népmesepont program - Alkotó-

csoport – Pécs - 13 óra 

3-4. osztály            15 fő / 8 fő HH 

Oláhné Werner Má-

ria; Nagy Lászlóné 

15. kedd A statisztika beküldése. Ambachné Perics 

Irén 

16. szerda Likviditási tábla Szombathelyi Ildikó 

Vivien 

Baksa Kupa Rohr Norbert 

17. csütörtök Lovaglás 5. Rohr Norbert 

18. péntek Napközi és tanulószobai igény, 

étkezés felmérése az őszi szünet 

idejére. Az igénylista leadása. 

osztályfőnökök 

19. szombat   

20. vasárnap A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak 

nyilvánosságra kell hozniuk a honlapju-

kon a felvételi tájékoztatójukat. 

 

21. hétfő Népmesepont program - Alkotó-

csoport – Pécs - 13 óra 

5-6. osztály            15 fő / 8 fő HH 

Filákovity Réka 

Munkaértekezlet. Ambachné Perics 

Irén 

Pályaválasztási szülői értekezlet – 

tájékoztatás a továbbtanulásról. 

7-8. osztály osztály-

főnökei: Horváthné 

Károlyi Erika, Rohr 

Norbert  

22. kedd Nemzeti ünnep – 1956. október 23. 

– ünnepi műsor 

Szabó Mónika 

Filákovity Réka 

23. szerda Nemzeti ünnep  
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24. csütörtök Lovaglás 6. Rohr Norbert 
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dátum esemény felelős 

október 

25. 

 

 

péntek A szünet előtti utolsó tanítási nap.  

Jelentés az OKT. HIV - nak a kö-

telező DIFER méréshez. 

Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna, 

Szombathelyi Ildikó 

Vivien 

Kötelezettség vállalási lap beküldé-

se 

Ambachné Perics 

Irén 

Tökfaragás és disco Rohr Norbert, 

Derváli Loránd Jó-

zsefné, szülői szer-

vezet, DÖK 

26. szombat   

27. vasárnap   

28. hétfő Őszi szünet: 2019. október 28. – 

november 1. 

 

 

29. kedd  

30. szerda  

31. csütörtök  

2019. október folyamán Fogadóórák beosztás szerint a nevelőtestület tag-

jai 
 

 

 

dátum esemény felelős 

november 

1. péntek   

2. szombat   

3. vasárnap   

4. hétfő Őszi nevelőtestületi értekezlet - A 

komplex alapprogram képzéseinek 

tapasztalatai. (1. tanítás nélküli 

munkanap) 

Varga Ágnes 

4-5.  LA képzés - Pellérd Varga Ágnes 

5. kedd Az őszi szünet utáni első tanítási 

nap (módosítás). 
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Pedagógus önértékelés indítása: Rohr 

Norbert 

BECS 

6. szerda   



Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája 

2019-2020. tanévi munkaterv 

 

OM azonosító: 027331 

Székhely: 7831 Pellérd, Park sétány 2. – tagintézmény: 7833 Görcsöny, Petőfi u. 1. 

Telefon/fax: 06-72-372-218 

Email: gorcsonyiskola@gmail.com 

 

225 

dátum esemény felelős 

november 

7. csütörtök Lovaglás 7. Rohr Norbert 

8. péntek Kistérségi összefogás napja - Ko-

zármisleny 

Horváthné Károlyi 

Erika 

9. szombat „Egészségünkért-környezetünkért” 

- egészségnap – TIE 

(sorszámozott nap) – ledolgozva: 

2020. április 07. kedd) 

Rohr Norbert, 

Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna, 

Horváthné Károlyi 

Erika 

10. vasárnap   

11. hétfő Munkaértekezlet. Ambachné Perics 

Irén 

Fogadóórák Horváthné Károlyi 

Erika 

12. kedd   

13. szerda   

14. csütörtök Lovaglás 8. Rohr Norbert 

15. péntek Kitüntetések felterjesztésére javas-

lat; felterjesztés. 

Varga Ágnes, Am-

bachné Perics Irén 

  Likviditási tábla Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

16. szombat   

17. vasárnap   

18. hétfő Gyengébben teljesítők napközibe, 

tanulószobára, felzárkóztató fog-

lalkozásra irányítása. 

osztályfőnökök 

19. kedd Nyílt nap 1-8. évfolyam a nevelőtestület 

tagjai, szakmai 

munkaközösség-

vezetők  

20. szerda Zsongorkő kupa Kővágószőlősön. Rohr Norbert 

21. csütörtök Lovaglás 9. Rohr Norbert 

22. péntek Adatszolgáltatás kompetenciamé-

réshez és az idegen nyelvi mérés-

hez. 

Antalné Horváth 

Bernadett Tünde; 

Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 
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23. szombat   

24. vasárnap   

25. hétfő Kötelezettségi vállalási lap beküldé-

se. 

Ambachné Perics 

Irén 

dátum esemény felelős 

november 

26. kedd   

27. szerda Alsós mese- és versmondó verseny – 

Pellérd 

Alsós nevelők 

28. csütörtök Selejtezés. Selejtezési bizott-

ság 

29. péntek Szöveges értékelés 1-2. évfolyam. Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna, 

Szabó Mónika 

IPR-es tanulók szöveges értékelése. Oláhné Werner 

Mária, osztályfőnö-

kök 

A DIFER mérés befejezése az 1. 

évfolyamon. 

Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna 

30. szombat   

 

 

 

dátum esemény felelős 

december 

1. vasárnap Advent - december 01 – 24.  

2. hétfő Adventi projekt 

1. gyertyagyújtás 

DÖK, szülői szer-

vezet, Horváthné 

Károlyi Erika, 

Derváli Loránd 

Józsefné 

Népmesepont program - Népmese-

klub - 1-2. osztály 

Pécs - 13 óra 

15 fő / 8 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária, Mangné 

Keresztes Beatrix 

Zsuzsanna 

Pedagógus önértékelés indítása: 

Mangné Keresztes Beatrix 

BECS 

3. kedd   
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4. szerda   

5. csütörtök Népmesepont program - Népmese-

klub - 3-4. osztály 

Pécs - 13 óra              15 fő / 8 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária 

6. péntek Mikulás tombola DÖK, Antalné 

Horváth Bernadett 

Tünde, szülői szer-

vezet 

A tanulók jelentkezése a központi 

írásbeli felvételi vizsgára.  

Rohr Norbert 



Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája 

2019-2020. tanévi munkaterv 

 

OM azonosító: 027331 

Székhely: 7831 Pellérd, Park sétány 2. – tagintézmény: 7833 Görcsöny, Petőfi u. 1. 

Telefon/fax: 06-72-372-218 

Email: gorcsonyiskola@gmail.com 

 

228 

 

dátum esemény felelős 

december 

7. szombat Pályaorientációs nap 

(2. tanítás nélküli munkanap) 

Horváthné Károlyi 

Erika, Rohr Norbert 

8. vasárnap   

9. hétfő 2. gyertyagyújtás DÖK, szülői szer-

vezet, Horváthné 

Károlyi Erika, 

Derváli Loránd 

Józsefné 

Népmesepont program - Népmese-

klub - 5-6. osztály 

Pécs - 13 óra 

15 fő / 8 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária 

10. kedd   

11. szerda Munkaértekezlet. Ambachné Perics 

Irén 

12. csütörtök Matematika – logikai verseny - Pel-

lérd 

Antalné Horváth 

Bernadett Tünde 

13. péntek   

14. szombat Munkanap - Tanítási nap. (pénteki 

órarend) 

 

15. vasárnap   

16. hétfő 3. gyertyagyújtás 

 

Karácsonyi vásár (16 – 20 között) 

DÖK, szülői szer-

vezet, Horváthné 

Károlyi Erika, 

Derváli Loránd 

Józsefné 

Likviditási tábla. Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

Népmesepont program - Népmese-

klub - 7-8. osztály 

Pécs - 13 óra 

15 fő / 8 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária 

17. kedd Napközi és tanulószobai igény, ét-

kezés felmérése az őszi szünet ide-

jére. Az igénylista leadása. 

osztályfőnökök 

18. szerda   

19. csütörtök Kötelezettségi vállalási lap bekül- Ambachné Perics 
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dése. Irén 

Karácsonyi műsor - Regenye-

falukarácsony 

Alsós nevelők 
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dátum esemény felelős 

december 

20. péntek A szünet előtti utolsó tanítási nap.  

Karácsonyi vers-és prózamondó 

verseny. 

Filákovity Réka 

Ambachné Perics 

Irén 

4. gyertyagyújtás  
 

Karácsonyi műsor. 
 

Itt a karácsony! (szülői szervezet 

ajándéka) 

Alsós nevelők 

DÖK, szülői szer-

vezet, Horváthné 

Károlyi Erika, 

Derváli Loránd 

Józsefné 

21. szombat   

22. vasárnap   

23. hétfő Téli szünet: 2019. december 23. – 

2020. január 03. 

 

 

24. kedd  

25. szerda  

26. csütörtök  

27. péntek  

28. szombat  

29. vasárnap  

30.   

31.   

beosztás szerint Fogadóórák. a nevelőtestület 

tagjai 
 

 

 

dátum esemény felelős 

január 

1. szerda Téli szünet: 2019. december 23. – 

2020. január 03. 

 

 

2. csütörtök  

3. péntek  
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4. szombat   

5. vasárnap   
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dátum esemény felelős 

január 

6. hétfő A szünet utáni első tanítási nap.  

Országos szakmai ellenőrzés (le-

morzsolódással veszélyeztetett tanu-

lók) - 2020. január 06. és 2020. már-

cius 31. között 

Ambachné Perics 

Irén 

7. kedd Pedagógus önértékelés indítása: 

Derváli Lorándné 

BECS 

8. szerda NETFIT mérések. 

2020. január 08. és április 24. 

Rohr Norbert 

9. csütörtök   

10. péntek Szülői értekezletek – félévi értéke-

lés. (február 10 –ig osztályfőnök dön-

tése szerinti időben) 

osztályfőnökök 

11. szombat   

12. vasárnap   

13. hétfő Tantárgyfelosztás 2. félév – módosí-

tások. 

Varga Ágnes, Am-

bachné Perics Irén 

14. kedd   

15. szerda   

16. csütörtök Likviditási tábla. Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

A mindennapos testnevelés megva-

lósítása – úszás – 4-5. osztály 

Helye, időpontja: Mecsekalja Bánki 

uszoda – 12:50-14:20 

Rohr Norbert 

17. péntek   

18. szombat Az általános felvételi eljárás kezde-

te. Központi írásbeli felvételi vizs-

gák. 

10 óra 

 

19. vasárnap   

20. hétfő Szülői szervezet ülése. szülői szervezet 

vezetője 

21. kedd Iskolaszék ülése. Oláhné Werner 

Mária 
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22. szerda   
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dátum esemény felelős 

január 

23.  csütörtök A második féléves órarend elkészí-

tése. 

Ambachné Perics 

Irén 

Pótló központi írásbeli felvételi 

vizsgák. - 14: 00 

Rohr Norbert 

A mindennapos testnevelés megva-

lósítása – úszás – 4-5. osztály 

Helye, időpontja: Mecsekalja Bánki 

uszoda – 12:50-14:20 

Rohr Norbert 

24. péntek Kötelezettségi vállalási lap bekül-

dése. 

Ambachné Perics 

Irén 

Fekete István olvasási verseny - 

Berkesd 

 

25. szombat   

26. vasárnap   

27. hétfő Osztályozó értekezlet. nevelőtestület tag-

jai, Ambachné 

Perics Irén 

Az első félévi beszámolók elkészíté-

se, leadása a tagintézmény-

vezetőnek. 

nevelőtestület tagjai 

28. kedd   

29. szerda Karbantartási és felújítási terv el-

készítése 

Ambachné Perics 

Irén 

Szabadságolási terv elkészítése. Ambachné Perics 

Irén 

Költségvetési terv elkészítése (fenn-

tartói igény szerint) 

Ambachné Perics 

Irén 

30. csütörtök Tájékozódás az óvodákban a beis-

kolázási igényekről, kívánság sze-

rint tájékoztatás. 

leendő 1. osztályos 

tanító, Ambachné 

Perics Irén 

  A mindennapos testnevelés megva-

lósítása – úszás – 4-5. osztály 

Helye, időpontja: Mecsekalja Bánki 

uszoda – 12:50-14:20 

Rohr Norbert 

31. péntek A félévi tanulmányi eredményekről 

szóló értesítés határnapja (félévi 

értesítők kiosztása) 

osztályfőnökök 

beosztás szerint Fogadóórák. nevelőtestület tagjai 
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kiírás szerint Grundbirkózás Mangné Keresztes 

Beatrix 
 
 
 
 

dátum esemény felelős 

február 

1. szombat   

2. vasárnap   

3. hétfő Nevelőtestületi félévi értekezlet – 

Az első félév eredményének elem-

zése, értékelése 

(3. tanítás nélküli munkanap) 

Varga Ágnes 

4. kedd Népmesepont program - Népmese-

klub – Pécs - 13 óra 

1-2. osztály 

15 fő / 8 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária, Mangné 

Keresztes Beatrix 

Zsuzsanna 

5. szerda   

6. csütörtök A mindennapos testnevelés megva-

lósítása – úszás – 4-5. osztály 

Helye, időpontja: Mecsekalja Bánki 

uszoda – 12:50-14:20 

Rohr Norbert 

7. péntek Szülői értekezletek – félévi értéke-

lés. (február 7-ig - osztályfőnök dön-

tése szerinti időben) 

osztályfőnökök 

IPR-es szöveges értékelés. Oláhné Werner 

Mária 

Farsangi bál. szülői szervezet 

8. szombat   

9. vasárnap   

10. hétfő Népmesepont program - Népmese-

klub – Pécs - 13 óra 

3-4. osztály 

15 fő / 8 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária, Nagy Lász-

lóné 

11. kedd   

12. szerda Munkaértekezlet Ambachné Perics 

Irén 

13. csütörtök   

A mindennapos testnevelés megva-

lósítása – úszás – 4-5. osztály 

Rohr Norbert 
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Helye, időpontja: Mecsekalja Bánki 

uszoda – 12:50-14:20 

14. péntek Pellérd kupa Rohr Norbert 

15. szombat   

16. vasárnap   
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dátum esemény felelős 

február 

17. hétfő Likviditási tábla. Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

Népmesepont program - Népmese-

klub – Pécs - 13 óra 

5-6. osztály 

15 fő / 8 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária, Filákovity 

Réka 

18. kedd   

19. szerda Továbbtanulási lapok elküldése. Rohr Norbert 

20. csütörtök Jelzés az intézményvezetőnek szük-

séges nyomtatványokról a nyom-

tatványrendeléshez. 

Ambachné Perics 

Irén, Szombathelyi 

Ildikó Vivien 

A mindennapos testnevelés megva-

lósítása – úszás – 4-5. osztály 

Helye, időpontja: Mecsekalja Bánki 

uszoda – 12:50-14:20 

Rohr Norbert 

21. péntek   

22. szombat   

23. vasárnap   

24. hétfő Művészeti projekthét. -  

Népmesepont program - Népmese-

klub – Pécs - 13 óra 

7-8. osztály 

15 fő / 8 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária, Filákovity 

Réka 

A szóbeli meghallgatások az általá-

nos felvételi eljárás keretében. 

2020. február 24. – március 13. 

Rohr Norbert 

25. kedd Kötelezettségi vállalási lap bekül-

dése. 

Ambachné Perics 

Irén 

Megemlékezés a kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatairól 

DÖK 

Művészeti projekthét. Derváli Loránd 

Józsefné 

Filákovity Réka 

26. szerda Tájékoztató a leendő 1. osztályosok 

szüleinek az óvodában. 

leendő 1. osztályos 

tanító, Ambachné 

Perics Irén 



Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája 

2019-2020. tanévi munkaterv 

 

OM azonosító: 027331 

Székhely: 7831 Pellérd, Park sétány 2. – tagintézmény: 7833 Görcsöny, Petőfi u. 1. 

Telefon/fax: 06-72-372-218 

Email: gorcsonyiskola@gmail.com 

 

238 

Művészeti projekthét. Derváli Loránd 

Józsefné 

Filákovity Réka 

OKM eredmények nyilvánosságra 

hozása. 
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dátum esemény felelős 

február 

  A mindennapos testnevelés megva-

lósítása – úszás – 4-5. osztály 

Helye, időpontja: Mecsekalja Bánki 

uszoda – 12:50-14:20 

Rohr Norbert 

28. péntek Jelenléti ívek ellenőrzése. Ambachné Perics 

Irén 

Művészeti projekthét - Énekver-

seny Pellérden. 

Szabó Mónika 

29. szombat   

beosztás szerint Fogadóórák a nevelőtestület 

tagjai 
 

 
 

dátum esemény felelős 

március 

1. vasárnap   

2. hétfő   

3. kedd   

4. szerda   

5. csütörtök A mindennapos testnevelés megva-

lósítása – úszás – 4-5. osztály 

Helye, időpontja: Mecsekalja Bánki 

uszoda – 12:50-14:20 

Rohr Norbert 

Iskolanyitogató leendő 1. osztályo-

soknak 

Horváthné Károlyi 

Erika, alsós neve-

lők 

6. péntek   

7. szombat   

8. vasárnap   

9. hétfő   

10. kedd   

11. szerda Munkaértekezlet.  

Továbbképzési beiskolázási terv a 

2020 / 21. tanévre vonatkozóan. 

Ambachné Perics 

Irén 
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12. csütörtök Nyílt nap 1-8. osztály Horváthné Károlyi 

Erika 
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dátum esemény felelős 

március 

12. csütörtök A mindennapos testnevelés megva-

lósítása – úszás – 4-5. osztály 

Helye, időpontja: Mecsekalja Bánki 

uszoda – 12:50-14:20 

Rohr Norbert 

13. péntek Iskolai ünnepély – 1848. március 

15. 

Szabó Mónika 

Filákovity Réka 

14. szombat   

15. vasárnap   

16. hétfő Fenntarthatósági témahét terveze-

te. 

Öko munkaközös-

ség 

Likviditási tábla Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

17. kedd   

18. szerda   

19. csütörtök A tanulói adatlapok módosításának 

lehetősége az általános iskolában. 

Rohr Norbert 

Iskolanyitogató leendő 1. osztályo-

soknak 

Horváthné Károlyi 

Erika, alsós neve-

lők 

20. péntek A tanulói adatlapok módosításának 

lehetősége az általános iskolában. 

Rohr Norbert 

Matematika verseny - Pellérd Antalné Horváth 

Bernadett Tünde 

21. szombat   

22. vasárnap   

23. hétfő   

24. kedd   

25. szerda Kötelezettségi vállalási lap bekül-

dése. 

Ambachné Perics 

Irén 

26. csütörtök Iskolanyitogató leendő 1. osztályo-

soknak 

Horváthné Károlyi 

Erika, alsós neve-

lők 

27. péntek   

28. szombat   

29. vasárnap   
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30. hétfő Munkavédelmi és tűzvédelmi bejá-

rás. 

Ambachné Perics 

Irén 

31. kedd Jelenléti ívek ellenőrzése. Ambachné Perics 

Irén 

dátum esemény felelős 

március 

beosztás szerint Fogadóórák. a nevelőtestület 

tagjai 

kiírás szerint Buzás Andor szépolvasási verseny- 

Kővágószőlős 

 

 
 

 

dátum esemény felelős 

április 

1. szerda Általános iskolai beiratkozás -  
2020. április 01. – 30. (Kormányhi-

vatal kiírása szerint) 

Ambachné Perics 

Irén, Szombathelyi 

Ildikó Vivien 

Napközi és tanulószobai igény, 

étkezés felmérése az őszi szünet 

idejére. Az igénylista leadása. 

osztályfőnökök 

2. csütörtök Húsvéti játszóház. Derváli Loránd 

Józsefné, szülői 

szervezet 

Húsvéti játszóház -  

Iskolanyitogató leendő 1. osztályo-

soknak 

Horváthné Károlyi 

Erika, alsós neve-

lők 

3. péntek A szünet előtti utolsó tanítási nap. 

(módosítás) 

 

4. szombat   

5. vasárnap   

6. hétfő SPORTNAP helyett szünet (módo-

sítás) – ledolgozva: 2019. szeptem-

ber 21. (szombat) 

 

7. kedd EGÉSZSÉGNAP - TIE helyett 

szünet (módosítás) – ledolgozva: 

2019. november 09.(szombat) 

 

8. szerda Nevelőtestületi kirándulás – (4. 

tanítás nélküli munkanap) 

 

9. csütörtök Tavaszi szünet: 2020. április 09. -  
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10. péntek 2020. április 14.  

Tavaszi felújítási munkák 

 

Schuber János 

11. szombat   

12. vasárnap   
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dátum esemény felelős 

április 

13. hétfő Tavaszi szünet: 2020. április 09. - 

2020. április 14. 

 

14. kedd  

15. szerda Nevelési értekezlet - Pedagógiai 

program módosítása 

- (5. tanítás nélküli munkanap) 

Varga Ágnes in-

tézményvezető 

16. csütörtök DÖK nap – (6. tanítás nélküli 

munkanap) 

Antalné Horváth 

Bernadett Tünde 

A holokauszt áldozatai emléknap-

ja.  

DÖK 

17. péntek 8. osztályosok ballagási képének 

elkészítése. 

Rohr Norbert 

Likviditási tábla Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

18. szombat   

19. vasárnap   

20. hétfő Fenntarthatósági témahét. a nevelőtestület tag-

jai, ÖKO munkakö-

zösség 

Munkaértekezlet. Ambachné Perics 

Irén 

Fogadóórák.  Horváthné Károlyi 

Erika 

Pedagógus önértékelés indítása: 

Antalné Horváth Bernadett 

BECS 

21. kedd Fenntarthatósági témahét. a nevelőtestület tag-

jai, ÖKO munkakö-

zösség 

22. szerda Fenntarthatósági témahét. a nevelőtestület 

tagjai 

23. csütörtök Fenntarthatósági témahét. a nevelőtestület tag-

jai, ÖKO munkakö-

zösség 

Görcsöny kupa Rohr Norbert 

24. péntek Fenntarthatósági témahét. a nevelőtestület tagjai, 

ÖKO munkaközösség 

A tanulók fizikai állapot mérésé-

nek befejezése. 

Rohr Norbert 

Kötelezettségi vállalási lap bekül- Ambachné Perics 
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dése Irén 

A meglévő tankönyvek számba 

vétele, új tankönyvi igény 

a nevelőtestület tag-

jai, Mangné Keresz-

tes Beatrix Zsuzsan-

na 

dátum esemény felelős 

április 

25. szombat   

26. vasárnap   

27. hétfő   

28. kedd   

29. szerda Szöveges értékelés az 1. évfolya-

mon 

Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna 

30. csütörtök Tankönyvrendelés. Mangné Keresztes 

Beatrix Zsuzsanna, 

Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

Döntés, értesítés az 1. osztályosok 

felvételéről, határozatok. 

2020. április – május folyamán az 

időponttól függően 

Ambachné Perics 

Irén, Szombathelyi 

Ildikó Vivien 

Ütemezés szerint Görcsöny kupa - labdarúgás Rohr Norbert 

Kiírás szerint Mesevetélkedő – Baksa (1-4.) Alsós nevelők 
 
 

 

dátum esemény felelős 

május 

1. péntek A munka ünnepe.  

2. szombat   

3. vasárnap   

4. hétfő   

5. kedd Tankönyv rendelésének leadása. Mangné Keresztes 

Beatrix 

6. szerda   

7. csütörtök   

8. péntek   
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9. szombat   

10. vasárnap   

11. hétfő Munkaértekezlet - Kompeten-

ciamérési eredmények elemzése, 

értékelése, (szükség esetén: in-

tézkedési terv, véglegesítése, 

elfogadása) 

Antalné Horváth 

Bernadett Tünde, 

Ambachné Perics 

Irén 
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dátum esemény felelős 

május 

12. kedd   

13. szerda Alsós környezetismereti ver-

seny - Pellérd 

környezetismeretet 

tanító pedagógu-

sok 

14. csütörtök Kisiskolák labdarúgó tornája Rohr Norbert 

15. péntek Likviditási tábla. Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

16. szombat   

17. vasárnap   

18. hétfő   

19. kedd   

20. szerda A következő tanév egyéb fog-

lalkozásainak felmérése. 

Károlyiné Horváth 

Erika, Szombathe-

lyi Ildikó Vivien 

Országos idegen nyelvi (angol) 

mérés– 6. és 8. évfolyamon 

Károlyiné Horváth 

Erika 

21. csütörtök   

22. péntek   

23. szombat   

24. vasárnap   

25. hétfő Kötelezettségi vállalási lap be-

küldése. 

Ambachné Perics 

Irén 

26. kedd   

27. szerda Országos mérés: alapkészségek 

megléte (olvasás-szövegértés; 

matematikai eszköztudás – 6. 

és 8. évfolyamon. 

Antalné Horváth 

Bernadett Tünde, 

Filákovity Réka 

28. csütörtök Jutalomkönyvek igénylése tan-

évzáróra. 

listáért, könyvek 

beírásáért - érintett 

osztályfőnökök; 

beszerzés: Szom-

bathelyi Ildikó 

Vivien 

29. péntek Az elvégzett mérési eredmé-

nyek feltöltése a NETFIT rend-

Rohr Norbert, 

Szombathelyi Ildi-
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szerbe. kó Vivien 

Gyermeknap DÖK, szülői szer-

vezet, nevelőtestü-

let 
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dátum esemény felelős 

május 

30. szombat   

31. vasárnap   

osztályfőnöki döntés szerint Szülői értekezletek – Anyák 

napja 

osztályfőnökök 

beosztás szerint Fogadóórák. a nevelőtestület 

tagjai 

kiírás szerint Hangos és értő olvasás – Kővá-

gószőlős 

Alsós nevelők 

 

2020. május Szeretethíd szülői szervezet, 

DÖK, Horváthné 

Károlyi Erika 
 
 

 

dátum esemény felelős 

június 

1. hétfő Kompetenciamérési intézkedési 

terv fenntartónak küldése (amen--

nyiben szükséges készíteni). 

Ambachné Perics 

Irén 

2. kedd   

3. szerda   

4. csütörtök Nemzeti Összetartozás Napja Ambachné Perics 

Irén 

5. péntek Tanulmányi kirándulás – 1 -8. osz-

tály 

 

6. szombat   

7. vasárnap   

8. hétfő Tanulmányi kirándulás – 1 -8. osz-

tály 

 

9. kedd Ballagási /tanévzáró próba a felelő-

sök beosztása szerint 

Horváthné Károlyi 

Erika, Rohr Norbert 

Alsós nevelők 

10. szerda Ballagási /tanévzáró próba a felelő-

sök beosztása szerint 

Horváthné Károlyi 

Erika, Rohr Norbert 

Alsós nevelők 

Pedagógus nap. szülői szervezet 
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Szülői értekezlet a leendő 1. osztá-

lyos tanulók szülei számára. – ½ 17 

óra 

leendő 1. osztályos 

tanító, Ambachné 

Perics Irén 
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dátum esemény felelős 

június 

11. csütörtök Ballagási /tanévzáró próba a felelő-

sök beosztása szerint 

Horváthné Károlyi 

Erika, Rohr Norbert 

Alsós nevelők 

IPR szöveges értékelés. Oláhné Werner 

Mária, érintett ne-

velők 

12. péntek Ballagási /tanévzáró próba a felelő-

sök beosztása szerint 

Horváthné Károlyi 

Erika, Rohr Norbert 

Alsós nevelők 

Bizonyítványok, törzslapok átvéte-

le. 

Osztályfőnökök, 

Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

Likviditási tábla. Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

13. szombat Ballagás – Görcsöny - 10:00 7. és 8. osztályfő-

nökök, illetve be-

osztás szerint a 

munkatársak, Am-

bachné Perics Irén 

14. vasárnap   

15. hétfő Utolsó tanítási nap  

Tanévzáró főpróba a felelősök be-

osztása szerint 

Horváthné Károlyi 

Erika, Rohr Norbert 

Alsós nevelők 

14 óra Osztályozó értekezlet. -  a nevelőtestület 

tagjai 

16. kedd Az E-KRÉTA napló áttekintése, 

statisztikai adatok zárása. 

a nevelőtestület 

tagjai, áttanítók, 

óraadók 

17. szerda Az E-KRÉTA napló statisztikai 

adatok zárásának ellenőrzése. 

Ambachné Perics 

Irén 

Tanévzáró ünnepély – ¼ 18 óra Alsós nevelők, 

Ambachné Perics 

Irén 

18. csütörtök Beszámolók leadása munkaközös-

ség-vezetőknek. 

osztályfőnökök, 

tanítók, szaktaná-

rok, munkatervet 

készítők 

19. péntek Bizonyítványok, törzslapok, okleve- osztályfőnökök 
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lek aláírásra történő leadása. 

Ballagás, tanévzáró – Pellérd – 

18:00 
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dátum esemény felelős 

június 

20. szombat   

21. vasárnap   

22. hétfő   

23. kedd   

24. szerda   

25. csütörtök Tanévzáró értekezlet. – Pellérd -  Varga Ágnes 

Ambachné Perics 

Irén 

Iskolaszéki ülés. Oláhné Werner 

Mária 

Kötelezettségi vállalási lap bekül-

dése. 

Ambachné Perics 

Irén 

26. péntek   

27. szombat   

28. vasárnap   

29. hétfő Népmesepont program 

Mesetábor – Pécs 

2020. június 29. – 2020. július 03. 

20 fő / 10 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária, Filákovity 

Réka 

30. kedd Jelenléti ívek ellenőrzése. Ambachné Perics 

Irén 

Leadott tanügyi dokumentumok 

ellenőrzése. 

Ambachné Perics 

Irén 

Népmesepont program - Élőszavas 

mesemondás – Pécs - tábor ideje 

alatt 

10 fő / 8 fő HH 

Oláhné Werner 

Mária 

Felkészülés a nyári karbantartási 

munkákra, takarításra – elpakolás, 

rendrakás. 

a nevelőtestület 

tagjai 

beosztás szerint Fogadóórák a nevelőtestület 

tagjai 
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dátum esemény felelős 

július 

1. szerda Jelenléti ívek ellenőrzése. Ambachné Perics 

Irén 

2. csütörtök Likviditási tábla Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

3. péntek Kötelezettségi vállalási lap be-

küldése. 

Ambachné Perics 

Irén 

szerdai napokon Ügyelet  
 
 

 

dátum esemény felelős 

augusztus 

24. hétfő Likviditási tábla. Szombathelyi Ildi-

kó Vivien 

Szervezési feladatok. Ambachné Perics 

Irén 

25. kedd Kötelezettségi vállalási lap beküldé-

se. 

Ambachné Perics 

Irén 

Szervezési feladatok. Ambachné Perics 

Irén 

26. szerda Szervezési feladatok. Ambachné Perics 

Irén 

27. csütörtök Javítóvizsga. Ambachné Perics 

Irén 

Szervezési feladatok. Ambachné Perics 

Irén 

Tankönyvosztás Mangné Keresztes 

Beatrix, beosztott 

nevelők 

28. péntek Szervezési feladatok. Ambachné Perics 

Irén 

29. szombat   

30. vasárnap   

31. hétfő Tantermek rendbetétele, felkészü-

lés a tanévre. 

a nevelőtestület 

tagjai 
Foglalkozás-egészségügyi 

orvos ütemezése szerint 
Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 

a 2020/21. tanévre vonatkozóan. 

minden munkavál-

laló 

szerdai napokon Ügyelet  
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dátum esemény felelős 

szeptember 

1. kedd Első tanítási nap  

Tanévnyitó ünnepély - 8 óra 1. osztály tanítója, 

Ambachné Perics 

Irén 
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10.2. Belső ellenőrzési terv 
 

Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területei 

Szakmai, tan-

ügy-igazgatási 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Épületetek, tan-

termek, foglalko-

zási termek elő-

készítése a taní-

tásra. Folyosói 

dekorálás. 

 
 

            
 

Tantermek, fo-

lyosók dekorálá-

sa. 

   
 

  
 

   
 

   
 

  

Osztályozó 

és/vagy javító-

vizsgák. 

             

Tanmenetek, 

egyéb foglalkozá-

si tervek. 

  
 

           

Integrált felkészí-

tés dokumentáci-

ója (szülői nyi-

latkozatok, stb.) 

           
 

  

Munkatervek.              
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A munkaközös-

ségi és egyéb 

tervekben sze-

replő feladatok 

megvalósulása. 

      
 

     
 

  

Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területei 

Szakmai, tan-

ügy-igazgatási 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Törzslapok, bi-

zonyítványok 
             

Bizonyítványok 

összegyűjtése 
             

 

E-KRÉTA napló 

vezetése. 

             

            
Jelenléti ívek 

vezetése. 
             

Füzetek, dolgo-

zatfüzetek veze-

tése, javítása 

             

Tanóra és egyéb 

foglalkozások láto-

gatása 

  

Folyamatos:        

  

Szülői értekezlet,              
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fogadóóra 
Tanulói szokás-

rendszer, ügyeleti 

rend 

  

Folyamatos:              
  

Beiskolázás előké-

szítése, nyílt nap 
             

Továbbtanulások 

előkészítése 
             

Mérések szerve-

zése 
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Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területei 

Szakmai, tan-

ügy-igazgatási 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Pályázatokon való 

részvétel 
 

Folyamatos:        

Beszámolók ha-

táridőre történő 

elkészítése. 

      
 
 

     
 
 

  

Továbbképzési 

program. 

        
 

     

Adott évi beisko-

lázási terv. 

        
 

     

Taneszközök, 

tankönyvek kivá-

lasztása   

         
 

    

Rendezvények, 

ünnepek 
Folyamatos:        
 

Versenyek (ta-

nulmányi, sport) 
Folyamatos:        

 

A diákközgyűlés              



Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája 

2019-2020. tanévi munkaterv 

 

OM azonosító: 027331 

Székhely: 7831 Pellérd, Park sétány 2. – tagintézmény: 7833 Görcsöny, Petőfi u. 1. 

Telefon/fax: 06-72-372-218 

Email: gorcsonyiskola@gmail.com 

 

260 

előkészítése, le-

bonyolítása. 

DÖK nap 

DÖK programok Folyamatos:        
 

Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területei 

Szakmai, tan-

ügy-igazgatási 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Gyermekvédelmi 

tevékenység 
Folyamatos:        

 

Gyakornok men-

torálása 
Folyamatos:  

Nyári tábor              

Átruházott el-

lenőrzési jogkö-

rök 

 

Folyamatos:        

 

Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területei 

Gazdasági, ügyvi-

teli 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
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Munka és tűzvé-

delmi szemle. Bal-

esetvédelmi oktatás 

az alkalmazotti 

körnek. 

 
 

            

A munkaköri le-

írások módosítása 

             

A munkaköri le-

írások betartása, 

munkaidő kihasz-

náltság. 

  

Folyamatos:        

Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területei 

Gazdasági, ügyvi-

teli 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Az intézmény tisz-

taságának ellen-

őrzése. 

Folyamatos:     

Vagyonvédelem: a 

tárgyi eszközök 

tárolása, gondozá-

sa, a készletek 

takarékos haszná-

lata. 

 

Folyamatos:        

Nyári karbantar-              
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tási, felújítási, 

takarítási munkák 

ellenőrzése. 

Tanév közbeni 

karbantartási fel-

adatok. 

Folyamatos:     

Nyilvántartások 

(E-KRÉTA, KIR, 

papíralapú) 

Folyamatos:        

Selejtezés.              

Leltár. Fenntartói ütemezés szerint 

Irattár.              
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Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területei 

Gazdasági, ügyvi-

teli 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

A felhasznált 

pénzeszközök 

elemzése. 

 

Folyamatos:        

Kötelezettség vál-

lalási adatlap. 
Folyamatos:        

A fűtési rendszer 

ellenőrzése. 

             

Fűtés, hőmérsék-

let ellenőrzése a 

fűtési szezonban. 

             

 

 

Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területei 

Az ÁNTSZ és 

egyéb szervezetek 

- célvizsgálat 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Higiéniai szabá-

lyok, szabvány 

ÁNTSZ munkavállalójának ellenőrzése 
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szerinti működés. 

Törvényi előírá-

soknak való megfe-

lelés. 

Egyéb vizsgálatra jogosult szervek munkavállalójának ellenőrzése 

 

 

 

Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területei 

BECS csoport VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Pedagógus önér-

tékelés 

 Önértékelési terv szerint – ütemezése: adott évi tervben   

Vezetői önértéke-

lés 

 Önértékelési terv szerint– ütemezése: adott évi tervben   

Intézményi önér-

tékelés 

 Önértékelési terv szerint– ütemezése: adott évi tervben   

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 
 

intézményvezető:    tagintézmény-vezető; igazgatóhelyettes:   munkaközösség-vezető:    
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osztályfőnök:      mérés, értékelés felelős:    DÖK:  
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Hónap 

/nap 

Látogatásra kijelölt  

A látogatás célja 

 

A látogatást végző 

személy 

 

Tantárgy 

 

Évfolyam 
 

Nevelő 

      

      
 

 

Hónap 

/nap 

Látogatásra kijelölt  

 

A látogatás célja 

 

 

A látogatást végző 

személy 

 

Foglalkozás / 

egyéb tevé-

kenység 

 

 

 

Csoport 

 

Nevelő 
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10.3. A középfokú felvételi eljárás ütemterve 

 

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

ténő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok 

lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben2 
 

 A B 

1. Határidők Feladatok 

2. 2019. szeptember 10. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 

Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Program-

ba, valamint az Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Prog-

ramba történő jelentkezésről. 

3. 2019. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 

a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

4. 2019. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak 

szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvé-

teli eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

5. 2019. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hoz-

niuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

6. 2019. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

7. 2019. november 15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írás-

beli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 

évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények jegyzékét. 

8. 2019. december 6. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvet-

lenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János 

Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a 

pályázatban megjelölt – intézménybe. 

9. 2019. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 

benyújtása. 

10. 2019. december 11. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 

időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott mó-

don – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők 

alapján a feladatlap igényüket. 

11. 2020. január 17. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

12. 2020. január 18. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

13. 2020. január 18.  

10: 00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik 

évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelent-

kezők számára az érintett intézményekben. 

14. 2020. január 23. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimná-

                                                      

2 2. melléklet a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelethez  
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14: 00 ziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany 

János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, 

akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

15. 2020. január 25. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin 

részt vett tanulókkal. 

16. 2020. január 28. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtá-

sa. 

 A B 

 Határidők Feladatok 

17. 2020. február 6. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal 

által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanu-

lókat. 

18. 2020. február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 

Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra be-

nyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesí-

tésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az 

érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

19. 2020. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a közép-

fokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatal-

nak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a 

tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnázium-

nak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. 

20. 2020. február 19. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendésze-

ti szakgimnáziumokba. 

21. 2020. február 24. – már-

cius 13. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

22. 2020. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a je-

lentkezők felvételi jegyzékét. 

23. 2020. március 19–20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolá-

ban. 

24. 2020. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, koráb-

ban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói 

adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

25. 2020. március 26. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 

hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben. 

26. 2020. március 27. A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a kö-

vetkező tanévtől megvalósító középfokú intézményeket, és erről 

tájékoztatja az általános iskolákat, a tankerületi központokat, vala-

mint az oktatásért felelős minisztert. 

27. 2020. március 27. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az 

agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogra-

mot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt 

vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az 

általános iskolákat. 

28. 2020. április 6. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentke-

zettek listáját. 

29. 2020. április 8. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a 

Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

30. 2020. április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 



Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája 

2019-2020. tanévi munkaterv 

 

OM azonosító: 027331 

Székhely: 7831 Pellérd, Park sétány 2. – tagintézmény: 7833 Görcsöny, Petőfi u. 1. 
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adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék). 

31. 2020. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános isko-

láknak. 

32. 2020. április 30. Az Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Programba történő 

pályázatok benyújtása. 

33. 2020. május 11–22. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 

eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 

vettek fel. 

34. 2020. május 11. – au-

gusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

35. 2020. május 22. A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghir-

dető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 
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 A B 

 Határidők Feladatok 

3

6. 

2020. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befe-

jezése a fenntartónál. 

3

7. 

2020. június 17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lak-

helye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megye-

székhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ 

részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a 

Köznevelési Hídprogramba. A Klebelsberg Központ kijelöl leg-

alább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban 

részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankö-

telezettségének teljesítése érdekében. 

3

8. 

2020. június 17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lak-

helye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megye-

székhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal vagy – az általa fenntartott iskolák tekintet-

ében – az agrárpolitikáért felelős miniszter részére, amennyiben 

kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Híd-

programba. 

3

9. 

2020. június 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a 

Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott 

időben. 

4

0. 

2020. június 29–30. A fogadó iskola értesítést küld a Szakképzési Hídprogramba be-

iratkozott, illetve elutasított tanulókról az általános iskolának. Az 

általános iskola, amennyiben három munkanapon belül nem kap 

értesítést a tanuló felvételéről, értesítést küld a tanuló állandó lakó-

helye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes me-

gyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési 

és Felnőttképzési Hivatal vagy – az általa fenntartott iskolák tekin-

tetében – az agrárpolitikáért felelős miniszter részére. 

4

1. 

2020. július 24. – 

augusztus 7. 

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, 

kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába. 

4

2. 

2020. augusztus 1–31. Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendé-

szeti szakgimnáziumokba. 

4

3. 

2020. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba. 

 
 

10.4. Éves önértékelési terv 
 

 

Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

1. 2019. 09. 25. 
Nevelőtestület tájékoz-

tatása 

Nevelőtestületi értekezlet kereté-

ben 

2. 

 
2019. 09. 25. 

Az érintettek tájékozta-

tása: 

 önértékelési cso-

port tagjai  

 önértékelésben részt-

vevő pedagógusok 

felkészítése 

Nevelőtestületi értekezlet kere-

tében 
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Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

3. 
2019. 11.  

SZM ülés 
Szülők tájékoztatása 

intézményvezető és a nevelőtestü-

let 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 látogató kol-

légáknak 

 tanmenet 

 csoportprofil 

 óravázlat 

 napló 

Az ezzel megbízott kolléga meg-

vizsgálja a pedagógiai munka 

dokumentumait, majd rögzíti do-

kumentumelemzés eredményét, 

vagyis dokumentumonként az 

előre adott szempontok mentén az 

informatikai rendszerben rögzíti a 

tapasztalatokat.  

Felelős: intézményvezető által 

felkért kolléga 

2. 
2019-2020 

Óralátogatások 

Az óralátogatást végzi 
A BECS és az intézményvezető 

által felkért kollégák 

Az óralátogatások idő-

pontja 

 

november-május  

Az óralátogatás módsze-

re 

2 óra megfigyelése a megfigyelési 

szempontok mentén 

A két órát vagy foglalkozást érin-

tő óralátogatás és az azt követő 

megbeszélés tapasztalatait a meg-

adott szempontok alapján az órát 

látogató kollégák rögzítik az in-

formatikai felületen. 

3. 

 

Önértékelési kérdőív 

kitöltése 

A kérdőíves felmérések lebonyolí-

tásával megbízott kolléga továb-

bítja a felmérésben résztvevőknek 

az online kérdőív elérhetőségét, és 

elindítja a felmérést. 

3. 

 

Önértékelési kérdőív 

kitöltése 

Az informatikai rendszer a részt-

vevők számára az éves önértéke-

lési tervben megadott időinterval-

lumban elérhetővé teszi az online 

kérdőív kitöltő felületet, majd a 

felmérés zárásaként összesíti az 

adott válaszokat.  

Felelős: kérdőíves felmérések 

lebonyolításával megbízott kollé-

ga 

4. Az óralátogatást Interjú az önértékelésre Felelős: Az interjú készítésével 



 

273 

 

Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

követő napon kijelölt pedagógusokkal megbízott kolléga -  

Az erre kijelölt felelősök a java-

solt interjúkérdések és a doku-

mentumelemzés eredménye alap-

ján interjúterveket 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 java-

solt interjúkérdések és a doku-

mentumelemzés eredménye alap-

ján interjúterveket készítenek, és 

lefolytatják az interjúkat, majd az 

interjúkérdéseket és a válaszok 

kivonatát rögzítik az informatikai 

felületen.  
 

Felelős: kijelölt személy 

Interjú dokumentáció átadása az 

Önértékelési csoport koordináto-

rának 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. 

melléklete: Szülői kérdőív a pe-

dagógus önértékeléséhez  
 

Felelős: kijelölt személy 

A kérdőíves felmérések lebonyolí-

tásával megbízott kolléga továb-

bítja a felmérésben résztvevőknek 

az online kérdőív elérhetőségét, és 

elindítja a felmérést. Az informa-

tikai rendszer a résztvevők számá-

ra az éves önértékelési tervben 

megadott időintervallumban elér-

hetővé teszi az online kérdőív 

kitöltő felületet, majd a felmérés 

zárásaként összesíti az adott vála-

szokat. 

7. 
A vezetői interjú-

val egy időben 

Munkatársi kérdőív ki-

töltése és az eredmé-

nyek összegzése 

Az Önértékelési kézikönyv 3. sz. 

melléklete: Munkatársi kérdőív a 

pedagógus önértékeléséhez 

Felelős: kijelölt személy 

A kérdőíves felmérések lebonyolí-

tásával megbízott kolléga továb-

bítja a felmérésben résztvevőknek 

az online kérdőív elérhetőségét, és 

elindítja a felmérést. Az informa-
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Lépés Időpont Feladat 
Érintett személy, tevékenységek, 

dokumentálás, stb. 

tikai rendszer a résztvevők számá-

ra az éves önértékelési tervben 

megadott időintervallumban elér-

hetővé teszi az online kérdőív 

kitöltő felületet, majd a felmérés 

zárásaként összesíti az adott vála-

szokat. 

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 ér-

tékeli az elvárás teljesülését 

(kompetencia alapú pontozótábla) 

Kompetenciánként meghatározza 

a kiemelkedő és fejleszthető terü-

leteket 

Az önértékelés eredményét az 

informatikai rendszer elérhetővé 

teszi az értékelt pedagóguson kí-

vül, az intézményvezető, valamint 

külső ellenőrzés esetén az Oktatá-

si Hivatal és a külső szakértők, 

szaktanácsadók számára is.  

Felelős: intézményvezető 

9. 

A pedagógus ön-

értékelés elvégzé-

sét követő héten 

Az intézményvezető se-

gítségével két évre szóló 

önfejlesztési terv elké-

szítése 

A pedagógus a vezető segítségé-

vel az önértékelés eredményére 

épülő két évre szóló önfejlesztési 

tervet készít, amelyet feltölt az 

informatikai rendszerbe. Az önfej-

lesztési tervet értékelési területen-

ként, az eredeti intézményi elvárá-

sokat és az értékelést tartalmazó 

táblázatba kell feltölteni.  

Felelős: intézményvezető 
 

 

Intézményértékelés feladatai az adott tanévben:  
 

 

Pedagógiai folyamatok – tervezés 

 Az éves munkaterv összhangban van a straté-

giai dokumentumokkal és a munkaközössé-

gek terveivel 

 A tanév végi beszámoló alapján megállapítá-

sai történik a következő tanév tervezése 



 

275 

 

Pedagógiai folyamatok – értékelés 

 A pedagógiai programnak és az egyéni fej-

lesztési terveknek megfelelően történik az 

egyénre szabott értékelés, amely az értékelő 

naplóban nyomon követhető. 

 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal fo-

lyamatosan visszacsatolnak és szülei-

nek/gondviselőjének. 

Személyiségfejlesztés 

 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa 

információkkal rendelkezik minden tanuló 

szociális helyzetéről 

Közösségfejlesztés 
 A szülők a megfelelő kereteken belül részt 

vesznek a közösségfejlesztésben 

Eredmények 

 Nyilvántartják és elemzik az intézményi 

eredményeket: 

 kompetenciamérések eredményei 

 tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 év-

re vonatkozóan 

 versenyeredmények: országos szint, me-

gyei szint, tankerületi szint, települési 

szint 

 továbbtanulási mutatók 

 vizsgaeredmények 

 elismerések 

 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, ma-

gántanulók, kimaradók, lemaradók) 

 elégedettségmérés eredményei (szülők, 

pedagógusok, gyerekek) 

 neveltségi mutatók 

Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk 

alakítják ki működési körüket, önálló munka-

terv szerint dolgoznak. A munkatervüket az 

intézményi célok figyelembe vételével hatá-

rozzák meg. 

 Az intézmény munkatársai számára biztosított 

a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés 
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Az intézmény külső kapcsolatai 

 Az intézmény a helyben szokásos módon tá-

jékoztatja külső partnereit (az információát-

adás szóbeli, digitális vagy papíralapú) 

 A partnerek tájékoztatását és véleményezési 

lehetőségeinek biztosítását folyamatosan fe-

lülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

 

10.5. A munkaközösségek (ls. intézményi munkaterv) és más reszortfelelősök (DIÁKÖN-

KORMÁNYZAT ÉVES MUNKATERVE, SZÜLŐI SZERVEZET MUNKATERVE, IS-

KOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV, GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV) éves 

munkaprogramja 

 

 

 

 

Pellérdi Általános Iskola 

Görcsönyi Általános Iskolája 

 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERV 

 

Összeállította: Antalné Horváth Bernadett 

 

Görcsöny, 2019. szeptember 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 tanár    intézményvezető  munkaközösség-vezető 

 

DÖK munkaterv 

 

Célunk az iskolai munkában való aktív részvétel, a napi teendők elvégzésének segítése, a szülők, 

nevelők, önkormányzatok illetve tanuló közösségünk közötti együttműködés erősítése. Arra törek-

szünk, hogy részt vegyünk illetve segítséget nyújtsunk a különböző szabad idős, kulturális és sport 

programok szervezésében és lebonyolításában. Célunk, hogy az elvállalt tevékenységekért felelős, a 

közösségért tenni kívánó diákok neveléséhez hozzá járuljunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a kör-

nyezettudatos szemlélet ápolására. 

 

Feladataink a 2019/2020-as tanévre: 

• diáktanács ülései 

• iskolai ünnepélyeken való aktív részvétel 

• iskolagyűlések 

• szabadidős programok szervezése 

 

Ütemterv 
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Szeptember 

• Az új tisztségviselők megválasztása 

• A házi rend ismertetése 

• Az ügyeletesi rendszer kidolgozása 

• A faliújság, üzenő fal indítása 

• A megyei duatlon szervezésének segítése 

Október 

• A faliújság frissítése 

• Az osztályok közötti tisztasági verseny meghirdetése 

• A PET- palackok és kupakok gyűjtésének beindítása 

• Az október 23-i ünnep méltó megünneplésének segítése 

November 

• A faliújság frissítése 

• A tökfaragó verseny szervezésének és lebonyolításának segítése 

• Előkészületek a Mikulás tombolára 

• Előkészületek a karácsonyi vásárra 

December 

• Mikulás tombola lebonyolítása 

• Karácsonyi vásár 

• Adventi programok szervezésének és lebonyolításának segítése 

• Osztálytermi és folyosó dekorációk készítése 

• Az ünnepi faliújság elkészítése 

• A versmondó verseny szervezésének és lebonyolításának segítése 

Január 

• Aktuális problémák, ügyeletesi tapasztalatok és a további teendők megbeszélése 

• A tanulmányi munkák értékelése, jutalmazás, a lemaradók segítése 

• A faliújság frissítése 

• Előkészületek a farsangra, ötletbörze 

Február 

• Készülődés a farsangra 

• A DÖK munkájának félévi értékelése 

• Az iskolaszék munkájában való részvétel ( féléves beszámoló) 

• Faliújság frissítése, dekoráció készítés 

• Ötletbörze a márciusi DÖK-nap megszervezéséhez 

 

Március 

• Nemzeti ünnepünk méltó megünneplésének a szervezésében való részvétel 

• Te szedd!  - Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akcióban való részvétel 

• Faliújság frissítése, dekoráció készítése 

• A húsvéti vásárra való előkészületek 

• Húsvéti vásár  

 

Április 

• Faliújság frissítése 

• Készülődés a Föld- napra Papírgyűjtés 

• DÖK nap lebonyolítása 

Május 

• Faliújság frissítése 

• Iskolai kirándulás előkészületei 

Június 

• A tisztasági verseny értékelése 
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• Éves munkánk értékelése 
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Iskola-egészségügyi munkaterv 

 

 

2019/2020-as tanév 

 

 
 Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája 

 
 

 

 Görcsöny 
 

 

 

 

 

2019. augusztus 30. 
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Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája 

Szülői szervezet munkaterve 

2019/2020 - as tanévre 
 

1. A munkaterv az iskola, valamint a diákönkormányzat éves munkaterve alapján, fő célkitűzé-

seit figyelembe véve került összeállításra. 

 

2. Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolájába járó tanulók szülei a szülők jogai-

nak érvényesítése, illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hoztak létre. 

 

3. A szülői szervezet tagjai lehet az iskola minden osztályából kettő szülő, aki a szülői szerve-

zet tevékenységében az osztály vagy az egész iskola szintjén bekapcsolódik. 

 

4. A szülői szervezet jogosult az iskola valamennyi szülőjének képviseletében eljárni, mivel az 

iskola szülő szervezet választmányát a szülők többsége választotta meg. 

 

A szülői szervezet legfontosabb feladatainak tekinti: 

 

 A tanulók és a szülők érdekeinek képviseletét. 

 A szülők és az iskola vezetői, pedagógusai közötti jó kapcsolat kialakítását és ápolását. 

 A szülői kötelességek teljesítésének elősegítését. 

 Az iskolába folyó nevelő és oktatómunka támogatását.  

 Az iskola tanórán kívüli rendezvényei lebonyolításának segítését. 

 

Az iskola szülői munkaközösségének szervezete: 

Az osztályok szülői szervezetei 

A szülői szervezet választmánya  

 

A szülői szervezet vezetősége 

A szülői szervezet választmánya az osztály szülői szervezetek javaslatai alapján minden tanév ele-

jén megválasztja, vagy tisztségben újra megerősíti a szülői szervezet tagjait  

 

Kiemelt feladatunk: 

A szülői szervezet tevékenységének korszerűsítése, hatékonyságának fokozása. 

 

Szülői szervezet idei programjai  

 

szeptember  

04. Szülői szervezet ülése 

A szülői szervezet választmányának kialakí-

tása. 

28.  Megyei Duatlon verseny lebonyolításának 

segítése. 

december  

06. Mikulás tombola  

december  

16-20 között Karácsonyi vásár 
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20. Szülői szervezet ajándékozása. 

január  

 Szülői szervezet ülése. 

február  

07. Farsangi bál szervezése. 

március  

  

április  

02. Segítség a húsvéti játszóház lebonyolításá-

ban. 

május  

29. Gyermeknap szervezése. 

június Ballagási előkészületek – 7-8. osztályos 

szülők 

 Tanulmányi kirándulás – kíséret. 

 

 

 

Görcsöny, 2019. szeptember 16. 

 

 

………………………………………………………….. 

Hunyadi Kata 

a szülői szervezet választmányának vezetője 
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  M U N K A T E R V  

a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához. 

Összeállította: Filákovity Réka 

 

 

 

 

 

 

Görcsöny, 2019. szeptember 2. 

 

 ___________________________   ____________________________  

 felelős intézményvezető 
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„Meg kell érteni a gyermeklelket, 

 s óvó, bizalmas társul kell odaadni neki a mi voltaképpen egyazon, 

csak éppen terjedelmesebb, fölnőtt lelkünket.” 

– Ady Endre – 

 

 

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek 

nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével 

foglalkozik. 11§57(1) 

A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja, hogy megelőzze, elhárítsa, illetve enyhítse 

azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek a személyiségfejlődést megzavarják, valamint 

gátolják. Minden gyermek beletartozik a gyermekvédelmi munkába, részese annak, hiszen kivétel 

nélkül mindegyik odafigyelést igényel. Az iskolai gyermekvédelem elsődleges célja, hogy meg-

előzze a gyermekek veszélyeztetettségét, illetve csökkentse, vagy megszüntesse azt, valamint bizto-

sítsa azokat a pedagógiai tevékenységeket, melyekkel a szociális hátrányok enyhíthetők.  

 

Az iskola általános gyermekvédelmi feladata: tanulószoba biztosítása, illetve iskolaorvosi és isko-

lai védőnői ellátás. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek prob-

lémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat (családsegítő) segítségével minél hatékonyabban tudja 

kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Az iskola alapvető feladatai a gyermek- és ifjúság-

védelem területén: fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit; meg kell keresni a problé-

mák okait; segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához; meg kell lépni a lehetőségekhez 

mért lépéseket a gondok megszüntetésére; a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók feltérké-

pezése, és az érintett tanulók adatainak továbbítása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős részére az 

osztályfőnökök feladata. 

 

Az intézmény kötelező feladati közül kiemelendő:  

 

„A nevelési-oktatási intézmény felderíti a gyermekek, a tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és 

pedagógiai eszközökkel (személyiség és közösségfejlesztés) törekszik a káros hatások megelőzésére, 

ellensúlyozására. Szükség esetén a tanuló érdekében intézkedést kezdeményez.” 

„Az iskola a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljá-

ból képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló 

egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, 

továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.(EMMI rendelet 171.§/1.)”  

 

A gyermekvédelem szempontjából kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a következők: 

 

sajátos nevelési igényű gyermek (SNI); 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló (BTMN); 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (HH, HHH).  

 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében az iskola és a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős együttműködik az óvodai és iskolai szociális segítővel, a családsegítővel, az 

önkormányzattal, az illetékes kormányhivatallal, továbbá a gyermekvédelemben részt vállaló kü-

lönböző társadalmi szervezetekkel.  

 

Jogszabályok  

 

Az 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik a gyermekek védelméről, valamint a gyámügyi igazgatás-

ról. A törvény 14. § 1. pontja fejti ki, hogy mit nevezünk gyermekvédelemnek:  
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„A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetett-

ségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodás-

ból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység”.  

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiak-

ban: Gyvt.) a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások között szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot. A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív ked-

vezményének, az augusztus, illetve november hónapban biztosított természetbeni támogatásnak 

(Erzsébet-utalvány), a külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. tan-

könyvtámogatás) az igénybevételére.  

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet  

 

Az országgyűlés 2013. március 18-án elfogadta a 2013. évi XXVII. törvényt, melynek értelmében 

2013. szeptember 1-jétől módosult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása. 

Ennek alapján a Gyvt. VIII. fejezete a következő megállapítást tartalmazza: 67/A. § (1) Hátrányos 

helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családba fogadó 

gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket 

egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megál-

lapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha 

a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a 

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

ra jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen 

lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonat-

kozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy 

félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 

korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. (2) Halmozottan hátrá-

nyos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 

vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül leg-

alább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói 

vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. (3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. (4) A hát-

rányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben 

az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonat-

kozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtá-

sának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.”  

 

Védelembe vétel  

 

68. §(1) Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, 

hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a 
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gyermeket védelembe veszi. (2) A gyámhatóság - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelem-

bevételével - védelembe veheti továbbá a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysérté-

si tényállást megvalósító gyermeket és a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, b) a nyomozó hatóság 

nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, c) a 

rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsí-

tott, vádolt fiatalkorút. (3) A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos 

segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság a 

gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki és a veszélyeztetettség oká-

nak megszüntetése érdekében intézkedést tesz, így különösen494 a) kötelezi a szülőt, hogy folya-

matosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, az 

Nktv. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást, b) kötelezi a 

szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szer-

vezetet, c) kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, d) 

kezdeményezi a háziorvosnál - súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál - a betegsége, 

illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, 

illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát, e) intézkedik - az illetékes 

szervek bevonásával a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről, f) maga-

tartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése érdeké-

ben, g) figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és fel-

szólítja annak megváltoztatására, figyelmezteti továbbá a szülőt az (5) bekezdés szerinti jogkövet-

kezményre, h) kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más 

személyt arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet 

vagy más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg iskolapszichológusi vizsgála-

ton, illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást. (4) A kirendelt családgondozó a 

védelembe vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül a gyer-

mekre, illetve a (2) bekezdés szerinti fiatalkorúra vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet 

készít, melyhez szükség szerint a 132. § (1) bekezdésében meghatározott szerveket vagy személye-

ket kereshet meg. (5) A gyámhatóság - kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente - felülvizs-

gálja a védelembe vétel indokoltságát. A gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intéz-

kedést, ha a) a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alapo-

san feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő meg-

felelő gondozása, nevelése vagy b) a védelembe vétel már két éve fennáll és a védelembe vétellel a 

gyermek veszélyeztetettségét nem sikerült megszüntetni.500 (6) A védelembe vétel nem érinti a 

szülő felügyeleti jogát.  
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Gyermekvédelmi munkaterv 
 

A gyermekvédelmi munkát nem lehet teljesen előre megtervezni. Ez abból adódik, hogy nem lehet 

tudni, mennyi eljárás fog indulni a tanév közben. Ettől függetlenül szeptemberben felmérik, hogy 

hány fő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint veszélyeztetett gyermek van 

az adott intézményben. A létszámuk év közben változhat, hiszen a nyilvántartásba vétel az önkor-

mányzati, valamint a járási gyermekvédelmi határozatok alapján történik, melyekről másolatot kap 

az iskola. Ebből is adódhat az, hogy év közben nőhet a felmerülő gondozások, a családlátogatások, 

az esetmegbeszélések, az adatszolgáltatások száma. Általános megfogalmazásban egy feladat sike-

res elvégzése egy jó tervezést kíván, hiszen ez a folyamat segít bennünket abban, hogy teljes mér-

tékben arra koncentráljunk, amit el szeretnénk érni, amit képesek vagyunk megtenni, valamint, 

hogy megleljük a legmegfelelőbb módot a kívánt eredmények elérésére. A cél érdekében az első 

dolog az aktuális helyzet meghatározása, ezt követi a probléma megoldásához szükséges módszer 

kidolgozása, végül pedig cselekedni kell (Brander 2004).  

 

Szeptember 

Célok: 

Az éves munkaterv elkészítése 

A tantestület tájékoztatása.  

Feladatok: 

Kísérletet tenni egy havi lebontású éves munkaterv elkészítésére. A szükséges dokumentumok be-

gyűjtése.  

A tantestület tájékoztatása a pedagógusok gyermekvédelmi feladatairól, igazolatlan hiányzások je-

lentéséről. 

 

Október 

Célok: 

A BTMN-es , az SNI-s, a HH-s, a HHH-s és veszélyeztetett tanulók létszámának összesítése az ok-

tóber 1-jei állapot szerint.  

A veszélyeztetett tanulókkal való bánásmód kidolgozása.  

A DÖK-kel való együttműködés  

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Feladatok: 

Felmérés, statisztika készítése, tanácsadás, segítségnyújtás, dokumentum begyűjtés.  

A segítségnyújtás módjainak kidolgozása az osztályfőnökökkel, családgondozókkal.  

Kapcsolatfelvétel a DÖK-kel, közös programok egyeztetése a DÖK vezetővel.  

Az információk összegyűjtése az osztályfőnökökkel, szülők értesítése (szükség szerint a hatóságot 

is).  

 

November 

Célok: 

Új gyermekvédelmi esetek felderítése.  

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése.  

Ismerjük meg a gyermekek jogainak világnapját! 

A bukásra álló tanulók és a rendszeresen késő tanulók feltérképezése.  

Igazolatlan hiányzások nyomon követése.  

Feladatok: 

Egyeztetés az osztályfőnökökkel.  

Tájékozódni a haladási napló által a tantárgyi jegyek alapján.  

Tájékoztatás a világnap eseményeiről az osztályfőnökök segítségével. 
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A szülők értesítése. 

 

December 

Célok: 

A BTMN-es és az SNI tanulók szakemberekhez irányítása, kontrollvizsgálataiknak koordinálása.  

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése.  

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Feladatok: 

A szülők tájékoztatása (osztályfőnökök). 

A nyilvántartásba vett tanulók felzárkóztatása. 

 

Január 

Célok: 

A nyilvántartásba vett tanulók félévi tanulmányainak kiértékelése. A pályaválasztás segítése.  

Igazolatlan hiányzások nyomon követése.  

Statisztikai adatok aktualizálása.  

A tantestület tájékoztatása az első féléves munkáról. 

Feladatok: 

A szülők tájékoztatása az eredményekről az osztályfőnökök részvételével.   

Beszámoló készítése. 

 

Február 

Célok: 

A BTMN-es , az SNI-s, a HH-s, a HHH-s és veszélyeztetett tanulók létszámának összesítése a feb-

ruár 1-jei állapot szerint.  

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése.  

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Feladatok: 

Felmérés, statisztika készítése, tanácsadás, segítségnyújtás, dokumentum begyűjtés. Az adatok ak-

tualizálása.  

 

Március 

Célok: 

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése.  

Igazolatlan hiányzások nyomon követése.  

Feladatok: 

A nyilvántartásba vett tanulók felzárkóztatása.  

 

Április 

Célok: 

A nyilvántartásba vett tanulók nyári táboroztatási lehetőségeinek feltérképezése.  

A bukásra álló tanulók és a rendszeresen késő tanulók feltérképezése.  

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése.  

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

Feladatok: 

A nyilvántartásba vett tanulók hátrányainak csökkentése.   

A nyilvántartásba vett tanulók felzárkóztatása. 

A szülők értesítése. 

 

Május 

Célok: 



 

288 

 

A nyilvántartásba vett tanulók hátrányainak csökkentése.  

A szülők értesítése.  

A nyilvántartásba vett tanulók felzárkóztatása. 

Feladatok: 

A nyilvántartásba vett tanulók felzárkóztatása.  

Gyermeknapi program szervezése a nevelőtestülettel.  

 

Június 

Célok: 

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése.  

Az osztályozó vagy pótvizsgára utasított hátrányos és veszélyeztetett tanulók feltérképezése.  

Az éves munka kiértékelése, statisztikakészítés.  

A tantestület tájékoztatása az éves munkáról. 

Feladatok: 

A nyilvántartásba vett tanulók felzárkóztatása.  

Adatok begyűjtése osztályfőnöktől.  

Az adatok pontosítása, aktualizálása.  

Beszámoló. 

 

 

Felhasznált szakirodalom, törvényi hivatkozások:  

Brander, Patricia (2004): Kompasz: kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez (ford. Baloghné 

Marada Mónika Tímea), Mobilitás, Budapest, 314. p.  

1997. évi XXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről. 
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Iskola-egészségügyi munkaterv 

 

2019/2020-as tanév 

 
  

Mely készült az alábbi jogszabályok alapján: 

 

51/1997. (XII.18.) NM rendelet 5.§ (2) szerint: „A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az 

orvos és a védőnő a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi.” 

 

26/1997. (IX.3.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 

megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 

igazolásáról 4.§ szerint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül a lakóhely szerint illetékes terü-

leti védőnő/iskola védőnő feladatkörébe tartozik a rendeletben nevesített szűrővizsgálatok elvégzése 

 

49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 3.§ e) szerint a védőnő feladata: 

„oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint”  

 

18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szüksé-

ges járványügyi intézkedésekről 

 

1997.évi CLIV Törvény az egészségügyről 

 

2007/4. szám (2007. február 21.)  Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) (1.0 változa-

ta) 

 

Védőnői Szakmai Kollégium Módszertani útmutató (OALI 2007.) 

 

A védőnő preventív alapfeladatai, kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban (OTH 

2004.) 

 

 

Módszertani levelek: 

- OEK 3. Módszertani levele a tetvesség elleni védekezésről (19. évfolyam 2. különszám) 

- OEK Módszertani levele a 2016.évi védőoltásokról (22. évfolyam 1. különszám) 

- Módszertani összeállítás a 0-10 éves korú gyermekek növekedésének és fejlődésének vizsgálatá-

hoz (52. számú Módszertani levél Országos Csecsemő- és Gyermek-egészségügyi Intézet Bp. 

1997.) 

 

 Az iskola-egészségügyi munkában részt vevők: 

  

 Iskola neve: Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája 
Címe: 7833 Görcsöny, Petőfi u.1. 

Intézményvezető: Ambachné Perics Irén 

  Tel: 72/372-218 

  Mobil: 30/831-3924 

  e-mail: gorcsonyiskola@gmail.com 

 Iskolát ellátó orvos neve: Dr. Veres Andrea 

mailto:gorcsonyiskola@gmail.com
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Elérhetősége: 7833 Görcsöny, Rákóczi u.7. 

  Tel: 72/372-208 

  Mobil: 30/215-3104 

  e-mail: rendelo@svbt.t-online.hu 

 

Iskolát ellátó védőnő neve: Simcsik Ágnes 

Elérhetősége: 7833 Görcsöny, Rákóczi u. 7. 

  Tel: 30/630-85-57 

  e-mail: gorcsonyvedono.korzet1@gmail.com 

 

Teendők havi bontásban: 
 

Szeptember 

 

Munkakörülmények ellenőrzése, munkafeltételek biztosítása, munkaterv egyeztetése és el-

fogadtatása az iskola vezetőségével. 
Az iskola fenntartójával megállapodás az ellátás rendjéről, felszerelések, eszközök állapotáról, ki-

egészítéséről - az orvosi szoba használatának és az iskolai fogadóóra megbeszélése. 

Tanévnyitó értekezleten részvétel: éves feladatok ismertetése, programok megfogalmazása, 

együttműködés felajánlása a tanárok és szülők felé a tanulók érdekében. 

Pl.: egészségnap szervezése, egészségnevelési program felvázolása osztályonként. 

 

Lehetőség szerint szülői értekezleten való részvétel, szülők tájékoztatása az érintett osztályokban 

a védőnői tevékenységekről: 

- szűrésekről 

- tetvességről 

- oltásokról 

- elérhetőségekről 

- iskolával való együttműködésről. 

A tájékoztatás a Szülői Munkaközösség csoportjában, valamint az e-Krétán történik. 

Minden aktuális dolog megjelentetése az oldalakon. 

 

 Iskola-egészségügyi dokumentációk begyűjtése, ellenőrzése: 
- osztályok és névsor szerinti egyeztetés, 

- ki- és beköltöztetés, 

- törzslapok kérése, postázása, 

- adatok ellenőrzése, hiányok pótlása, 

- meglévő törzslapok átnézése, hiányzó adatok pótlása (oltások ellenőrzése, lakcím, betegségek, 

allergia), 

- az első osztályosok gyermek-egészségügyi törzslapjainak kitöltése, átnézése, hiányzó adatok 

pótlása (oltások ellenőrzése, lakcím, betegségek, allergia), 

- kampányoltásokhoz a névsor átnézése, létszám ellenőrzése, tájékoztatás a szülők felé. 

- névsor felfektetése 

- tisztasági vizsgálat 1-8. osztályban (kiszűrtek ellenőrzése). 

- 16 évesek záró vizsgálatának elvégzése 

- a testnevelési csoportba sorolás átnézése. 

 

Az őszi és téli hónapokban, valamint szükség esetén tovább is emlékeztetés az influenza-járvánnyal 

kapcsolatos teendőkre. 

 

Oltások szervezése, lebonyolítása, dokumentálása: 
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- iskolaorvossal és a járványüggyel egyeztetésre került, hogy a 6. osztályos tanulók az oltáso-

kat egyszerre kapják meg október hónapban. 

- 7. osztály Hepatitis-B elleni oltása. 

Ezzel kapcsolatos összes tevékenység előkészítése, lebonyolítása (szülők-tanulók tájékoztatása, 

oltási időpont egyeztetése, oltóanyag beszerzése, oltási könyvek bekérése, dokumentálás törzsla-

pokra, kiskönyvbe, nyilvántartóba, névsoros és számszerű jelentés elkészítése). 

- a 7. osztályos lánytanulók és szüleinek tájékoztatása a HPV oltás lehetőségéről - tájékoztatók 

kiosztása, nyilatkozatok visszakérése. Az idei évben „Gardasil 9” nevű oltóanyaggal történik. 

- oltóanyag megrendelése a nyilatkozatok alapján 

- orvossal megrendelés és OSZIR-regisztráció egyeztetése 

- pótoltások intézése. 

 

Kiemelt feladat a tetűszűrés. Kötelező vizsgálati hónapok: szeptember, január, április. Ezeken 

felül szükség szerint. 

Az osztályokban rövid beszélgetés arról, mit jelent a tisztasági vizsgálat, milyen célból történik, és 

tájékoztatás arról, milyen higiénés szabályokat kell betartani. 

Kiszűrtek ellenőrzése. 

 

A tanév folyamán a 2., 4., 6., 8. osztályban kötelező a szűrés elvégzése, mely során az alábbi védő-

női és orvosi vizsgálatok történnek: golyvaszűrés, testsúly, magasság, mell körfogat mérése, vízus 

(látásélesség), színlátás, vérnyomásmérés, lúdtalp, mellkas deformitás, gerincelváltozás, hallásvizs-

gálat. 

Minden osztály vizsgálata után dokumentálás a törzslapra, egészségügyi nyilvántartó lapra, gondo-

zási füzetbe. 

 

A vizsgálatok idejét az iskola igazgatójával, az osztályfőnökkel és az iskolaorvossal egyeztetem. A 

tervezettől eltérhet, hogy az adott hónapban melyik osztály vizsgálata történik. Aktuális és esetleges 

teendők meghatározása, rendszeres egyeztetésben való megegyezés az igazgatónővel és az iskola-

orvossal. 

 

Október 

 

Oltások szervezése, lebonyolítása, dokumentálása: 

- A 6. osztályosok DPT és MMR védőoltásban részesülnek. 

- HPV kampányoltás októberben és áprilisban 

Ezzel kapcsolatos összes tevékenység előkészítése, lebonyolítása (szülők-tanulók tájékoztatása, 

oltási időpont egyeztetése, oltóanyag beszerzése, oltási könyvek bekérése, dokumentálás törzsla-

pokra, kiskönyvbe, nyilvántartóba, névsoros és számszerű jelentés elkészítése). 

- pótoltások intézése 

 

Havonkénti teendők elvégzése: 

- szükség esetén tisztasági vizsgálat 1-8. osztályban 

- értesítés küldése a szülő(k)nek, nyilatkozat(ok) begyűjtése kezelés megtörténtéről, szükség esetén 

kezelés - kiszűrtek ellenőrzése 

- 16 évesek záró vizsgálatának elvégzése. 

 

November 

 

Esetleges pótoltások lebonyolítása, dokumentációja. 

Elmaradt vizsgálatok (a hiányzóknak) elvégzése. 

Havonkénti teendő elvégzése: 
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- szükség esetén tisztasági vizsgálat 1-8. osztályban 

- értesítés küldése a szülő(k)nek, nyilatkozat(ok) begyűjtése kezelés megtörténtéről, szükség esetén 

kezelés - kiszűrtek ellenőrzése 

- 16 évesek záró vizsgálatának elvégzése. 

 

Felmérés tanfolyamok igényével kapcsolatban (elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó). 

 

December 

 

Havonkénti teendők elvégzése: 

- szükség szerinti tisztasági vizsgálat 1-8. osztály 

- értesítés küldése a szülő(k)nek, nyilatkozat(ok) begyűjtése kezelés megtörténtéről, szükség esetén 

kezelés - kiszűrtek ellenőrzése 

- 16 évesek záró vizsgálatának elvégzése 

- beutaltak ellenőrzése 

 

Előadások tartása: 

- AIDS világnap alkalmából 8. osztályban előadás 

 

Január 

 

Havonkénti teendők elvégzése: 

- Az idei évben kiemelt feladat a tetűszűrés. Tisztasági vizsgálat 1-8. osztályban 

- értesítés küldése a szülő(k)nek, nyilatkozat(ok) begyűjtése kezelés megtörténtéről, szükség esetén 

kezelés - kiszűrtek ellenőrzése 

- 16 évesek záró vizsgálatának elvégzése 

- elmaradt vizsgálatok pótlása 

- 7-8. osztályban felvilágosító előadás. 

- tanfolyamok kezdése. 

Tanfolyamok elindítása szükség és igény szerint (elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó). 

 

Február 

 

Havi teendők elvégzése: 

- szükség szerinti tisztasági vizsgálat 1-8. osztályban 

- értesítés küldése a szülő(k)nek, nyilatkozat(ok) begyűjtése kezelés megtörténtéről, szükség esetén 

kezelés - kiszűrtek ellenőrzése 

- 8. osztály szűrővizsgálata, átjelentő lapok elkészítése és kiadása 

- 16 évesek záró vizsgálatának elvégzése 

- elmaradt vizsgálatok pótlása 

- beutaltak ellenőrzése. 

Március 

 

- 7. osztály Hepatitis-B elleni oltása. 

Ezzel kapcsolatos összes tevékenység előkészítése, lebonyolítása (szülők-tanulók tájékoztatása, 

oltási időpont egyeztetése, oltóanyag beszerzése, oltási könyvek bekérése, dokumentálás törzsla-

pokra, kiskönyvbe, nyilvántartóba, névsoros és számszerű jelentés elkészítése). 

 

Havi teendők elvégzése: 

- szükség esetén tisztasági vizsgálat 1-8. osztályban 
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- értesítés küldése a szülő(k)nek, nyilatkozat(ok) begyűjtése kezelés megtörténtéről, szükség esetén 

kezelés - kiszűrtek ellenőrzése 

- 16 évesek záró vizsgálatának elvégzése 

- tanfolyamok vezetése, készülés a versenyekre. 

- beutaltak ellenőrzése. 

- pótoltások, dokumentáció. 

 

Április 

- 7. osztály HPV elleni oltása. 

Ezzel kapcsolatos összes tevékenység előkészítése, lebonyolítása (szülők-tanulók tájékoztatása, 

oltási időpont egyeztetése, oltóanyag beszerzése, oltási könyvek bekérése, dokumentálás törzsla-

pokra, kiskönyvbe, nyilvántartóba, névsoros és számszerű jelentés elkészítése). 

 

Havi teendők elvégzése: 

- Az idei évben kiemelt faladat a tetűszűrés. Tisztasági vizsgálat 1-8. osztályban 

- értesítés küldése a szülő(k)nek, nyilatkozat(ok) begyűjtése kezelés megtörténtéről, szükség esetén 

kezelés - kiszűrtek ellenőrzése 

- 6. osztály szűrővizsgálata 

- 16 évesek záró vizsgálatának elvégzése 

- pótoltások. 

 

Május 

 

Havi teendők elvégzése: 

- szükség szerinti tisztasági vizsgálat 1-8. osztályban 

- értesítés küldése a szülő(k)nek, nyilatkozat(ok) begyűjtése kezelés megtörténtéről, szükség esetén 

kezelés - kiszűrtek ellenőrzése 

- 16 évesek záró vizsgálatának elvégzése 

- elmaradt vizsgálatok pótlása. 

- dokumentációk ellenőrzése. 

- beutaltak ellenőrzése. 

 

Június 

 

Havi teendők elvégzése: 

- szükség szerinti tisztasági vizsgálat 1-8. osztályban 

- értesítés küldése a szülő(k)nek, nyilatkozat(ok) begyűjtése kezelés megtörténtéről, szükség esetén 

kezelés - kiszűrtek ellenőrzése 

- 16 évesek záró vizsgálatának elvégzése 

- elmaradt vizsgálatok pótlása 

- éves jelentéshez adatgyűjtés, megadott instrukciók szerinti elkészítés 

- továbbtanulók törzslapjainak átnézése, szortírozása, az iskolából egyéb osztályokból távozók 

törzslapjainak továbbítása 

- dokumentumok átnézése, adatok pótlása. 

 

Tanévzáró értekezleten részvétel. 

Nyári felújításokról megbeszélés. 

Eü. nyilvántartó lapok vezetése. 

Dokumentációk átnézése, hiányok pótlása. 

Iskolai jelentéshez adatgyűjtés, iskolai jelentés készítésének megkezdése. 
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A szűrővizsgálatok az orvossal és az iskolával előre egyeztetett időpontban fognak történni, me-

lyekről a szülők is megkapják előre a tájékoztatást a webes felületeken. 

 

Az egészségnevelő előadások nem meghatározott, a munkatervben előre megbeszélt időpontokban 

történnek, hanem az iskolával egyeztetve alkalomszerűen. 

Lehetséges témák: 

- személyi higiénia, környezeti higiénia 

- biztonság, elsősegélynyújtás 

- egészséges táplálkozás 

- szenvedélybetegségek 

- önismeret 

- felvilágosítás 

- párkapcsolat 

Ezeken felül igény és aktualitás szerint lehet más is. 

 

A dolgozók vérnyomásmérésére és igény szerint egyéb szűrésére (hallás, vércukor, testsúly, stb.) is 

van lehetőség alkalomszerűen és igény szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

Görcsöny, 2019. augusztus 30. 

 

 

 

Dr. Veres Andrea  Simcsik Ágnes 

____________________ ____________________ ___________________ 

intézményvezető  iskolaorvos   védőnő 
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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 névhasználatá-

ról 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 rende-

let 

 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 
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 Pedagógiai program  

 Szervezeti és működési szabályzat 

 Házirend 

A munkaterv elkészítésénél felhasználásra került a szaktárca köznevelésért felelős államtitkárságá-

nak gondozásában megjelent tanévkezdő kiadvány is.  

 

1.Helyzetelemzés 

 

1.1.Személyi feltételek 

Iskolánk pedagógusainak száma 

 Kővágószőlős 

fő 9 

teljes állású  8 

részmunkaidős 1 

NOKS 0 

részmunkaidős 0 

 

Technikai dolgozók 

 Kővágószőlős 

fő 4 

teljes állású  2 

részmunkaidős 2 

 

 

1.2.Pedagógus adatok 
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Távoztak Érkeztek 

Dvorácskó Erika Kozma Kata 

Vinczéné Tarr Judit Chrappánné Papp Ágnes 

Csikéné Boda Györgyi Krizsó Gabriella 

Markó Szilvia Kozma Kata 

Tartósan távollévő  

Berki Melinda (GYED) helyettesíti: Kozma Kata és Krizsó 

Gabriella 

 

Név Végzettség Besorolás 

Chrappánné Papp Ágnes tanító, pedagógia szakos tanár 

(egyetem) 

mesterpedagógus 

Sipos Gyöngyi tanító, romológia (egyetem) Ped II. 

Varga Lászlóné tanító Ped I. 

Tutti Gábor tanító Ped I. 

Mikéné Berki Irén tanár matematika-technika Ped I. 

Nagy Zoltánné tanár földrajz-rajz Ped II. 

Pók Csaba tanár matematika-testnevelés 

(egyetem) 

Ped I. 

Horváth Dávid tanár földrajz-történelem 

(egyetem) 

Ped I. 

Kozma Kata tanár, angol-magyar Ped. I. 

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

Keresztély Renáta tanár, kémia, biológia Ped I. 

Kovács Zoltán tanár, matematika-fizika Ped II. 

Krizsó Gabriella tanító óraadó 
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Gyöngyös Iván tanár, földrajz-testnevelés óradaó 

 

Technikai dolgozók 

 

Kalányos Mária szakközépiskola kisegítő dolgozó részmunkaidős 

Balogh Gergelyné szakmunkásképző kisegítő dolgozó teljes munkaidős 

Rónai Sándorné szakmunkásképző kisegítő dolgozó teljes munkaidős 

Bakonyi Gábor szakközépiskola udvaros, karbantartó részmunkaidős 



 

300 

 

.2.1. Megbizatások 

Név iskola megbizatás 

Pók Csaba Kővágószőlős DÖK segító 

Varga Lászlóné Kővágószőlős gyermekvédelmi felelős 

Pók Csaba Kővágószőlős munkaközösségvezető 

 

Sorsz. Név Nevelés 

sel-, 

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

állandó 

megbízatás 

Egyéb 

megbízatás 

A lekötött munkaidő 

neveléssel-oktatással 

lenem kötött részében 

ellátott feladatai 

1. Tutti Gábor 25 ó.  könyvtár -könyvtárszabályzat 

aktualizálása 

-DIFER mérés 

- országos 

kompetenciamérés 

koordinálása, kiértékelése 

-hangosítás 

-osztályozóvizsga 

koordinálása  

2. Sipos 

Gyöngyi 

23 ó. 

(19+4 ó 

áttanítás) 

-Munkaközösség 

vezető (alsó) 

-osztályfőnök 

(1.2.évf.) 

-cigány 

népismeret 

-BECS csoport 

tagja 

-IPR 

megvalósítók 

koordinálása 

-lemorzsolódás 

veszélyeztetettek 

nyomonkövetése 

-IPR megvalósító 

3. Varga 

Lászlóné 

24 ó. -osztályfőnök  

(3-4.évf.) 

-Napközis nevelő 

-„Közös 

Jövőnkért” 

Alapítvány 

kuratórium tagja 

-Gyermek-, és 

-lemorzsolódás 

veszélyeztetettek 

nyomonkövetése 

-IPR megvalósító 
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ifjúságvédelmi 

felelős  

 

4. Chrappánné 

Papp Ágnes 

9 ó. -Megbízott 

tagintézmény-

vezető 

- Tagintézmény 

működésének, 

belső rendjének 

szabályozása 

- Tagintézmény 

nevelő-oktató 

munkájának, 

ügyvitelének, 

közösségei 

működésének 

irányítása, 

ellenőrzése 

 

- Egyéb feladatai 

munkaköri leírásban 

megfogalamozottak 

alapján. 

5. Mikéné 

Berki Irén 

23 ó. 

(18+5 ó 

áttanítás) 

-osztályfőnök  

(5-6.évf.) 

-tanulószoba 

-matematikai 

kompetencia 

(6.8.évf.) 

 -órarend, ügyelet készítése 

-lemorzsolódás 

veszélyeztetettek 

nyomonkövetése 

-IPR megvalósító 

- pénz7-pénzügyi (és 

vállalkozói) témahétbe 

bekapcsolódás technika 

órák keretében (2020. már. 

2.-6. hetében) 

6.  Pók Csaba 22 ó. -Munkaközösség 

vezető (reál) 

-DŐk-öt segítő 

pedagóguis 

-tanulószoba 

 

-órarend készítése 

-tagintézmény sport 

rendezvényeinek szervezése 

-Zsongorkő kupa 

szervezése 

-NETFITT program 

koordinálás, kiértékelése 

-diáksportnap 
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7. Nagy 

Zoltánné 

24 ó. -osztályfőnök  

(8. évf.) 

-napközi 

-pályaorientáció 

-továbbtanulás 

 

-nemzeti ünnepek 

összeállítása (október 23.) 

-„Bányamanó” szakkör 

-Vöröshomokkő 

túraverseny koordinátora 

-lemorzsolódás 

veszélyeztetettek 

nyomonkövetése 

-IPR megvalósító 

- Fenntarthatósági 

témahétbe bekapcsolódás 

(2020. ápr. 20.-24.) 

8. Kozma 

Kata 

24 ó. -szövegértés 

kompetencia (6.-

8.évf.) 

 -nemzeti ünnepek 

összeállításában segítség 

nyújtás 

-idegen nyelvi mérés 

segítése 

- írott kommunikáció –helyi 

sajtó-koordinálása 

(lektorálás) 

 Dr. Makra 

Istvánné 

3+1 ó.  

(ének; 

Hon-, és 

népismeret

) 

ÁTTANÍTÓ   

 Kovács 

Zoltán 

4 ó.  

(info.; 

fizika) 

ÁTTANÍTÓ  rendszergazda 

 Keresztény 

Renáta 

3 ó. 

(biológia, 

kémia) 

ÁTTANÍTÓ  -Tájolónapi verseny 

koordinálása 

-Niels-Bohr fizika-kémia 

verseny felkészítője 

 Horváth 12 ó. ÁTTANÍTÓ   



 

303 

 

Dávid (term.ism.; 

tanulószob

a) 

 Krizsó 

Gabriella 

tanító ÓRAADÓ -BTMN-es 

fejlesztés 

-napközis 

foglalkozás 

-korrepetálás 

 

 

EGYÉB FELELŐSÖK, SEGÍTŐK: 

-iskolatej (Chrappánné Papp Ágnes, Kalányos Mária) 

-iskolagyümölcs (Chrappánné Papp Ágnes, Kalányos Mária) 

- tankönyv rendelés (Chrappánné Papp Ágnes, Kalányos Mária) 

-intézményi mérések koordinálás, értékelése (félévi-, tanév végi mérések) 

-tanmenetek ellenőrzése (Munkaközösség vezetők) 

-önértékelés feladatrainak elosztása (Chrappánné Papp Ágnes, BECS csoport tagja-Sipos Gyöngyi) 

 

 

1.4. Tanulói adatok 

osztály Létszám 

tényleges 

létszám / 

(számított 

létszám) 

SNI BTMN HH HHH 

1 8+1 magán-

tanuló (12) 

2 fő 

(1x3fő; 

1x2fő) 

0 fő 2 fő 0 fő 

2 9 (12) 3 fő 

(3x2fő) 

0 fő 2 fő 0 fő 

3 6 (10) 3 fő 

(1x3fő; 

0 fő 1 fő 0 fő 
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2x2fő) 

4 6 (9) 2 fő 

(1x3fő; 

1x2fő) 

0 fő 1 fő 1 fő 

5 6 (8) 2 fő 

(2x2fő) 

1 fő 1 fő 0 fő 

6 9 (10) 1 fő 

(1x2fő) 

2 fő 3 fő 0 fő 

7 - - - - - 

8 9 (13) 4 fő 

(4x2fő) 

0 fő 3 fő 1 fő 

 

1.5. Tárgyi feltételek 

Tantermek száma: 8 

Tornaterem: 1 

Interaktív táblák, panelek száma: 1 

Szertárak: 1 

Fejlesztő-foglalkoztató szoba: 1 

Könyvtár szoba: 1 

 

2. A Tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 

 

2.1.A pedagógiai program alapján kitűzött célok és feladaunk 

 A Pedagógiai Program, a Helyi tanterv célkitűzéseinek munkatervünk előtérbe helyezi a ta-

nulók tudásának növelését, képességeik kibontakoztatását, személyiségük fejlesztését, az 

esélyegyenlőségen alapuló felzárkóztatást, a tanulási nehézségek leküzdését, a tehetséggon-

dozást. 
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 Kiemelten fontos az egyértelmű, stabil értékrend közvetítése. Alapvető kell legyen egymás 

megbecsülése, elismerése, a kölcsönös tisztelet. Értékként kell jelen lennie a toleranciának 

és a kötelességtudatnak is. Közös értékrendünket az iskola közösségeivel folyamatos egyet-

értésben szükséges kialakítanunk, melyet aztán nevelőtestületünk minden tagja következete-

sen képvisel. 

 Jobban kell élnünk a pályázati lehetőségekkel. Együtt kell működnünk a szülői szervezettel, 

civil szervezetekkel, önkormányzatokkal. Így tehetünk szert korszerű taneszközökre, melyek 

lehetővé teszik a változatos módszerekkel, a gyermekek számára érdekes, rugalmas, és von-

zó eljárásokkal megtartott tanórákat, foglalkozásokat. (digitális táblák, IKT eszközök, tan-

anyagok, tan-, és sporteszközök) 

 A napközi otthonos és tanulószobai tanulmányi munkának hatékonyabban kell segítenie a 

tanulók házi feladatainak elkészítését. Ki kell alakítani jól alkalmazható tanulási módszere-

ket. Ugyanakkor teremtsen lehetőséget az életkori sajátosságok figyelembe vételével a rege-

nerálódásra, pihenésre, a szabadidő igényes eltöltésére, művelődésre. 

 Az iskola tevékenysége, működése továbbra is biztosítsa, hogy egyik tanulót se érje szárma-

zása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más oknál fogva 

hátrányos megkülönböztetés. Ennek érdekében fontos a veszélyeztető körülmények felisme-

rése, megelőzése és megszüntetése, valamint jó kapcsolat ápolása a gyermekvédelemmel 

foglalkozó személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal. 

 Tanórai, szabadidő, és egyéb foglalkozások során kiemelt fontosságú feladatunk a lemorzsó-

lódással veszélyeztett tanulók segítése, lemorzsolódást veszélyeztető tényezők csökkentése. 

Kiemelt szerepet töltenek be az osztályfőnökök, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a 

veszélyeztetett tanulókat. 

 

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

 

A pedagógiai nevelő-oktató munkánk eredményesebbé tétele érdekében, ebben a tanévben is hang-

súlyt kell fektetnünk  a következőkre: 

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

folyamatos kialakítása 

 A kompetencia alapú oktatásrendszer. Előtérbe helyezzük a módszereiben komplex, a tanu-

lók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek 

elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása kiemelt feladat.  
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 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  egyéni bánás-

mód alkalmazása. 

 A tanulók személyiségének sokoldalú megismerésével a foglalkozási tervek elkészítése, a 

fejlesztés irányainak és feladatainak meghatározása. A rendszeres információ csere biztosí-

tása 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 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 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 iskolagyűlések szervezése. 
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 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.  

 

3. A tanév helyi rendje 

 

A tanév rendje: a 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet alapján 

 

A tanév szorgalmi időszaka: 

Első tanítási nap: 2019. szeptember 02. (hétfő) 

Utolsó tanítási nap:2020.június 15. (hétfő) 

Tanítási napok száma:180 nap 

 

A szorgalmi időszak első féléve 2020. január 24-ig tart. Az első félévről az értesítés határideje: 

2020. január 31. 

 

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

 esemény/téma időpont felelős 

1. nevelési értekezlet november 04. hétfő Varga Ágnes 

2. pályaorientációs nap december 07. szombat Jakab Gabriella 

3. félévi értekezlet február 12. szerda Villányiné Stáhl Márta 

4. nevelőestületi kirándulás április 08. szerda Varga Ágnes 

5. nevelési értekezlet április 15. szerda Varga Ágnes 

6. DÖK nap április 16. csütörtök Keresztély Renáta 

 

3.2. A szünetek időtartama 
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Iskolai tanítási szünetek: 

 

Őszi szünet a tanév rendje szerint: 2019. október 28. – november 1. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 04. (hétfő) 

Időpontja intézményünkben eltérő: 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 05. (kedd) 

 

Téli szünet: 2019. december 23. – 2020. január 03. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 06. (hétfő) 

 

Tavaszi szünet a tanév rendje szerint: 2020. április 09. - 2020. április 14. 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap:2020. április 08. (szerda) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda) 

Időpontja intézményünkben eltérő: 

A  tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:2020. április 04. (péntek) 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 16. (csütörtök) 

2019. szeptember 21.( szombat) SPORTNAP helyett szünet 2020. április 06. (hétfő) 

2019.november 09.(szombat) CSALÁDI NAP helyett szünet 2020.április 07.(kedd) 

2020. április 08. (szerda) nevelőtestületi kirándulás 

 

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: 

 

 

 

2019 

október 23. (szerda) – nemzeti ünnep 

november 01. (péntek) - mindenszentek 

december 24. (kedd) - szenteste 

december 25-26. (szerda – csütörtök) – karácsony 
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2020 

január 01. (szerda) – újév 

március 15. (vasárnap) – nemzeti ünnep 

április 10. (péntek) – nagypéntek 

április 12-13. (vasárnap – hétfő) – húsvét 

május 01. (péntek) – munka ünnepe 

június 01. (hétfő) – pünkösd 

augusztus 20. (csütörtök) – nemzeti ünnep 

 

Szombati munkanapok:  

 

7. 2019. december 07. – december 24. helyett 

8. 2019. december 14. – december 27. helyett 

 

3.3 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések időpontja 

Tanévnyitó ünnepély 2019. szeptember 2. Tagintézményvezető 

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról 2019. október 6. Mikéné Berki Irén 

Október 23. 2019. október 22. Kozma Kata 

Nagy Zoltánné 

Március 15.  Nagy Zoltánné, Kozma Kata 

Kommunista diktatúra áldozatainak 

emléknapja (történelem óra 

keretében) 

2020. 02.25. Horváth Dávid Attila 

Anyák Napja 2020. május tanítók 

Nemzeti Összetartozás Napja 2020. június 4. Nagy Zoltánné 

Tanévzáró, ballagás  Chrappánné Papp Ágnes 

tagintézmény-vezető 

 

3.4 Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

Össz - intézményi tanévnyitó értekezlet - Pellérd - 2019. augusztus 26. 

Felelős: Varga Ágnes 

2019. november  04.( hétfő)  Őszi nevelőtestületi értekezlet 

A komplex alappprogram képzéseinek tapasztalatai 
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Felelős: Varga Ágnes 

2020. április 15.(szerda) 

Pedagógiai program módosítása 

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 3.  ill. az előkészítő időszak befejezése után      

8. osztály        december- január – továbbtanulással kapcsolatos megbeszélés 

Második (félévi értékelő) szülői értekezletek: 

1-8. osztály február1-2. hetében 

 

Fogadóórák: 

2019. november 7. (csütörtök 16.00 óra) 

2020. április 2. (csütörtök 16.00 óra) 

A nevelők hetente egyszer egyéni fogadóórát tartanak, melyről tájékoztatjuk a szülőket, helyben 

szokásos módon. 

 

3. 6 Nyilt nap 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020. 02. 17-21. Alsós nyílt órák Sipos Gyöngyi 

résztvevők száma 

(óvodások szüle-

ikkel) 

2020. 02. 24-28. Felsős nyílt órák Mikéné Berki Irén 

résztvevők száma 

(óvodások szüle-

ikkel) 
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időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2020. 03. Húsvéti játszóház Nagy Zoltánné 
résztvevők száma 

(óvodások) 

 

A osztályfőnökők értékelő megbeszélést tartanak a szülőkkel együtt a látottakkal kapcsolatosan. 

 

3.7 Tervezett mérések, vizsgák 

 

3.7.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák 

Intézményünk nevelőtestületének tagjai az intézményi szintű munkaközösségek tagjai. Az intézmé-

nyi szintű munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a szakmai munkaközös-

ségek feladattervében szereplő ütemezés, igény szerint: házi válogatókat, házi versenyeket tartunk. 

A versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik, az intézmény tanulóinak verseny-

eredményei rögzítésre kerülnek. 

 

verseny megnevezése ideje évfolyam szervezője Helyszín 

Vöröshomokkő túraverseny 2019. 10. 09. 5-8 Nagy Zoltánné Kővágószőlős 

Zsongorkő Kupa 2019. 11. 5-8 Pók Csaba 

 

Kővágószőlős 

Buzás Andor szépolvasási 

verseny  

2020. 04.25. 5-8 Varga Lászlóné, 

Sípos Gyöngyi 

Kővágószőlős 

Kisiskolák foci kupa dön-

töje 

2020. 05. 5-8 Pók Csaba Kővágószőlős 

 

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 előtti héten); 
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 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 2019/2020. tanévben is 

országos mérés-értékelés keretében vizsgálatra kerül a hatodik, és a nyolcadik évfolyamon tanulók 

- olvasási-szövegértési, és 

- matematikai alapkészségének fejlődése. 

 

Olvasás – szövegértés; matematikai eszköztudás: 2020. május 27-én a 6. és a 8. évfolyamon 

Felelős: Tutti Gábor 

 

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

részére 2019. november 22-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott módon. 

Ennek felelőse: Tutti Gábor 

 

A megelőző tanév megküldött eredményének intézményi szintű elemzése, az eredmény hon-

lapon történő megjelen 

 Felelős:Villányiné Stáhl Márta, Hamburger Antal                Határidő: 2020. június 10. 

 

A 11/2019. (VII 03.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről rendelet értelmében: 

 

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

 A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal 

készíti el, a mérést az iskola pedagógusai végzik el, egységes javítókulcs alapján 

értékelik. 

 Az országos mérés időpontja: 2020. május 20. 

 

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

részére 2019. november 22-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott módon. 

Ennek felelőse: Tutti Gábor, Kozma Kata 
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Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait az Oktatási Hivatal részére 2020. 

június 10-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott módon.  

Ennek felelőse: Villányiné Stáhl Márta, Jakab Gabriella 

 

A nyelvi mérési eredmények megjelenítése a honlapon évfolyamonként lebontva 2020. június 

10-ig: 

Felelős: Varga Ágnes, Hamburger Antal 

 

Eltérő ütemű fejlődés - DIFER az 1. évfolyamon 

 

2019. október 11-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: Chrappánné Papp Ágnes 

 

Az érintett létszám jelentése az Oktatási Hivatalnak: 2019. október 11. 

Felelős: Chrappánné Papp Ágnes 

A vizsgálatokat az iskolánknak 2019. november 29-ig kell elvégezni. 

Felelős: Chrappánné Papp Ágnes 

 

3.7.3.A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévben országos mérés, 

értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról.  

A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2020. január 08. és április 24. között kell meg-

szervezniük.  
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Felelős: Pók Csaba 

Az elvégzett mérési eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe: 

 Felelős: Pók Csaba 

 Határidő: 2020. május 29. 

Országos szakmai ellenőrzés 

 

Az Oktatási Hivatal 2020. január 06. és 2020. március 31. között szakmai ellenőrzést végez a le-

morzsolódással veszélyeztetett tanuló magas arányával, ezen belül különösen a megelőző három év 

országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony teljesítménnyel érintett, valamint a ma-

gas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési intézményekben a lemorzsolódás megelőzése 

és a teljesítmény javítása érdekében tett intézményi, fenntartói intézkedéseket, és azok megvalósu-

lását. 

Felelős: Varga Ágnes 

 

4. Szakmai feladatok         

 

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

kitűzött célok, feladatok  

A tanév során az Oktatási Hivatel tanfelügyeleti eljárásban sem pedagógust, sem vezetőt , sem az 

intézményt nem jelölte ki. 

A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni: 

 a tanmenetek ellenőrzése (munkaközösség vezetők), 

 óralátogatások (tagintézményvezető), 

 a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése (intézményvezető, tagintézményvezető), 

 a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése (intézményvezető, tagintéz-

ményvezető,BECS tagok), 

 a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása az önértékelés során (intézményvezető, 

tagintézményvezető,BECS tagok, pedagógusok), 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: vezetőség, munkaközösség-vezetők, BECS csoport 

 

 



 

315 

 

Feladatok a vezetői pályázatban kitűzött célok figyelembevételével 

Kompetenciafejlesztés  

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

helyi tantervünk kiemelt fejlesztési célja. Sajnos érezhető az a tendencia, hogy nő a tanulási nehéz-

ségekkel küzdő diákok száma, akik hátrányukat egész iskolai tanulmányuk során maguk előtt gör-

getik. 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 kompeten-

ciamérés) a hagyományoknak megfelelően. 

A környezettudatos magatartás kialakítása 

Feladatunknak tekintjük ezért a környezet értékeinek megismertetését, megbecsülését, védelmét. 

Fontos a szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, értékek terem-

tése és megbecsülése vonatkozásában. A hulladékgyűjtési akciót tartunk. Több alkalommal ellen-

őrizzük az osztálytermek tisztaságát, erről majd a későbbiekben fogunk tájékoztatást adunk az isko-

lagyűléseken. 

Az integrált oktatás megvalósítása 

A speciális nevelési igényű gyermekek fogyatékosságaiknak megfelelően különféle szakképzettsé-

gű pedagógus, gyógypedagógus fejlesztő munkáját igénylik. A spektrum olyan széles, hogy mindet 

egy iskola sem tudná felvállalni.  

Feladat:  

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

Adottságoknak, képességeknek megfelelő követelménytámasztás, a HH/HHH és SNI tanulók integ-

rált nevelésének biztosítása. 

Differenciált tanulásszervezés biztosítása. 

Megfelelő személyi feltételek biztosítása. 

Tehetséggondozás 

Az oktatásnak számolnia kell az egyre több „más”, „másképp tanuló” gyermekkel. A tehetséggon-

dozás és a hátránykompenzáció egyidejűleg van jelen az oktatásban. A tehetséggondozás egyik leg-

főbb színtere a tanóra, de a Köznevelési Törvény teret ad a tanórán kívüli tehetséggondozásnak is. 

A jelenlegi óraszámok mellett főként délután kerül sor a tehetséggondozásra, a speciális foglalkozá-
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sokra. Támogatni kell a tehetséggondozó szakköröket, levelező versenyeket. Meg kell teremteni a 

nyitott, érdeklődő gyermek képességeinek kibontakozásához a feltételeket. 

Feladat:  

A tanulók minél nagyobb számban történő elindítása levelező versenyeken. 

Pályázatokba bekapcsolódva biztosítani az iskolán kívüli lehetőségek kihasználását. 

 

 

Belső tudásmegosztás 

A pedagógusok birtokában lévő „jó gyakorlatot” a kollégák osszák meg a tantestületen belül, szak-

mai programok keretében más tantestületekkel is. 

Feladat:  

Belső szakmai fórumok tartása. 

Vállalt belső továbbképzés (bemutató óra szakmai megbeszéléssel): 

- Sipos Gyöngyi IPR óra (2. osztály) 2019. november 18.-22. hét 

- Chrapánné Papp Ágnes DFHT óra (4. osztály) 2020. március 23.-27. hét 

Szakmai napok megvalósítása össz - intézményi szinten 

 

 

4.2. Az önértékelési feladatok tervezése   

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV 

2019-2020.  

7. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: 

 Balogh Edit 

 Makai Andrea 

 Horváthné Károlyi Erika 

 Ambachné Perics Irén 

 Sipos Gyöngyi 

 

 

8. Az intézményi önértékelési csoport tagjainak feladatmegosztása: 

q. Dokumentumelemzés 

r. Óralátogatás: 2-2 óra az érintett pedagógusnál 

s. Interjúk: 

 Interjú az érintett kollégával 
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 Vezetői interjú 

t. Kérdőívek 

 Önértékelési kérdőív: 1 db 

 Munkatársi kérdőív: 5 db 

 Szülői kérdőív: 5-8 db 

u. A kérdőíves felmérésbe bevontak körét a BECS munkacsoport határozza meg az 

érintett kollégával való egyeztetés után. 

v. A kérdőív kitöltésének intervalluma 2 hét. 

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

x. Feltöltés az OH online felületre. 

9. Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei: 

Jogszabályi háttér alapján a tantestület harmadának értékelésére minden tanévben sort kell kerí-

teni. 

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. 

 

    

4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok  

A nevelőtestület két pedagógusának esedékes a minősítésre jelentkezés: Pók Csaba, Tutti Gábor  

1. A minősítés előtt a 2019/2020 tanévben sor kerül a kollégák önértékelésére. 

Felelősök: Chrapánné Papp Ágnes, Sipos Gyöngyi 

2. Pedagógusok önértékelési ütemtervének elkészítése 

Felelősök: Chrapánné Papp Ágnes, Sipos Gyöngyi 

4.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai  

Az adott évi munkakörök aktualizálása, a pedagógusok feladatai a munkaköri leírásokban találha-

tók. Az alkalmazottak aktualizált munkaköri leírásai 2019. szeptember 05-ig átadásra kerülnek. 

4.5. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 
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A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2019/2020. tanév rendjéről 

szóló a 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szabályozza. A rendeletben foglal-

takat az intézmény-vezető nevelőtestületi értekezleten ismerteti.  

A továbbtanulásért felelős: Nagy Zoltánné  8. osztályos osztályfőnök, akik a diákok szüleivel fo-

lyamatos konzultációk, értekezlet útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs 

feladatait. 

  

Pályaorientációs programok: 

időpont esemény/téma évfolyam felelős 

2019. október Pályaválasztási 

szülői értekezlet – 

szülői tájékoztatás 

8. évfolyam Nagy Zoltánné 

2019. december Pályaorientációs 

projektnap 

1-8. évfolyam Nagy Zoltánné Mi-

kéné Berki Irén 

meghirdetett napok A középfokú isko-

lák nyílt napjai 

8. évfolyam Nagy Zoltánné 

 

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. 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2019//2020. tanév rendjéről az 

EMMI rendelet melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakról a nevelőtestületnek a munkaterv 

megismertetése során a tagintézmény-vezető tájékoztatást nyújt. A továbbtanulásért felelős kolléga 

és a nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a 

továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

Az iskola igazgatóhelyettesei rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.  

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfő-

nöki és az egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program melléklete). 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő fakultációs, illetve 

más egyéb foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).   
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Pályaorientációs tevékenységek: 

 Tájékoztatás az 1. szülői értekezleten  

Határidő: 2019. október…... hete  

Felelős: 8. o. osztályfőnök 

 Csoportos tanácsadás (Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) 

interaktív pályaorientációs osztályfőnöki óra  

Határidő: 2019. okt. vagy nov. 

Felelős: 8. o. osztályfőnök 

 Pályaorientációs Nap (1-8. évf.)/  Tanítás  nélküli 1.  munkanap 

Határidő: 2019. december 7. (szombat) 

Felelős: osztályfőnökök 

 Középiskolák börzéje  

Határidő: 2019.  

Felelős: szülő 

 Középiskolák nyílt napjainak látogatása (engedélyezett 2 nap) 

Határidő: 2019. novemberétől 

Felelős: 8. o. szülő 

 Felvételi lapok kitöltése, beküldése 

Határidő: 2020. január vége-február eleje 

                2020. február 19. (továbbítás) 

Felelős: 8. o. osztályfőnök 

 Központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés 

Határidő: 2019. december 7. 

Felelős: szülő 

 Központi írásbeli felvételi vizsgára 

Határidő: 2020. január 18. 

Felelős: szülő 
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 Központi szobeli felvételi vizsgára 

Határidő: 2020. február 24-március 13. 

Felelős: szülő 

 Jelentkezési lapok továbbítása a Hivatalnak (Pellérd) 

Határidő: 2020. február 19. 

Felelős: 8. o. osztályfőnökök 

 Központi felvételről értesítés érkezése (felvételről vagy elutasításról) 

Határidő: 2020. március 19-20. 

 Felvételi jelentkezési adatlapok módosításának lehetősége  az iskolában 

Határidő: 2019. március 23-ig postázandó (Pellérd) 

Felelős: 8. o. osztályfőnökök 

 A Hivatal elkészíti a hivatalos felvételi jegyzéket 

Határidő: 2020. április 23. (Megküldés szülőknek 2020. április 30-ig) 

 Beszámoló a felvételi eredményéről 

Határidő: 2020. június   (Tanévzáró értekezlet, Szöveges beszámoló). 

Felelős: tagintézmény-vezető 

 

 

4.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

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

tani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram 

bevezetése a köznevelési intézményekben" című pályázati program legfőbb célkitűzése a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. Komplex 

Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben-EFOP-3.1.2-16 program keretében ez év 

júniusában elkezdődtek a képzések.  A KAK képzésen iskolánk 3 pedagógusa vett részt júnusban. 

Augusztustól folytatódnak a képzések ( DFHT, DA,LA,MA,ÉA) 

Pécsi Tankerületi Központ felhívására pályázat benyújtás. 

E tanévben is  részt vesznek diákjaink a Zsályaligeti táborban.   
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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 feladatok ellátásá-

ban, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésé-

ben. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekreegyaránt.  

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

tevékenykedik. 

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 prevenció, 

 együttműködés külső szervezetekkel 

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

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

 a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az isko-

laorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken, 

 a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása, 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 

 IPR működtetése (Sipos Gyöngyi, Mikéné Berki Irén, Varga Lászlóné, Nagy Zoltánné és ti-

zennégy HH-HHH tanuló). 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 

 az okok feltárására, 

 az okok megszüntetésére. 
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A gyermekvédelmi esetek  feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a Gyer-

mekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a súlyosabbá 

válásukat.  

Az iskolai gyermekvédelem célja a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyezte-

tettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében való segítségnyúj-

tás, együttműködés a különböző szakemberekkel. 

 

4.8. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek  

 

Ügyelet: 

Intézményünkben tanítási időben 7 órától tartunk ügyeletet. A tanítás 8.00 órakor kezdődik, s 16.00 

óráig tartunk foglalkozásokat. Szülői kérésre meghosszabbítható 17.00-ig. 

Az óraközi ügyelet kialakításáért a tagintézményvezető illetve a természettudományi 

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

ügyeletesek. Minden szünetben két ügyeletes pedagógus látja el a feladatot:az alsó és a felső 

folyóson. A nagy szünetben a tanulók az udvaron tartózkodnak, de nem hagyhatják el az iskola 

területét, kivéve osztályfőnöki engedéllyel- különösen indokolt esetben.  

Napközi, tanulószoba 

Ebben a tanévben az alsó tagozat 1. és 2-3-4. összevont osztályaiban végezzük a napközis   oktató-

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

 

Szakkörök 

Külső szervezésben:  

Háztartástan-gazda, gazdasszonyképző szakkör 

Jiu-jitsu sportkör 

Belső szervezésben: 

Bányamanó szakkör 

Társasjáték kör 

 

Könyvtár: 

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

rendszeresebben, tudatosan átgondolt terv alapján vegyenek részt könyvtári órákon. A tanulóka 

tovább ismerkedhetnek a könyvtári renddel, a folyóiratok világával, enciklopédiák, szótárak 

használatával.  Továbbra is csak előre meghatározott rendben használhatják a termet. 

Könyvtári munkához kapcsolódó feladatok ellátásáért felelős: Tutti Gábor 

- könyvtári állomány felmérése, leltározása, selejtezése  

- 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 

GYVK 

2019.08.31. állapot 

ebből 

leány 

 

Iskolába lépő gyerekek 9 4 3 1 

tanköteles máj. 31-ig a 6. 

életévet betöltötte 

9 4 3 1 

ebből 1 évet járt 

óvodába 

0 0 0 0 
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2 évet járt 

óvodába 

0 0 0 0 

 
3 v. több évet 

járt óvodába 

9 4 3 1 

Bejáró más településről 9 4 3 1 

 

 

5. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből  

adódó munkatervi feladatok        

Intézményünk pedagógusai közül mentortanári képzésben vesz részt Keresztély Renáta. 

DFHT képzés új időpontját. 

Képzés: 2019.08.28-29. 9 órai kezdettel (szerda-csütörtök) 

KAK pótképzésre Pécsváradra tudnak menni a pedagógus kollégák: 2019.08.26-27. 8 órai kezdettel 

 

A Komplex Alapprogramban a következő módon vesznek részt pedagógusaink. 

1. Tutti Gábor   1 1 1     1   

2. Pók Csaba   1 1     1   1 

3. Sipos Gyöngyi   1 1 1   1     

   3 3 2 0 2 1 1 

 

6. Intézményi kapcsolatrendszer       

 

6.1. Iskola és családi ház kapcsolata  

A szülői szervezettel kapcsolatos fő feladatok az alábbiak: 

 

a 2019/20-as tanév  SzM. munkatervének elkészítése és elfogadása (határidő: okt 15.) 

részvétel az iskolai programok, központi rendezvények megvalósításában, 

a szülők-pedagógusok kapcsolatának erősítése, 

SZMK értekezletek: 2019.szeptember, 2020. január, 2020. június. 
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6.2. A fenntartóval és a székhelyintézménnyel való kapcsolattartás  

Fenntartónk a Pécsi tankerületi Központ. A napi kapcsolatartásban segítőink: közoktatási , műszaki, 

személyügyi, pénzügyi, pályázati  referenseink. 

Kapcsolatot tartunk a négy település( Kővágószőlős, Bakonya, Kővágótöttös, Cserkút) önkormány-

zataival és jegyzőségével.  Kölcsönösen törekszünk egymás munkáját segíteni. Azon fáradozunk, 

hogy az oktatással kapcsolatos  gondokat, nehézségeket megoldjuk és zavartalanul működjön in-

tézményünk. 

Tagintézményünk a székhelyintézménnyel  folyamatos kapcsolatot tart. Az éves tervezéstől kezdve 

a havi programokon  és a napi eseményeken és feladatokon át mindent megbeszélnünk. Együttmű-

ködésünk jó, igyekszünk mindenben segíteni egymást. 

 

6.3. Szakmai kapcsolatok  

Helyi kapcsolatok 

A helyi óvodával, és a bőlcsődével a szakmai kapcsolat kialakítása, elmélyítése továbbra is kiemelt 

feladat.  

Nagyon fontos partnereink a helyi civil szervezetek, akikkel nagyon sok közös programot szerve-

zünk: 

Nyugdíjas Klub 

Zsongorkő Barátikör 

Uránbányászok Egyesülete 

Mecsek Zöldút Egyesület 

Kővágószőlősi Sport Egyesület 

 

Külföldi Kapcsolat 

Kővágószőlős Finnországi testvér települése Rautió. A helyi általános iskolával vagyunk kapcsolat-

ban, melynek elmélyítése, a lehetőségek kiaknázása a jelen és a jövő talán egyik legizgalmasabb 

feladata, lehetősége. 

Egyéb kapcsolat 

Pécsi Bushinkan Harcművészeti Akadémia 
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6.4. Diákönkormányzat  

A tanévre vonatkozóan a következő fő feladatok és célkitűzések fogalmazódtak meg: 

Diák önkormányzati képviselők és tisztségviselők (elnökök, alelnökök,) választása az első, alakuló 

DÖK gyűlésen, illetve azt megelőzően 

Diák önkormányzati ülések meghirdetése, levezetése és dokumentálása havonta 

Környezettudatos szemlélet kialakítása (energia-, víztakarékosság, tiszta környezet kialakítása, az 

iskola helyiségeinek  tisztántartása, állagmegóvása). 

Gyermeknapi program megszervezése. 

DÖK üzenő fal kialakítása. 

Tanulói és tanári pályázatfigyelés 

A tanulók tudatos és felelős személyiséggé fejlődésének elősegítése, aktív szerepvállalásuk ösztön-

zése iskolai programszervezéssel. 

 

DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉS,ÖNSZERVEZŐDÉS 

DÖK gyűlések 

Időpont 

Jelenlévők/ 

létszám 

Téma 

2019. 09. 05.  - DÖK éves munkaterv megbeszélése 

- tagintézményi munkaterv elfogadása (legitimáció) 

- diák ügyelet megszervezése 

2019. május.   - DÖK nap előkészítése (kívánságok összeállítása, 

elképzelések megfogalmazása és leadása az Iskola 

vezetőségének) 

- az éves DÖK munka és DÖK által szervezett segített 

programok értékelése) 

 

DÖK programok 

DÖK által támogatott, segített PROGRAMOK 

Időpont Helyszín Esemény 

megnevezése 

Szervezők (ped-

agógus, szülő, 

civil szervezet..) 

Segítők 

(pedagógus, szülő, 

civil szervezet..) 

2019. 10. 09. Kővágószőlős Vöröshomokkő 

túraverseny 

Nagy Zoltánné pedagógusok 
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2019. 11. … Kővágószőlős Zsongorkő 

kupa 

Pók Csaba - 

2019. 12. … Kővágószőlős Mikulás futás pedagógusok pedagógusok+óvónők 

2020. 02. …. Kővágószőlős Farsang ofők SZMK, szülők, Nyug-

díjas Klub 

2020. 03. …. Kővágószőlős -Palacsinta nap 

-Buzás Andor 

szépolvasási 

verseny 

pedagógusok 

Varga Lászlóné 

Nyugdíjas Klub 

Nyugdíjas Klub 

2020. 04. … Kővágószőlős Egészség hét pedagógusok Nyugdíjas Klub, 

SZMK 

2020. 05. … Kővágószőlős -DÖK nap 

-Madarak fák 

napja 

-Kisiskolák 

foci kupa 

döntője 

 

pedagógusok pedagógusok 

MEZŐ Egyesület 

 

 

 

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.  évfolyam 

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 osztályfőnöki órákra, a tanulókkal folyta-

tott kommunikációra, az iskola nevelési feladatainak megvalósítására, különös tekintettel a tanulók 

viselkedéskultúrájának javítására tett pedagógiai tevékenységre, a tanórán kívüli szabadidős tevé-

kenységekre, az osztályfőnök adminisztrációs tevékenységének pontosságára, igényességére. 

Adminisztrációs tevékenység folyamatos ellenőrzése( különös tekintettel e-KRÉTA napló) 
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Az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott pontos, precíz munkavégzésének ellenőrzése 

a munkaköri leírásban foglaltak szerint történik. 

Az ellenőrzés ideje, módja:  

Folyamatos 

Az ellenőrzést végző személyek: 

Tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők  
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Legitimációs záradék 

 

A Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi Tagintézménye 2019/20-as tanévi munkatervének 

elfogadása és jóváhagyása 

 

1. A munkatervet az iskolai diákönkormányzat 2019. szeptember 05-én tartott ülésén vélemé-

nyezte és elfogadásra javasolta. 

……………………………… 

Kővágószőlős, 2019. szeptember 05.    a diákönkormányzat vezetője 

 

2. A munkatervet a szülői munkaközösség 2019. szeptember 05-én tartott ülésén véleményezte 

és elfogadásra javasolta. 

 

Kővágószőlős, 2019. szeptember 05.    ..…………….………………… 

a szülői munkaközösség elnöke 

 

3. A munkatervet a nevelőtestület 2019. szeptember 05-én tartott ülésén véleményezte és elfo-

gadta. 

…………………………… 

Kővágószőlős, 2019. szeptember 05.      Chrappánné Papp Ágnes 

 mb. tagintézmény – vezető 

 

A munkaterv hatályba lépése, felülvizsgálata 

 

A munkaterv az elfogadását követően, a 2019-2020. tanév első napján lép hatályba.  

Módosítása a nevelőtestület többségi szavazatával lehetséges a fenntartó és az iskolai egyeztető 

fórumok véleményének kikérésével. 

 

……………………..………………. 

        Chrappánné Papp Ágnes 

        mb. tagintézmény-vezető 

 

 

 


