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HELYZETELEMZÉS
1.1.

Személyi feltételek
Pedagógus

NOKS

Technikai

Engedélyezett státus

59

8,5

12,5

Betöltött álláshelyek száma

57,52 fő *

6 fő

Betöltetlen álláshelyek száma

1,48 fő

2,5 fő

1.2.

10+2 fő
megbízási sz.
0,5 fő

Pedagógus adatok

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok

Nevelésoktatással
sz.

Név

lekötött
órák
száma

A kötött
munkaidő

Állandó
megbízatása

nevelés-

Egyéb
(osztályfőnök,
megbízatásai:
mk. vezető, DÖK
segítő stb)

oktatással le
nem kötött
részében
ellátott
feladatai:

1.

Novák Csilla

intézményvezető

3,5

Nevelési2.

Kismihályné Naszrai Margit

intézményvezetőhelyettes

4.0

osztályfőnök
helyettes

oktatási
intézményben a
pedagógus

3.

Kiss Éva Mária

4.0

4.

Csizmadiáné Hajnal Beáta

4,0

5.

Szlobodnikné Szirtes Bernadett

24,0

6.

Mesterné Biró Anikó

intézményvezetőhelyettes

számára a kötött
munkaidőnek

intézményvezető-

osztályfőnök

nevelésseloktatással le

helyettes

helyettes

1.a
osztályfőnök

24,0

5

nem kötött
részében
326/2013. (VIII.
30.) Korm.
rendelet

Nevelésoktatással
sz.

Név

lekötött
órák
száma

Állandó
megbízatása

Egyéb
(osztályfőnök,
megbízatásai:
mk. vezető, DÖK
segítő stb)

A kötött
munkaidő
nevelésoktatással le
nem kötött
részében
ellátott
feladatai:

1.b
7.

Darab Magdolna

24,0

8.

Reichardtné Mozsár Boglárka

24,0

9.

Mitsányiné Bálint Andrea

24,5

10.

Füzesi-Petkes Melinda

24,0

11.

Baginé Hakszer Andrea

24,0

12.

Lakos Krisztina

24,0

13.

Csóriánné Áj Margit

24,5

14.

Horváthné Haraszty Andrea

13,0

15.

Fazekasné Németh Gabriella

23,0

16.

Virág Katalin

24,0

osztályfőnök

Zongor-Cserháti Krisztina Anna

bekezdés
szerinti
tevékenységeket
látja el

1.c
osztályfőnök10.

2.a
osztályfőnök

2.b
osztályfőnök
státusz:
megbízás 0,75

2.c
17.

17. § (1)

osztályfőnök

26,5

munkaközösségvezető
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Nevelésoktatással
sz.

Név

lekötött
órák
száma

A kötött
munkaidő

Állandó
megbízatása

Egyéb
(osztályfőnök,
megbízatásai:
mk. vezető, DÖK
segítő stb)

nevelésoktatással le
nem kötött
részében
ellátott
feladatai:

3.a
18.

Jászfalvi Ildikó

osztályfőnök

28,5

munkaközösségvezető
státusz:

Papp Zsuzsa
19.

20.

Czakó Borbála

Bertáné Deák Márta

17,0

megbízás
Nevelésioktatási

24,0

intézményben a
pedagógus

3.b
21.

Nagyné Sebők Erzsébet

számára a kötött

osztályfőnök

26,0

munkaidőnek
neveléssel-

munkaközösség-

22.

Komposné Kovács Anikó

24.0

vezető

oktatással le
nem kötött

3.c

részében

osztályfőnök

326/2013. (VIII.
30.) Korm.

23.

Vajóné Vágó Etelka

rendelet

24,0

17. § (1)
bekezdés
szerinti

4.a

24.

Lesnyák Mária

25,0

25.

Kovácsné Tóth Irén

12,0

26.

Gazdagné Ferencz Éva

25,0

27.

Magyar Gabriella

12,0

osztályfőnök25.

tevékenységeket
látja el

4.b
osztályfőnök

7

státusz:

osztályfőnök

0,5

helyettes

Nevelésoktatással
sz.

Név

lekötött
órák
száma

A kötött
munkaidő

Állandó
megbízatása

Egyéb
(osztályfőnök,
megbízatásai:
mk. vezető, DÖK
segítő stb)

nevelésoktatással le
nem kötött
részében
ellátott
feladatai:

28.

Nyári Krisztina Zsuzsanna

24,0

29.

Harasztiné Erdős Melinda

24,0

30.

Körtvélyes Istvánné

26,0

31.

Tímár Margit

4.c

7.b

25,0

Teleki Fruzsina

24,0

33.

Dr. Lesznyákné Horváth Zsuzsa

24,0

Kormos Szilvia

osztályfőnök
Nevelésioktatási

8.e

32.

34.

osztályfőnök

24,0

osztályfőnök

intézményben a
pedagógus

8.b

számára a kötött

osztályfőnök

munkaidőnek
neveléssel-

6.d
osztályfőnök

oktatással le
nem kötött

6.c

326/2013. (VIII.

osztályfőnök

30.) Korm.

részében

rendelet
35.

Varga Katalin

osztályfőnök

24,0

helyettes
7.c

36.

Johnson Krisztina

24,0

37.

Dobrocsiné Derényi Ildikó

26,0

38.

Mészáros Kinga

24,0

39.

Szász Edina

24,0

tevékenységeket
látja el

osztályfőnök
munkaközösségvezető

osztályfőnök
helyettes
osztályfőnök
helyettes
osztályfőnök
helyettes
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17. § (1)
bekezdés
szerinti

Nevelésoktatással
sz.

Név

lekötött
órák
száma

A kötött
munkaidő

Állandó
megbízatása

Egyéb
(osztályfőnök,
megbízatásai:
mk. vezető, DÖK
segítő stb)

nevelésoktatással le
nem kötött
részében
ellátott
feladatai:

8.c osztályfőnök
40.

Totiszné Forgó Sarolta

státusz:

19,0

0,75

41.

Bimbó Zsuzsanna

6.a
24,0

osztályfőnök
7.a osztályfőnök

42.

Tenke Zsuzsanna

28,0

Nevelésioktatási

munkaközösségvezető

43.

44.

Tóthné Kiss Éva

Sziráki Eszter

intézményben a
pedagógus

6.b
24,0

számára a kötött

osztályfőnök

munkaidőnek
nevelésselosztályfőnök
helyettes

24,0

oktatással le
nem kötött
részében

7.d
45.

Bűrös Adrienne

26,0

46.

Horváth-Árkosi Zsuzsanna Hajnal

24,0

47.

Dufekné Dobia Gyöngyi

24,0

48.

Csúziné Németh Judit

12,0

30.) Korm.

munkaközösség-

rendelet

vezető

17. § (1)

8,d

bekezdés
szerinti

osztályfőnök

ügyeletvezető

osztályfőnök
helyettes
státusz:
0,5

49. Iványi-Windhofferné Gonda Gabriella

326/2013. (VIII.

osztályfőnök

5.a
24,0

osztályfőnök

9

tevékenységeket
látja el

Nevelésoktatással
sz.

Név

A kötött
munkaidő

Állandó
megbízatása

Egyéb
(osztályfőnök,
megbízatásai:
mk. vezető, DÖK

lekötött
órák
száma

segítő stb)

nevelésoktatással le
nem kötött
részében
ellátott
feladatai:

Betöltetlen állás
50.

könyvtár

ellátása pedagógiai asszisztensekkel
8.a

51.

Csepeli Aliz

24,0

52.

Viglási Zsuzsanna

24,0

53.

Börcsökné Váci Piroska

26,0

54.

Borovics Péter

24,0

55.

Oláh Bence

osztályfőnök

Nevelésioktatási

munkaközösség-

20,0

vezető

intézményben a
pedagógus

5.b
osztályfőnök

számára a kötött
munkaidőnek

gyakornok

oktatással le
nem kötött

neveléssel-

részében
DÖK vezető
56.

Tóth Károly

25,0

osztályfőnök
helyettes

57.

Szécsi Attila

osztályfőnök
helyettes

24,0

Török Edit

17,5

0,8
iskolapszichológus

59.

Zsendej Katalin

24,0

60.

Mihalik László

24,0

osztályfőnök
helyettes
5.c
osztályfőnök

10

30.) Korm.
rendelet
17. § (1)
bekezdés
szerinti
tevékenységeket
látja el

státusz:
58.

326/2013. (VIII.

Nevelésoktatással
Név

sz.

lekötött
órák
száma

A kötött
munkaidő

Állandó
megbízatása

nevelésoktatással le

Egyéb
(osztályfőnök,
megbízatásai:
mk. vezető, DÖK

nem kötött
részében
ellátott

segítő stb)

feladatai:
61.

Furtner Nikolett

20,0

osztályfőnök

gyakornok

helyettes

1.2.2. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben
közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja
sz.

Név

Szakterület

Szabadnap

1.

Novák Csilla

köznevelési szakértő

kedd

1.2.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok
sz.

Név

Szakterület
Mesterpedagógus

Kiss Éva Mária

magyar tantárgyi szaktanácsadó
Mesterpedagógus

Bűrös Adrienne

fizika tantárgyi szaktanácsadó

Borovics Péter

Pedagógus II. testnevelés

Szász Edina

Pedagógus II. angol nyelv

Oláh Bence

Pedagógus I. testnevelés

Furtner Nikolett

Pedagógus I. földrajz
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1.3.

de.

du.

Vezetők heti ügyeleti rendje
Hétfő

Kedd

Kiss Éva Mária

Kiss Éva Mária

alsó tagozatért

alsó tagozatért

felelős

felelős

intézményvezető
– helyettes

intézményvezető
– helyettes

Kismihályné

Kismihályné

Naszrai Margit

Naszrai Margit

felső tagozatért

felső tagozatért

felelős
intézményvezető

felelős
intézményvezető

– helyettes

– helyettes

Szerda

Csütörtök

Péntek

Csizmadiáné

Kismihályné
Naszrai Margit

Kismihályné
Naszrai Margit

felső tagozatért

felső tagozatért

felelős
intézményvezető –

felelős
intézményvezető

helyettes

– helyettes

Kiss Éva Mária

Kiss Éva Mária

Csizmadiáné

alsó tagozatért
felelős

alsó tagozatért
felelős

Hajnal Beáta –
általános

intézményvezető

intézményvezető –

intézményvezető

– helyettes

helyettes

- helyettes

Hajnal Beáta
általános
intézményvezető
- helyettes
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Szakmai munkaközösségek

1.4.
sz.

Munkaközösség

Munkaközösség-vezető

1.

Alsó tagozat Humán Munkaközösség

Zongor-Cserháti Krisztina

2.

Alsó tagozat Reál Munkaközösség

Nagyné Sebők Erzsébet

3.

Felső tagozat Humán Munkaközösség

Körtvélyes Istvánné

4.

Felső tagozat Matematika, Informatika,
Technika Munkaközösség

Tenke Zsuzsanna

Felső tagozat ÖKO - Természettudomány

5.

Bűrös Adrienne

Munkaközösség

6.

Felső tagozat Angol Munkaközösség

Dobrocsiné Derényi Ildikó

7.

Felső tagozat Testnevelés Munkaközösség

Börcsökné Váci Piroska

8.

Nevelési Munkaközösség

Jászfalvi Ildikó

1.5.

Az intézmény tanulólétszáma

osztály /

tényleges

számított

csoport

létszám

létszám

SNI

BTMN

tanulók
száma

tanulók
száma

egyéni

egész
napos

munkarendes

nevelésoktatás-

napközi/
tan. szobás

/magán-

ban részt

tanulók

tanulók
száma

vevő
tanulók

száma

létszáma
26
1.a

26

28

--

--

1

26

egésznapos
iskola
28

1.b

28

29

1

--

--

28

egésznapos
iskola
29

1.c

29

30

1

--

13 / 127

--

29

egésznapos
iskola

osztály /

tényleges

számított

csoport

létszám

létszám

SNI

BTMN

tanulók
száma

tanulók
száma

egyéni

egész
napos

munkarendes

nevelésoktatás-

napközi/
tan. szobás

/magán-

ban részt

tanulók

tanulók
száma

vevő
tanulók

száma

létszáma
2.a

23

23

--

--

--

23

23

2.b

24

25

1

--

--

24

24

2.c

22

22

--

--

--

22

22

3.a

28

28

--

4

--

28

28

3.b

29

29

--

2

--

29

29

3.c

30

30

--

1

--

30

30

4.a

26

29

--

1

3

26

26

4.b

27

29

1

2

1

27

27

4.c

26

28

--

2

--

26

26

5.a

32

33

1

4

--

32

16

5.b

29

29

--

2

--

29

17

5.c

30

31

1

3

--

30

15

6.a

27

30

--

2

2

27

4

6.b

27

27

--

6

--

27

--

6.c

28

29

--

3

1

28

4

6.d

27

28

1

1

--

27

2

7.a

27

28

--

3

1

27

2

7.b

23

23

--

4

--

23

4

7.c

24

24

--

1

--

24

2

7.d

23

23

--

3

--

23

2

8.a

22

22

--

--

--

22

1

8.b

26

26

--

1

--

26

2

8.c

20

22

1

2

1

20

8
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osztály /

tényleges

számított

csoport

létszám

létszám

SNI

BTMN

tanulók
száma

tanulók
száma

egyéni

egész
napos

munkarendes

nevelésoktatás-

napközi/
tan. szobás

/magán-

ban részt

tanulók

tanulók
száma

vevő
tanulók

száma

létszáma
8.d

26

27

1

1

--

26

1

8.e

26

26

--

2

--

26

8

Összesen

735

758

8

48

7

735

359

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók
Osztály

Tanuló

Bejelentés időpontja

1.a

Gábor Márk

2020.09.01.

2.b

Lelaj Albert Arben

2020.09.01.

Szűcs Domonkos Márk

2017.09.01.

Lelaj Mirela Flóra

2020.09.01.

6.a

Zöld Krisztián Gábor

2017.09.01.

6.c

Bachri Nada

2019.09.01.

7.a

Deli Péter

2017.09.01.

8.c

Miklós Luca

2017.09.01.

4.c
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Csoportbontások:
osztály

matematika

angol

magyar

informatika

testnevelés

ének

etika

hittan

1.a

1

2

1.b

1

3

1.c

1

2

2.a

1

4

2.b

1

2

2.c

1

3

csoportok száma

3.a

1

1

2

3.b

1

1

3

3.c

1

1

2

4.a

2

2

1

2

4.b

2

2

1

2

4.c

2

2

1

1

5.a

2

2

2

1

3

5.b

2

2

2

1

3

5.c

2

2

2

1

4

6.a

2

2

1

3

6.b

2

2

1

2

6.c

2

2

1

3

6.d

2

2

1

1

1

2

2

7.a

3

2

2

7.b

3

2

2

7.c

3

2

2

7.d

3

2

2

1

8.a

4

2

2

1

8.b

3

2

2

1

8.c

4

2

2

1

1

8.d

3

2

2

1

2

8.e

4

2

2

1
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2

1
2

1

2
1

1.6.

Tárgyi feltételek

Épületek száma: 3
Tantermek száma: 28 osztályterem+3 szaktanterem
Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:

úszás oktatás
Vilmos Endre Sportcentrum
Budapest Nagybecskerek u. 32.

1.7.

Kockázati tényezők a tanévben (opcionális)
Infrastruktúrához (tárgyi
erőforráshoz) köthető
konklúziók

Humánerőforráshoz köthető
konklúziók

Balesetveszélyes elkorhadt
Jelentős magas bekövetkezési
valószínűségű

faágak leszakadás

COVID 19 elterjedése az

Folyamatos ellenőrzés, ritkítás

alkalmazottak között

(igényeltük, de csak egy fánál

Kötelező maszk viselése

valósult meg)

Mérsékelt, alacsony

Tanulói létszámú gerinckímélő
székek, padok vannak az

bekövetkezési valószínűségű

intézményben
Beszerzés megkezdése

Évközben két pedagógus
nyugdíjba megy
Napközis félállás pályáztatása,
megbízással nyugdíjaskolléga
alkalmazása

A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI
2.1.

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok
A.) A gyermekek általános intellektuális képeségeinek és speciális képességeinek feltárása és
fejlesztése hatékony pedagógiai eszközökkel, egyénre szabott pedagógiai módszerekkel.
Megvalósítás eszközei, területei:
Akkreditált tehetségpont programok
Tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások
Kandó tehetséghét
„Én hetem” program alsó tagozatban
Egészségnap; ÖKO-programok
MaTalent, e-Dia-tehetségazonosítás
Diagnosztikus mérések
Tanulásmódszertani hetek-képességfejlesztés
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Felkészítés versenyekre
Tanórai differenciált nevelő-oktató munka
Komplex tehetséggondozó programok
Kandó News
Pedagógusok továbbképzései
B.) A tanulók érzelmi intelligenciájának, szociális érzékenységének és pozitív gondolkodásának,
problémamegoldó képességének fejlesztése
Megvalósítás eszközei, területei:
Boldog Iskola cím elnyerése; boldogságórák 1-8. évf.
TETT (Tisztelet, Empátia, Tolerancia, Türelem) alapértékek erősítése a nevelő
munkánkban
Egységes elvárás- és szabályrendszer
„Iskolai közérzetvizsgálat”- pedagógiai mérés
Nevelési eredményvizsgálatok
Témahetek programjai
C.)A tanulók digitális kultúrájának fejlesztése, az információs társadalom változásaihoz történő
folyamatos alkalmazkodásuk, az információs társadalomba való sikeres beilleszkedésük segítése,
önállóságuk növelése a problémák digitális környezetben történő megoldásával.
Megvalósítás eszközei, területei:
Microsoft Teams tanulói felületének megismertetése, készségszintű használata
Kapcsolódás a digitális témahéthez
Info-kommunikációs kompetencia fejlesztése a tanórákon
Tehetséggondozó szakkörök

2.2.

Vezetői pályázatból adódó munkatervi feladatok
- Természettudományos szaktanterem kialakítása, felszerelése
- Versenyeredmények megjelenítése a KRÉTA faliújság felületén
- 6. évfolyamon „A kedvenc szakmám!” projekt bevezetése
-Témahetek lásd „B” pont
- Az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím ismételt megpályázása

2.3.

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok

a) Javasolt tervezési tematika
Egységes fejlécű terveződokumentum formáinak használata
b) Digitális oktatás
Alsó tagozat Reál munkaközösség:
Az előző tanév tapasztalatait összegeztük. Kiemeltük, hogyan tovább?
-

A tanév eleji ismétléssel párhuzamosan már új anyag is kerülhet a tanmenetbe.
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-

Az iskolai számítógépen közös elérhetőséggel tananyagot helyezünk el (ppt, tananyaghoz
linkek, órarészletek)

-

Megmutatja az oktató videó készítését az a tanító, aki tavaly már alkalmazta
/belső tudásmegosztás

-

Minden osztály online közösségi felületen is tartja a kapcsolatot

-

A szülői értekezlet platformja is az online tér.
Alsó tagozat humán munkaközösség
A

már

megismert

platformok

folyamatos

használata

a

mindennapos

oktatásban,

megerősítésképp. Kutatómunkák, házi feladatok, kiselőadások készítése digitális formában.
Osztályközösségek kialakítása az online térben is. Digitális módszer- és feladatbank létrehozása.
Belső tudásmegosztás: videókészítés, on-line feladatok készítése.
Felső tagozat angol munkaközösség
A Teams lehetőségeinek feltárása és használatának beépítése a mindennapi munkába.
Felső tagozat matematika-informatika-technika munkaközösség
A tavalyi év tapasztalataiból kiindulva szükséges egy egységes online rendszer, melyre a gyerek
és a pedagógus is fel tud készülni. Ha ismét online tanítás lesz, ki kell alakítani egy online
órarendet, melyben 3 óránál több ne legyen a gyerekeknek naponta. Célszerű az eddig elkészített
digitális tananyagok megosztása egymás között. Legyen kidolgozva, az iskolai eljárásrend arra
az esetre, ha a tanuló nem dolgozik, nem vesz részt az online órákon.
ÖKO-természettudományi munkaközösség
Egységes online rendszerre fel kell készülni, ehhez gyakorlati oktatásra van szüksége tanulónak,
pedagógusnak egyaránt.
Ki kell alakítani egy online órarendet, melyben 3 óránál több ne legyen naponta.
Egyénileg készített feladatlapok összegyűjtése.
Testnevelés munkaközösség
Kialakítani egy olyan adatbankot, könyvtárat, hogy ebből merítve minél színesebb, sokrétűbb
feladatokkal lássuk el a gyerekeket.
c) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
Alsó tagozat Reál munkaközösség:
-

Alsós tantermeink mindegyikében van számítógép kivetítővel. Ez a környezet lehetővé teszi
számos pedagógiai- és tanulási mód megvalósítását, pl. a problémaközpontú és a projektalapú
oktatást. A tanulókat már alsóban hozzászoktatjuk az információk szabad elérhetősége nyújtotta
lehetőségekhez.
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Alsó tagozat humán munkaközösség
A projekt-alapú oktatás előtérbe helyezése. Változatos tanulási formák alkalmazása (csoportmunka,
projektek, projekthetek).
Felső tagozat angol munkaközösség
Innovációk megismertetése a munkaközösség tagjaival, ötletbörze.
Felső tagozat humán munkaközösség
A tanulók egységes, motiváló és pozitív értékelése, az interaktív, élmény- és kutatás alapú módszerek,
valamint az együttműködésen alapuló munkaformák, projektek hangsúlyosabb megjelenése a
tanórákon.
Felső tagozat matematika-informatika-technika munkaközösség
A különféle innovatív módszerek alapos megismerése után keresni a lehetőséget az iskolai
alkalmazhatóságra. Jó gyakorlatok gyűjtése. Képességfejlesztés és a személyiségfejlesztés
segítése. Projektjellegű oktatás.
ÖKO-természettudományi munkaközösség
Tanulóinkat folyamatosan fejlesztjük, a tanítási órán differenciálás módszerével, a tanítási órákon
kívüli foglalkozásokkal, programokkal.
Testnevelés munkaközösség
Kapcsolódva a digitális héthez – projektor használatával különleges gyakorlatok bemutatása.

d) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok
Alsó tagozat Reál munkaközösség:
-

Első évfolyamon az iskolát kezdő tanulók között autista gyermek is elkezdte a tanévet. A tanítók
segítőivé válik ennél az osztálynál a pedagógiai asszisztens.

-

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink fejlesztő órákon vesznek részt. A tanítóik egyéni
fejlesztési tervet dolgoznak ki. A tanítási órákon megvalósítják a differenciálást. Tanulópárokat
hoznak létre.

-

A tehetséges tanulókat levelezős versenyekre ösztönzik. A feladatmegoldásokban a tanítók adnak
segítséget.
Alsó tagozat humán munkaközösség

A tanórákon megjelenő folyamatos differenciálás mellett tehetséggondozó szakkörök keretében
biztosítjuk az egyénre szabott fejlesztés lehetőségét.
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Felső tagozat angol munkaközösség
A feladatbank további bővítése mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás területén.
Felső tagozat humán munkaközösség
A differenciálás alkalmazásának lehetőségei az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az egyéni
fejlesztés lehetőségei a BTM és az SNI szakvéleménnyel rendelkező tanulók, valamint a
lemorzsolódással veszélyeztetettek tanulók esetében.
Felső tagozat matematika-informatika-technika munkaközösség
Matematika órán csoportbontás a 7-8. évfolyamon. Korrepetálás és szakkör az 5-6. évfolyamon. Ezek
a tanórák, foglalkozások a tehetséggondozást és a felzárkóztatást is segítik. Fontosnak tartjuk az
egységes témazárók és az egységes %-ok alkalmazását az értékelésnél.
Informatika órán minden osztály csoportbontásban tanulja a tantárgyat.
ÖKO-természettudományi munkaközösség
Fejlesztő foglalkozások, egyéni fejlesztések, tehetséggondozás, felzárkóztatás, korrepetálás.
Testnevelés munkaközösség
A testnevelés órákon figyelembe vesszük a gyerekek egészségi, fizikai állapotát, ennek megfelelően
differenciáljuk a terhelést adott tanórán.

e) Alsó-felső-középiskola váltás feladatai
Alsó tagozat Reál munkaközösség:
A 4. évfolyam nevelési céljaiban meghatározzuk, hogy a tanulók önállóságára nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk. A tanév során a felsős tanárokat szeretettel várják a negyedik évfolyamon tanítók. A
hospitálások idején megmutatják, milyen módszereket, értékelési formákat alkalmaznak az
osztályaikban.
A tanév végén a negyedikes osztályfőnökök átadják osztályaikat az ötödikeseknek.
Alsó tagozat humán munkaközösség
Az előző tanév végén (optimális esetben) a leendő osztályfőnökök órákat látogatnak a negyedik
évfolyamon. Ez sajnos a tavalyi tanévben nem tudott megvalósulni.
Az alsós tanítók és az ötödikes osztályfőnökök közös megbeszélést tartanak a tanév elején. A tanítók
ismertetik a közösség főbb jellemzőit, lehetőséget hagyva az új osztályfőnöküknek is a
tapasztalatszerzésre. Név szerint említik azokat a tanulókat, akik a tanulmányi eredményeik alapján,
vagy a szociális hátterük miatt külön figyelmet érdemelnek. A bemeneti mérés anyaga a 4. osztályos
év végi tananyag. A kapcsolattartás a tanév első hónapjában szoros.
Felső tagozat humán munkaközösség
A középiskolai életre történő felkészítés: a humán tantárgyak tanulási módszereinek megismertetése.
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Felső tagozat matematika-informatika-technika munkaközösség
Jó az együttműködés az alsó és a felső tagozat között. / osztályok átadása szeptemberben/
A továbbtanuló nyolcadikosok felkészítése a felvételire, a középiskolára megoldott, hiszen már 7-től
működnek a különböző szintű csoportok matematikából. Ez nagyon jól segíti a felkészülést, és
biztosítja az esélyegyenlőséget a tanórákon.
Nevelési munkaközösség
Legfontosabb célunk az, hogy a beiskolázási tájékoztatási kötelezettségünknek továbbra is a szülők
felé eleget teszünk.
Ezen kívül ennek a területnek szerves részét képezi a pályaorientáció, mely

f)

-

4. évfolyamon az „Én hetem” projecten keresztül,

-

6. évfolyamon pedig az „Kedvenc szakmám” elnevezésű program kapcsán valósul meg.

Elsős tanulók szocializálása
Alsó tagozat Reál munkaközösség:
A tanítók az előző tanévben Iskolacsipegetőn ismerkednek meg a leendő elsősökkel. Májusban
nulladik szülői értekezletet tartanak. Az új NAT szerint a 15 hetes előkészítő időszakban türelemmel
vezetik be a legkisebbeket a közösségi életbe. Manapság egyre több a szorongó, visszahúzódó
gyermek. Őket abban kell segíteni, hogy jobban tudjanak kapcsolódni a többiekhez. És vannak a túl
aktívak, őket érdemes akár plusz feladatokkal is lefoglalni.
Alsó tagozat humán munkaközösség
A leendő elsősöket „Iskolacsipegető” foglalkozásokon ismertetjük meg az iskolával, a tanító nénikkel.
Ezt a tavalyi tanév második félévében nem tudtuk megvalósítani a járványhelyzet miatt. Szeptemberre
maradt ez a feladat. Elsősorban saját, új közösségükbe kell beilleszkedniük. Tanítóik kezdettől fogva
kialakítják azt a szokásrendet, ami számukra megfelelő és biztonságot is nyújt. Ezek mellett
megismerik az iskolai szokásokat, szabályokat. A 15 hetes előkészítő időszak lehetőséget biztosít
ezekre.
Nevelési munkaközösség
Az iskolakezdés okozhat nehézséget a kicsik számára, hiszen egy teljesen új világba
csöppennek, amikor elsőosztályosokká válnak. Ez az időszak nem csupán fizikailag és
szellemileg jelenthet plusz kihívást a gyerekeknek, hanem pszichésen is megterhelő lehet.
Amivel segíthetjük a szocializációt, azok a következők:


napirend kialakítása



szabályrendszer kialakítása,



értékrend kialakítása (társadalmi értékrend, normák, elvárások közvetítésével),



gyerekbarát, nyugodt légkör megteremtése,



elfogadó, közösség kialakítása stb.
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Ezen feladatok megvalósulásának főbb színterei:


Kandó hangolók,



Boldogságórák



Tanórán kívüli foglalkozások

g) Intézményi önértékelésből adódó teendők
2020. december 31-ig fel kell tölteni az informatikai támogató rendszerre a pedagógus, vezetői és
intézményi ellenőrzés iskolai elvárásrendszerét.
h) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
Alsó tagozat Reál munkaközösség:
Az erkölcsi nevelés az önállóságra és szabadságra nevelés. Fő célunk, hogy a kisgyerek
megerősítéseket kapjon a pozitív példákra. Így lesz képes felismerni a jót, azt követni, és elutasítani
a rosszat.
A boldogságóra bevezetésével a célunk, hogy meg felelő önbizalmat alakítsunk ki, fokozzuk a
kitartást, a koncentrációs képességet, fejlesszük a divergens gondolkodást és kreativitást.
Alsó tagozat humán munkaközösség
A hétfő reggeli Kandó hangolók alkalmával lehetőség nyílik az aktuális nevelési helyzetek
megbeszélésére. Idén iskolánk részt vesz a Boldog Iskola programban. A tematika szerint havonta
legalább egy alkalommal vesznek részt a tanulók lelki jólétüket biztosító foglalkozáson.
Felső tagozat angol munkaközösség
A tanulók érzelmi intelligenciájának (EQ) fejlesztése. „TETT” szemlélet: tisztelet, empátia, türelem,
tolerancia.
Felső tagozat matematika-informatika-technika munkaközösség
Igazodunk az iskola értékrendjéhez, betartjuk a Házirend szabályait.
ÖKO-természettudományi munkaközösség
Nyugodt légkört teremtünk a tanítási órákon.
A gyereket, szülőt partnernek tekintjük. A közös pedagógiai értékrendben azt képviseljük, hogy a
szabályokat be kell tartani.
Segítjük egymást, támogatjuk a felzárkóztatásra szorulókat.
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Nevelési munkaközösség
Első és második évfolyamon egésznapos iskolai rendszer keretein belül működünk, 2 tanítós
rendszerben. Ezen időszak alatt a gyakorlatilag az erkölcsi nevelés áthatja nemcsak a tanórákat, de
a tanórán kívüli foglalkozások egészét is. Harmadik évfolyamból kezdve már napközis rendszerben
neveljük a gyerekeket. Ez egy sokkal nehezebb feladat, hiszen a délutáni időszakokban már csak
nagyon kevés gyerek lehet részese a programoknak, így ettől az időszaktól kezdve inkább csak
kézműves foglalkozások, előre tervezett kirándulások kapcsán valósulhat meg az erkölcsi nevelés.
Ezen a területen fontos segítség számunkra a családi háttérmutatók méréseinek eredménye, mert
ezek azok az adatok, melyekből kiindulva megtervezhetjük, hogy hol, és hogyan tudunk a
leghatékonyabb segítséget nyújtani.

A TANÉV HELYI RENDJE
3.1.

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

On-line továbbképzés

intézményvezető

2021. február 8.

résztvevők,
feladatok

nevelőtestület

1-8. évfolyam
Cél: a tanulók
különböző
helyszíneken,
játékos formában,
életkoruknak
2.

Pályaorientációs nap

tagozatvezetők

2021. március 26.

megfelelően
megismerkedjenek
érdekes és népszerű
szakmákkal,
megkönnyítve a
majdani
pályaválasztásukat.
nevelőtestület

3.

Őszi nevelési értekezletmárcius 29. kiváltása

intézményvezető
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2021. március 29.

A nevelő-oktató
munka értékelése
további feladatok
meghatározása

sz.

esemény / téma

felelős

résztvevők,
feladatok

időpont

nevelőtestület
Félévi értekezlet4.

március 30. kiváltása

intézményvezető

2021. március 30.

A nevelő-oktató
munka értékelése,
,további feladatok
meghatározása
nevelőtestület

Tavaszi nevelési értekezlet5.

március 31 kiváltása

intézményvezető

2021. március 31.

A nevelő-oktató
munka értékelése,
további feladatok
meghatározása
iskola diákjai,

6.

Diáknap

diákönkormányzat

2021. június 14.

alkalmazottai,
külső segítők

A tanév szorgalmi időszaka
Első nap: 2020. szeptember 1.
Utolsó nap: 2021. június 15.
A szorgalmi időszak első féléve 2020. szeptember 1–től, 2021. január 22-ig tart.
Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021. január 26-án tájékoztatjuk a
félévi értesítő által.

3.2.

3.3.

A 2020. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai
emelt szintű írásbeli

középszintű írásbeli

érettségi vizsga

érettségi vizsga

---

---

időpont
év.hó.nap.óra

A 2021. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai
emelt szintű írásbeli
érettségi vizsga

középszintű írásbeli
érettségi vizsga

időpont

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

év.hó.nap.óra

---

---

---
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3.4.

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2020. október 26 - 2020. október 30.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22.
A szünet utáni első tanítási nap: november 2.
Téli szünet: 2020. december 21 - 2020. december 30.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18.
A szünet utáni első tanítási nap: január 4.
Tavaszi szünet: 2021. április 1- 2021. április 6. Tanítási szünet: 2021. március 29-30-31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 26.
A szünet utáni első tanítási nap: április 7.
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
2020. október 23. nemzeti ünnep
2020. december 25. karácsony
2021. január 1. újév
2021. március 15. nemzeti ünnep
2021. április 2. nagypéntek
2021. április 5. húsvéthétfő
2021. május 24. pünkösdhétfő

További tanítás nélküli napok a munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan: --Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:
2020.december12.–2020 december 24. helyett – szervezett program:

Tantermen kívüli digitális munkarend
szerinti oktatás
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3.5.

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak

emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola
hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok,
megemlékezések időpontja
sz.

esemény / téma
Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

6. évfolyam

1.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe (október 23.)

8. évfolyam

2.

3.

4.

5.

6.

felelős

Körtvélyes Istvánné

Körtvélyes Istvánné

A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatai emléknapja (február 25.)
Az 1848-as forradalom és

----------5.évfolyam

szabadságharc ünnepe (március 15.)

Körtvélyes Istvánné

A holokauszt áldozatai emléknapja
(április 16.)

------------

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

7.évfolyam
Körtvélyes Istvánné

időpont
2020.
október 6.
2020.
október 22.

---------

2021.
március 12.

------2021.
június 4.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
sz.

esemény / téma

felelős

1.

A Zene világnapja

Szécsi Attila

2.

Magyar kultúra napja

Kormos Szilvia

3.

Költészet napja

Teleki Fruzsina,
Iványi-Windhofferné

időpont
2020.
október 1.

2021.

Adventi gyertyagyújtás
4.

január 22.

2021.

Gonda Gabriella

április 13.

Szécsi Atila

2020.
november
27.
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sz.

esemény / téma

felelős

időpont
2020. 09.

Osztálykarácsony

5.

Osztályfőnökök

14.
december
18.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
esemény / téma

sz.

1.

felelős

3.6.

2020. 09.
14.

Tanévnyitó

Intézményvezető

Ballagás

7. évfolyam

2021.

osztályfőnökök, és
szaktanárok

június 11.

Osztályfőnökök

2021.

Tagozatvezetők

június 18.

2.

Tanévzáró értékelés

3.

időpont

szeptember
1.

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont
2020.
augusztus 31.

esemény / téma
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

felelős
Novák Csilla
intézményvezető

Őszi nevelési értekezlet
Microsoft Teams használata
2020.
október 16.

délután
márc. 29. kiváltása

Novák Csilla
intézményvezető

Félévi értekezlet 30
Az első félév nevelő-oktató munkájának
2021.

értékelése, további feladatok

Novák Csilla

február 3.

délután

intézményvezető

márc. 30. kiváltása
Tavaszi nevelési értekezlet
2021. március
19.

délután
márc. 31. kiváltása
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Novák Csilla
intézményvezető

időpont

2021. június
22.

3.7.

esemény / téma

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

felelős

Novák Csilla
intézményvezető

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont
2020.
szeptember 2.

esemény / téma
Az 1. és a 4. évfolyam (online) szülői értekezlete

2020.
A 2. 3. évfolyam; 4.b (online) szülői értekezlete
szeptember 3.
2020.
szeptember 7.
2020.
szeptember 8.
2020.
szeptember 9.

5. évfolyam (online) szülői értekezlet

6. évfolyam(online) szülői értekezlet

7. évfolyam (online) szülői értekezlet

2020.
szeptember
10-17.
2020.
november
23-26.
2021.
január 7.
2021. január
26.
2021. január
26.
2021. január
27.
2021. január
28.
2021.

8. évfolyam pályaválasztási szülői értekezletek

felelős
tagozatvezető
osztályfőnökök
tagozatvezető
osztályfőnökök
tagozatvezető
osztályfőnökök
tagozatvezető
osztályfőnökök
tagozatvezető
osztályfőnökök
tagozatvezető
osztályfőnökök

KRÉTA felületén előjegyzésesfogadófogadórák

szaktanárok

alsó-felső tagozaton

tagozatvezetők

Pályaválasztási szülői értekezlet 8. évfolyam
részére

osztályfőnökök

1. évfolyam szülői értekezlet

tagozatvezető
osztályfőnökök
tagozatvezető

2. évfolyam szülői értekezlet

osztályfőnökök
tagozatvezető

3. évfolyam; 4.b szülői értekezlet

osztályfőnökök
tagozatvezető

4. évfolyam szülői értekezlet

osztályfőnökök
tagozatvezető

5. évfolyam szülői értekezlet

február 1.

osztályfőnökök
tagozatvezető
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időpont
2021.

esemény / téma
6. évfolyam szülői értekezlet

február 2.
2021.

osztályfőnökök
tagozatvezető

7. évfolyam szülői értekezlet

február 3.
2021.
március
22-25.

felelős

osztályfőnökök
tagozatvezető

Előjegyzéses fogadóórák (alsó-felső tagozaton)

osztályfőnökök
tagozatvezetők
osztályfőnökök

2021.
május 4.

5. évfolyam szülői értekezlet

2021.
május 5.

6. évfolyam szülői értekezlet

tagozatvezető
osztályfőnökök
tagozatvezető
osztályfőnökök

2021.
május 6.

2021.
május 25.

7. évfolyam szülői értekezlet

Szülői értekezlet a leendő 1. osztályos tanulók
szüleinek

tagozatvezető
intézményvezető

osztályfőnökök
2021.
május 27.

1. évfolyam szülői értekezlet

tagozatvezető
osztályfőnökök

2021.
június 1.

8. évfolyam szülői értekezlet

2021.
június 2

3-4. évfolyam szülői értekezlet

2021.
június 3.

2. évfolyam; 4.b szülői értekezlet

tagozatvezető
osztályfőnökök
tagozatvezető
osztályfőnökök
tagozatvezető
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3.8.

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett

időpontja
időpont

esemény / téma

felelős

2020.

Nyílt órák (első három) az 5-7. évfolyamon

szaktanárok

november 16.
2020.
november 18.
2020.
november 19.

tagozatvezetők
Nyílt órák az 3-4. évfolyamon

tagozatvezető
Nyílt órák a 1. évfolyamon

2021.

tagozatvezető

tagozatvezető
szaktanárok

Iskolacsipegető II.

május 18.

3.9.

szaktanárok

szaktanárok

Iskolacsipegető I.

május 3.
2021.

szaktanárok

tagozatvezető

Tervezett mérések és vizsgák

3.9.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje
Az iskolában a kerületi/ tankerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a
szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket tartunk.
A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik.
Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Tavaly március 18-án

Kenguru
matematika

Megjegyzések

2. 3. és 4. évfolyam

A jelentkező tanulók
tanítói

egyéni verseny

elmaradt verseny, melyet
szeptember 10-én
rendezünk meg.
Helyszín: Kandó Téri Ált.

Iskolai rajzverseny

1.2. 3. 4. évfolyam

tanítók

Isk.
Időpont: október

Bólyai matematika

3. és 4. évfolyam

A jelentkező tanulók

4 fős csapatverseny

tanítói

Bólyai környezetismereti

A jelentkező tanulók

4 fős csapatverseny

Helyszín: Kandó Téri Ált.
Isk.
Időpont: október 9.
Helyszín: Kandó Téri Ált.

3. és 4. évfolyam

tanítói
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Isk.
Időpont: február 5.

Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések
Helyszín: Kandó Téri Ált.

Házi matematika verseny

2. 3. és 4. évfolyam

Isk.

tanítók

Időpont: március 1. hete
Többfordulós versenyek,

Levelezős matematika és
környezetismeret
versenyek

1.2. 3. 4. évfolyam

A jelentkező tanulók

melyek októbertől

tanítói

májusig tartanak.

tanítók
lebonyolítás:
Csóriánné Áj Margit
Füzesi-Petkes Melinda
Rajzverseny

1-4

Bertáné Deák Márta
Gazdagné Ferencz Éva

a tanulók saját
termeikben készítik el a
rajzokat
eredményhirdetés : rádió

Komposné Kovács
Anikó

november 6.
Bolyai anyanyelvi
verseny

3-4.

tanítók

saját iskolánkban

tanítók
lebonyolítás:
Harasztiné

Erdő

Melinda
Gazdagné Ferencz Éva
Versmondó verseny

1-4.

Kovácsné Tóth Irén
Mitsányiné Bálint
Andrea

online formában
2020. november
skype segítségével
eredményhirdetés: rádió

Darab Magdolna
Lakos Krisztina

3-4. évfolyamos tanítók

„Mesék szárnyán”
vetélkedő

3-4-5.

felsős magyartanárok
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2020. január
a feladatlapokat az alsó
tagozat készíti

Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések
a tanulók saját
termükben végzik a
feladatokat
eredményhirdetés: rádió
március

Mesemondó verseny

online formában,
1-4.

skype segítségével
eredményhirdetés: rádió
a tanulók saját

Farkas Anna
nyelvtanverseny

1-4.

tanítók

termükben végzik a
feladatokat
eredményhirdetés: rádió

Bolyai
Matematika
Csapatverseny

5-8.

Kerületi
Matematika
verseny: Fejér Lipót

5-8.

Levelezős

versenyek:

Curie, Bonifert

3-8.

Tesztes versenyek:
Zrínyi, Kenguru

3-8.

szaktanárok

10.09

szaktanárok

április vége

szaktanárok

folyamatosan

szaktanárok

folyamatosan

szaktanárok

folyamatosan

Feladatmegoldós
versenyek: Varga Tamás,
Logika, Kalmár

3-8.

Iskolai hagyomány
megőrzése,

Iskolai (házi):
Farkas Anna helyesírási
és versmondó

5-8.

szaktanárok

a verseny szervezője:
dr. Lesznyákné Horváh
Zsuzsa
Iskolai hagyomány
megőrzése,

Iskolai (házi):
„Mondák szárnyán …”

3-5.

szaktanárok

a verseny szervezője:
Teleki Fruzsina
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Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Iskolai hagyomány

Iskolai (házi):
Iványi-Windhofferné
Teleki László rajzverseny

Megjegyzések

5-8.

Gonda Gabriella

megőrzése,
a verseny szervezője:
Iványi-Windhofferné
Gonda Gabriella

Kárpát-medencei
A verseny szervezője:

magyarok
számára/országos,
tankerületi verseny:

5-8.

szaktanárok

Zsendej Katalin

Simonyi helyesírási
Kárpát-medencei
A verseny szervezője:

magyarok
számára/országos
verseny:

5-8.

szaktanárok

Körtvélyes Istvánné

Bolyai nyelvtan
Kárpát-medencei
magyarok
számára/országos,
tankerületi verseny:

A verseny szervezője:
7-8.

szaktanárok

Kiss Éva Mária

szaktanárok

---------

szaktanárok

--------

szaktanár: Szécsi Attila

--------

Kazinczy szépkiejtési
verseny
Kárpát-medencei
magyarok
számára/országos,
tankerületi verseny:

5-8.

Vörösmarty szavaló
A 18. kerület
gondozásában/tankerületi

5.

történelem verseny
Tankerületi:
népdal éneklési (kórus,
egyéni)

5-8.
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Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

szaktanárok

---------

szakos kollégák

Tenke Zsuzsannánál kell

Kárpát-medencei
magyarok
számára/országos

5-8.

A tanulók által vállalt
levelezős versenyek

Bolyai TTK

Hevessy (kémia)

3-8

jelentkezni
Horváth Árkosi
Zsuzsanna

7.8.

Sziráki Eszter
Horváth Árkosi
Kerületi fizika

Zsuzsanna

7.8.

Bűrös Adrienne
Kaán Károly
természettudományi

5.6.

Némethné Csúzi Judit

5-8

szakos kollégák

ÖKO verseny kerületi

5-8.

Csepeli Aliz

Földrajz angol nyelven

7.8.

Furtner Nikolett

verseny
Kerületi munkaközösség
által meghírdetett
versenyeken részt
veszünk

Bimbó Zsuzsa,
Johnson Krisztina,
Mészáros Kinga

Országos angol nyelvi
verseny

7-8

Totiszné Forgó Sarolta,
.Dobrocsiné Derényi
Ildikó

Kerületi angol nyelvi
verseny

5-6

Dobrocsiné Derényi
Ildikó, Szász Edina,
Mészáros Kinga
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Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár
Johnson Krisztina,

Kerületi angol nyelvű vers
és prózamondó verseny

Szász Edina,

5-8

Tímár Éva emlékére

Számítógépes világjáró

Megjegyzések

Bimbó Zsuzsa
Bimbó Zsuzsa
7

Mészáros Kinga
Bimbó Zsuzsa
Johnson. Krisztina,

Európán át

Mészáros Kinga
7-8.

Totiszné Forgó Sarolta,
Dobrocsiné
Derényi Ildikó

Diákolimpia

Testnevelők

2-8.

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a
tanulmányok alatti vizsgák időpontját:
 javítóvizsga (augusztus 15-31. között):
2021. augusztus 24.
 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten):
2021. június 07-11.
 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban):
 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján):
 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint):
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3.9.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje
A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet)
szólnak.
Kiemelt mérések:
a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök
segítségével
Határidő: év, hó, nap
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők
Megnevezése

Határidő

Végrehajtásért felelős

Tanév
eleji
diagnosztizáló
mérés matematikából

szeptember 8-ig

Kiss Éva Mária
intézményvezető-helyettes
Nagyné Sebők Erzsébet mkv.

2. 3. és 4. évfolyamon
Tanév
eleji
felmérések

matematika

szeptember 30-ig

Kiss Éva Mária
intézményvezető-helyettes
Nagyné Sebők Erzsébet mkv.

2. 3. és 4. évfolyamon

1. évfolyam DIFER mérés

szeptemberben

Kiss Éva Mária
intézményvezető-helyettes

november 1. hete

Alapműveleti mérés

Kiss Éva Mária
intézményvezető-helyettes

3. és 4. évfolyamon

Nagyné Sebők Erzsébet mkv.

Félévi matematika felmérések

január 2. hetében

Kiss Éva Mária
intézményvezető-helyettes

2. 3. és 4. évfolyamon

Nagyné Sebők Erzsébet mkv.
MaTalent

4.

matematika

évfolyam

tehetségmérése

március (központilag megadott

Kiss Éva Mária

időben)

intézményvezető-helyettes

online
Tanév

Nagyné Sebők Erzsébet mkv.
végi

matematika

május 3. 4. hetében

felmérések

intézményvezető-helyettes
Nagyné Sebők Erzsébet mkv.

2. 3. és 4. évfolyamon

Megnevezése

Kiss Éva Mária

Határidő
szeptember 2. hete

Végrehajtásért felelős
alsós int.vez.h.
mkv.
tanítók
elsős tanítók

október eleje
2-4. évfolyam

alsós int.vez.h.
mkv.

Bemeneti diagnosztizáló mérés

DIFER
Év eleji felmérés
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Helyesírási mérés 1.

tanítók
alsós int.vez.h.
mkv.
tanítók
alsós int.vez.h.
mkv.
tanítók
alsós int.vez.h.
mkv.
tanítók
alsós int.vez.h.
mkv.
tanítók

november
2-4. évfolyam
január

Félévi mérések
Helyesírási mérés 2.

április
2-4. évfolyam

Kompetencia-alapú
szövegértési mérés

május
1-4. évfolyam

Tanév végi felmérések

május
1-4. évfolyam

Megnevezése

Határidő

Év eleji kompetencia mérések
(munkaközösségen belüli)

szeptember 18.

Tanév közi és év végi
diagnosztizáló, valamint
szummatív mérések

témazárások előtt
diagnosztizáló, témák végén
szummatív

Kompetencia mérés (központi)

március, április – gyakorlás
május országos

alsós int.vez.h.
mkv.
tanítók
Végrehajtásért felelős
munkaközösség-vezető
és a
szaktanárok
munkaközösség-vezető
és a
szaktanárok
munkaközösség-vezető

Év eleji szintfelmérő
matematikából
Számolási készség mérés

09. 04. /a 2. szakórán írják/

és a
szaktanárok
szakanárok, Mkv

04.23

szaktanárok, Mkv

Megnevezése
3. évf.

Határidő
2021. máj. 10-14

Végrehajtásért felelős
Dobrocsiné Derényi Ildikó,
Varga Katalin

4. évf. év végi mérés

2021.máj.25-29.

Dobrocsiné Derényi Ildikó és a
4. évfolyamon tanító tanárok

5. évfolyam év végi mérés

2021.máj.17-21.

Dobrocsiné Derényi Ildikó és
az 5. évfolyamon tanító tanárok
a 6-8. évfolyamokon emelt
óraszámban tanító tanárok
Dobrocsiné Derényi Ildikó, és
az adott évfolyamokon tanító
tanárok

Házi próbavizsgák
Országos idegen nyelvi
kompetencia mérés
6. és 8. évf.
Év eleji atlétikai felmérések:
Kis iskolakör futás /550 m/
Nagy iskolakör futás /750m/

2021.ápr. 12-jún. 3.
2021.máj. 19.

2020. október 19.
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szakmai munkaközösségvezető

Megnevezése

Határidő

Családi háttérmutató mérés
(1. és 5. évfolyam)
Pályaválasztás előmérése
(8. évfolyam

Végrehajtásért felelős

Tanév elején

Nevelési munkaközösség

2020. szeptember végén

8. évfolyam osztályfőnökei

Tanulói közérzet mérése

I.

Török Edit

félév

Kismihályné Naszrai Margit
Nevelési eredményvizsgálatok

intézményvezető-helyettes

2021.április

Jászfalvi Ildikó
munkaközösség-vezető

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése
1. évfolyam Difer mérés

Határidő:

Felelős:

2020. szeptember

Kiss Éva Mária
intézményvezető-helyettes
1. évfolyam osztályfőnökei

c) Országos mérés a 6. 8. és 10. (nyelvi előkészítő esetén 9.) évfolyamokon
Határidő: 2021. május 26.
Felelős: tagozatvezető; szakmai munkaközösség-vezetők

d) Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon
Határidő: 2021. május 19.
Felelős: tagozatvezető; angol munkaközösség-vezető
e) Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű általános iskolák 6. és 8. évfolyamán
Határidő: év, hó, nap--Felelős: ---

3.9.3. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

NETFIT

Munkaközösségvezető

2021 január április

39 / 127

SZAKMAI FELADATOK
4.1.

sz.

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok

esemény / téma

felelős

határidő

Kijelölt vezetői tanfelügyelet

Oktatási

2021.
december

Hivatal

4.2.

sz.

esemény / téma

felelős

elvárások szerint

31.

Novák Csilla

határidő

eredményességi
mutató

2021.
június 15.

Vezetői önértékelés

sz.

esemény / téma

felelős

határidő

1.

Vezetői önértékelés a kézikönyv eljárásrendje,
az iskolai szempontrendszer szerint

Novák Csilla

dec.31.

felelős

határidő

4.4

mutató

Intézményi önértékelés

Folyamatosan az évenként ellenőrizendő

4.3.

eredményességi

eredményességi
mutató

Pedagógus(ok) önértékelése

sz.

esemény / téma

1.

Füzesi – Petkes Melinda

2.

Kiss Éva Mária

3.

Kismihályné Naszrai Margit

Nagyné Sebők
Erzsébet
Körtvélyes
Istvánné
Tenke
Zsuzsanna
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2020.11.04.

2021.04.

2021.04.

eredményességi
mutató

sz.

esemény / téma

4.

Sziráki Eszter

5.

Mihalik László

6.

Zsendej Katalin

7.

Teleki Fruzsina

8.

Novák Csilla

9.

Iványi – Windhofferné Gonda Gabriella

10.

Dr.Lesznyákné Horváth Zsuzsa

11.

felelős
Bűrös
Adrienne
Tenke
Zsuzsanna
Körtvélyes
Istvánné
Körtvélyes
Istvánné
Tenke
Zsuzsanna
Bűrös
Adrienne
Körtvélyes
Istvánné
Zongor –
Cserháti

Virág Katalin

határidő

2021.03.

2021.02.

2021.03.

2021.03.

2021.03.

2021.04.

2021.04.

2021.01.

Krisztina
Zongor –
12.

Harasztiné Erdős Melinda

Cserháti

2021. 03.

Krisztina
Zongor –
13.

Komposné Kovács Anikó

Cserháti

2021.03.

Krisztina
14.

Viglási Zsuzsanna

15.

Oláh Bence

Börcsökné
Váci Piroska
Börcsökné
Váci Piroska

2020.11.

2021.01.

Nagyné
16.

Reichardtné Mozsár Boglárka

Sebők

2021.05.

Erzsébet
17.

Bimbó Zsuzsa

Dobrocsiné
Derényi Ildikó

2021.04.

Zongor –
18.

Baginé Hakszer Andrea

Cserháti
Krisztina
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2021.04

eredményességi
mutató

sz.

esemény / téma

felelős

határidő

eredményességi
mutató

Zongor –
19..

Kovácsné Tóth Irén

Cserháti

2021.03

Krisztina
20.

Kormos Szilvia

21.

Csepeli Aliz

Körtvélyes

2021.02.

Istvánné
Bűrös
Adrienne

2021.03.

4.5 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
eredményességi

sz.

esemény / téma

felelős

határidő

1.

Kiss Éva Mária

Novák Csilla

2020.09.17.

2.

Szász Edina

Novák Csilla

2020.09.15.

pedagógus II.

3.

Borovics Péter

Novák Csilla

2020.10.13.

pedagógus II.

4.

Bűrös Adrienne

Novák Csilla

2020.03.

5.

Oláh Bence

Novák Csilla

folyamatban

pedagógus I.

6.

Furtner Nikolett

Novák Csilla

folyamatban

pedagógus I.

mutató
mesterpedagógus
szaktanácsadó

mesterpedagógus
szaktanácsadó

4.6 Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai

feladat

felelős

határidő

Csizmadiáné Hajnal Beáta

Novák Csilla

2020.09.01.

Szlobodnikné Szirtes Bernadett

Komposné Kovács Anikó

Kiss Éva
Mária
Kiss Éva
Mária
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2020.09.01.

eredményességi
mutató
intézményvezetőhelyettes
osztályfőnök

osztályfőnök

feladat

felelős

határidő

Csizmadiáné Hajnal Beáta

Novák Csilla

2020.09.01.

Csóriánné Áj Margit

Kiss Éva
Mária

eredményességi
mutató
intézményvezetőhelyettes

2020.09.01.

osztályfőnök

Zongor-Cserháti Krisztina

Kiss Éva
Mária

2020.09.01.

osztályfőnök

Bertáné Deák Márta

Kiss Éva
Mária

2020.09.01.

osztályfőnök

2020.09.01.

osztályfőnök

2020.09.01.

osztályfőnök

2020.09.01.

osztályfőnök

2020.09.01.

osztályfőnök

2020.09.01.

osztályfőnök

Lesnyák Mária

Iványi-Windhofferné Gonda Gabriella

Kiss Éva
Mária
Kismihályné
Naszrai
Margit
Kismihályné

Borovics Péter

Naszrai
Margit
Kismihályné

MihalikLászló

Naszrai
Margit
Kismihályné

Jászfalvi Ildikó

Naszrai
Margit

4.7 Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás
A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2020/2021 tanév rendjéről szóló 27/2020
(VIII.11) EMMI rendelet 2 sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a nevelőtestület és az osztályfőnöki
munkaközösség ülésén a Kismihályné Naszrai Margit ismerteti. A továbbtanulásért felelős kolléga és a
nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás
ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait.

Az iskolai továbbtanulási határidők pontos betartását Kismihályné Naszrai Margit intézményvezető-helyettes
rendszeresen ellenőrzi.
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feladat / esemény

felelős

Pályaválasztási továbbtanulási

határidő

Kismihályné Naszrai Margit
2020. szeptember 10.

8. d Horváth-Árkosi

tájékoztató

Zsuzsanna
Pályaválasztási továbbtanulási
tájékoztató

Kismihályné Naszrai Margit

Pályaválasztási továbbtanulási

Kismihályné Naszrai Margit

tájékoztató

8. b Teleki Fruzsina

Pályaválasztási továbbtanulási

Kismihályné Naszrai Margit

tájékoztató

8. a Csepeli Aliz

Pályaválasztási továbbtanulási
tájékoztató

Kismihályné Naszrai Margit

2020. szeptember 14.

8. e Tímár Margit

2020. szeptember 15.

2020. szeptember 16.

8. c Totiszné Forgó Sarolta

2020. szeptember 17.

4.8 Pályázatokból adódó szakmai feladatok

Folyamatban lévő
projektek

feladat / esemény

felelős

határidő

Határtalanul 2019

Teleki
Fruzsina

2021. 06.15.

(keretösszeg: 3 640 000 Ft)
Határtalanul 2020
(keretösszeg: 4 293 000 Ft)

Bűrös
Adrienne

2021. 08.31.

ISK
feltételek javítása
utánpótlás, tehetséggondozás,
rekreáció, felújítás támogatása

2020.
Börcsökné
Váci Piroska

(keretösszeg71 820 Ft)

szeptember.
14. december
31.

Akkreditált
Fenntartási időszakban
lévő projektek

Kiváló Tehetségpont
megnyerhető cím
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Kis Éva
Mária

2020.
november 2.

feladat / esemény

felelős

határidő

TAO pályázat a Városgazda
Akadémia utánpótláselbírásra vár

tornaöltözők felújítására

Novák Csilla

(keretösszeg: kb.: 10 750 000
Ft)
Benyújtásra tervezett
pályázatok

Határtalanul 2021

Tenke

2021.

Zsuzsanna

tavasz

Várhatóan
Ünnepeljünk méltó módon

Körtvélyes
Istvánné

2021.
év eleje

4.9 Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók
támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok,
hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő
lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres
beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei: egyéni fejlesztések; 4. évfolyam nyelvi kompetenciákat feltáró évvégi mérés;
csoportbontás a 7-8. évfolyamon, 5-6. évfolyamon szakkör és korrepetálási lehetőség; év eleji
órákon a fizikai állapot felmérése.
Ellenőrzése: fejlesztési terv kidolgozása; ellenőrzés munkaközösségi szinten

képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
Eszközei:

bemutató

órák,

óralátogatások,

matematikai

és

helyesírási

mérés;

kompetenciaalapú szövegértés-mérés; kompetencia fejlesztő feladatsorok; A szakórákon
minden szaktanár feladata a kompetenciafejlesztés. Matematikai, logikai és digitális
kulcskompetenciák
Ellenőrzése: óramegbeszélések, óralátogatások; tanulásmódszertani hetek
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a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei: tehetséggondozó szakkörök; versenyekre felkészítő, gazdagító és dúsító diff.
foglalkozások, személyre szabott feladatok; csoportbontás; tehetséghét;, sportegyesületbe
irányítás.
Ellenőrzése: szakköri naplók, tanulói munkák, versenyfelkészítés
a versenyek szervezése
Eszközei: Kandó versenynaptár szerinti koordinálás
Ellenőrzése: dokumentumellenőrzés, felkészítés folyamatosságának ellenőrzése
a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális
tartalmak megismertetése
Eszközei: Kandó hangoló; „Határtalanul” pályázatok
Ellenőrzése: Pályázati protokoll követése
a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének
kialakítása a tanulókban
Eszközei: Kandó hangoló, délutáni szabadidős tevékenységek, múzeumi nap
Ellenőrzés: Szabadidős tevékenység terve
az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése
-

Eszközei: Pályaorientációs nap, délutáni szabadidős tevékenységek; „Én hetem” program, Boldog
Iskola program; önismereti és személyiségfejlesztő játékok; A felvételire felkészítés egyik kiemelt
feladata a 7-8. évfolyamnak. A tehetséges tanulók megfelelő középiskolába irányítása. A
versenyek lehetősége is ezt a célt szolgálják. Nevelési eredményvizsgálat – 6. évfolyamon;
Pályaválasztást segítő tájékoztatók – 7-8. évfolyamon
Ellenőrzés: Tervező dokumentumok, megvalósítás; Óralátogatások; Kandó hangolók; Szakórák;
Osztályfőnöki órák alkalmával; „Én hetem” program – 4. évfolyamon;
„Kedvenc szakmám” program – 6. évfolyamon

4.10

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek

Tevékenység megnevezése

iskolai kórus próbája

Résztvevő

alsós, felsős
diákok
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Időpont,
helyszín

szerda
13.45-16.00

Felelős

Szécsi Attila

Tevékenység megnevezése

Résztvevő

tehetséggondozó szakkörök

alsós, felsős

(10+16)

diákok

differenciált foglalkozások,
korrepetálások

alsós, felsős
diákok

Időpont,
helyszín

hetente
alkalom-iskola

tehetséges
diákok

tanítók, szaktanárok

épülete
hetente- az
iskola épülete

tanítók, szaktanárok
munkaközösség-

alsós, felsős
tehetséghét

Felelős

2020. október

vezető
intézményvezetőhelyettes

házi versenyek

tehetségtanácsadás

alsós, felsős

október,

tehetséges

november,

diákok

január, február

alsós, felsős
tehetséges

tanítók és szaktanárok

szükség esetén
folyamatos

iskolapszichológus

diákok

4.11 Színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, őshonos állatok
bemutatóhelyeinek látogatás

Tevékenység megnevezése

Résztvevő

Időpont,
helyszín

Felelős

---

4.12

Az első évfolyamos tanulók beiskolázása

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és
iránymutatásai szerint a járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik.
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feladat / esemény
Tanévnyitó ünnepség

felelős

határidő

alsó

2020.09.01.

tagozatért
felelős
helyettes
alsó
tagozatért

Iskolakóstoló

2021.02.15.

felelős
helyettes
alsó
tagozatért
felelős

Iskola-előkészítő (3 alk.)

2021. tavaszán

helyettes
alsó
tagozatért

Iskolacsipegető I.

2021.05.03.

felelős
helyettes
alsó
tagozatért
felelős

Iskolacsipegető II.

2021.05.18.

helyettes

Az Iskolakóstoló rendezvényünkön bemutatjuk iskolánkat a leendő elsős gyermekek szüleinek.
Az iskola-előkészítő tervezett 3 foglalkozását 2021 tavaszára tervezzük.
A leendő 1. évfolyamon tanító pedagógusok tartják – még a beiratkozás előtt – azoknak a nagycsoportos
óvodásoknak, akik az iskolánkba szeretnének jelentkezni. Az iskolacsipegetőket a beiratkozás és az osztályba
sorolás után tartjuk. A leendő tanító nénik és a leendő osztálytársak találkoznak a nyári szünet előtt.

4.13

Az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos feladatok
feladat / esemény

felelős

határidő

---

---

---

48 / 127

5 PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI
TERVBŐL ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK

Beiskolázási tervünk a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet, valamint az intézmény 2018-2023.
évekre szóló továbbképzési terv alprogramja alapján készült. A pedagógus-továbbképzési rendszer
támogatását az intézmény saját költségvetési forrásaiból kívánjuk finanszírozni az alábbiak szerint.
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Tervezett továbbképzés

Továbbképz

Továbbképzés helye,

Várható

fajtája (módszertani,

és

tematikája

költség

Munka-

szakvizsga, tantárgyi

óraszáma

kör

ismeretek megújítása,

Név

80%

másoddiploma, egyetemi
végzettség)

Kormos Szilvia

tanár

Magyar nyelv és irodalom
tantárgy módszertani,
tantárgyi ismeretek
megújítása továbbképzés

A szövegértés mint tanulási
30

Ének-zene tantárgy
Szécsi Attila

tanár

módszertani, tantárgyi
ismeretek megújítása

Sziráki Eszter

tanár

ismeretek megújítása
továbbképzés

ingyenes

Szociális és érzelmi készségek
30

fejlesztése (széf) iskolai keretek

ingyenes

között- Mindenki Iskolája

továbbképzés
Matematika tantárgy
módszertani, tantárgyi

képesség fejlesztése- Mindenki
Iskolája

A tevékenységközpontú pedagógiák
30

gyakorlati alkalmazására való
felkészítés- Mindenki Iskolája

30

képesség fejlesztése- Mindenki

ingyenes

Magyar nyelv és irodalom és
Történelem, Hon-és
népismeret, Állampolgári
Dr. Lesznyákné Horváth Zsuzsanna

tanár

ismeretek tantárgyak
módszertani, tantárgyi
ismeretek megújítása
továbbképzés
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A szövegértés mint tanulási
Iskolája

ingyenes

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló
Rendszer (DIFER) használata és az

Tanító módszertani, tantárgyi
Füzesi-Petkes Melinda

tanító

ismeretek megújítása
továbbképzés

30

erre alapozott fejlesztés 4-8 éves
korban (folyamatba ágyazott

0-48000

pedagógus-továbbképzés)-POK

Reichardné Mozsár Boglárka Eszter

Tóthné Kiss Éva

tanító

tanár

Tanító módszertani, tantárgyi
ismeretek megújítása

30

továbbképzés

érdekében- Mindenki Iskolája

Matematika módszertani,
tantárgyi ismeretek

A tevékenységközpontú pedagógiák
gyakorlati alkalmazására való

30

megújítása továbbképzés

Teleki Fruzsina

Tajti Judit

Horvtáh-Árkosi Zsuzsanna

tanár

tanár

tanár

Gondolkodási stratégiák fejlesztése
a korai iskolaelhagyás megelőzése

Múzeum pedagógia
továbbképzés

Tanító módszertani, tantárgyi
ismeretek megújítása

Múzeumpedagógia a formális és
informális oktatásban- Eötvös
30

Loránd Tudományegyetem

30

Gondolkodási stratégiák fejlesztése
a korai iskolaelhagyás megelőzése

Kémia és fizika tantárgy
módszertani, tantárgyi

Tanulási stratégiák és technikák a
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ingyenes

Savaria Regionális Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ

érdekében- Mindenki Iskolája

továbbképzés

ingyenes

felkészítés- Mindenki Iskolája

továbbképzés

ismeretek megújítása

ingyenes

30

természettudományos
tantárgyakban-Mindenki Iskolája

ingyenes

ingyenes

6 INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER
6.4 Iskola és szülői ház kapcsolata

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az intézményvezető tájékoztat:


Szülői választmányi értekezletek
Időpontjai:

2020. szeptember 1.
2021. február 11.
2021. május 17
Az osztályfőnökök:


Szülői értekezletek
3.7 pontban részletezve

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:


Fogadóórák
3.7 pontban részletezve

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai:
feladat / esemény
Szabadidős tevékenységek

felelős

határidő

osztályfőnök

folyamatosan

eredményességi
mutató

6.5 A fenntartóval való kapcsolattartás
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének
munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, a Külső-Pesti Tankerületi Központtal.
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állandó

A kapcsolattartás tartalmi elemei:

Intézményi kapcsolattartók

Szakmai irányítás

Novák Csilla intézményvezető

Gazdasági ügyintézés

Novák Csilla intézményvezető

HR ügyintézés

Novák Csilla intézményvezető

Műszaki ügyek

Novák Csilla intézményvezető

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött
területek

Alkalmazott
módszer

Ellenőrzést
végzők

-pedagógusi és
alkalmazotti kör
munkaköri leírása
-ügyeletek
leírások
aktualitásai

-tanmenetek,

szöveg
aktualizálása

tanórán kívüli
tervek

Tervező
dokumentumok

nevelő-oktató
munka szervezése

-szakköri, diff.

összeállítása

intézményvezető

munkatervek

Alakuló

intézményvezető-

A család
kapcsolattartása

- egyéb

munkaközösségi

helyettesek

foglalkozások alóli
felmentések

értekezletek
Kréta e-

szakmai
munkaközösség-

-Kréta e-napló

ügyintézés

vezetők

munkaköri

szeptember

az iskolával
Tanulás tanítása
program alsó-felső
tagozaton

tanulói, alkalmazotti

Szülői

adatok

értekezletek
jelenléti ívek

On-line szülői
értekezletek

október

évindítás

foglalkozási tervek,

adminisztrációs
teendőink nyomon

tematikus tervek,
egyéni fejlesztési

követése

tervek –
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ellenőrzése

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettesek

Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött
területek

Alkalmazott
módszer

A család

KRÉTA,

Kréta on-line

kapcsolattartása
az iskolával

elektronikus napló,
törzslapok, KIR és

rendszeren
történő

más statisztikai
adatállományok

bejelentkezés

Ellenőrzést
végzők

Fogadóórák
első félévi
óralátogatások,
szabadidős
tevékenységrend
november

kapcsolattartás
Tehetséggondozá
s

foglalkozások
intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek,
szakmai

Nyílt órák
Versenyekre
felkészítés

Tehetséggondoz
ó szakkörök

munkaközösségvezetők

ellenőrzése

második
negyedéves

e-napló

értékelés

Központi írásbelire

dokumentum-

intézményvezető-

jelentkező lapok

vizsgálat

helyettesek

dokumentumvizsgálat

intézményvezető és
az

Beiskolázás
folyamata
félévi
adminisztráció
megfelelése és
teljesítése

január

hospitálás

szerek
Nyílt órák-

december

tanórák,

benyújtása
e-napló, tájékozató
füzetek,
beszámolók,
statisztika

Beiskolázás

Középiskolai
jelentkezési és

folyamata

adatlapok

Lemorzsolódással

Intézkedési tervben
rögzített

veszélyeztett
tanulók fejlesztése
Pedagógus

kötelezettségek
vizsgálata

továbbképzési
kötelezettség

Beiskolázási,
továbbképzési terv

teljesítése
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intézményvezetőhelyettesek

Hónap

Ellenőrzés célja

középfokú

február

beiskolázással
kapcsolatos
teendők
SNI; BTMN-s
tanulók vizsgálata

március

április

Ellenőrzött
területek

dokumentuma-inak
kezelése
Szakvélemények

dokumentumvizsgálat

intézményvezető és
az intézményvezető-helyettesek

áttekintése

minősítési

minősítésének
előkészítése

dokumentáció
Pályaorientációs

Pályaorientáció

nap szervezése

harmadik
negyedéves

e-napló

Beiratkozás

Ellenőrzést
végzők

a tanulók felvételi

a pedagógusok

értékelések

Alkalmazott
módszer

Első osztályosok
beiratkozása

dokumentumvizsgálat

intézményvezető

Szervezési
feladatok

intézményvezetőhelyettesek

ellenőrzése

dokumentum-

intézményvezető-

vizsgálat

helyettesek

erdei iskolák,
tanulmányi
kirándulások

programtervek
dokumentumvizsgálat

tartalmi oldalának
május

megszervezése és
a lebonyolítás

intézményvezetőhelyettesek

munkálatai
Kapcsolattartás

Szülői értekezletek

e-napló,
június

tanév végi
adminisztráció

törzskönyvek,
bizonyítványok
ellenőrzése

dokumentumvizsgálat

intézményvezető és
az intézményvezető-helyettesek

A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK
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7 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A nevelőtestület nyilatkozata
A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2020. év szeptember hó 9. napján tartott értekezletén elfogadta.

.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az
elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők aláírása.)

Az intézményi tanács

Az iskolai munkatervet az intézményi tanács 2020. év szeptember hó 9. napján tartott ülésén megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak
megfelelően gyakorolta.

Kelt: Budapest, 2020. év szeptember. hónap 9. nap

.............................................
intézményi tanács képviselője

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása

Az intézmény diákönkormányzata munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat véleményezte,
azokkal egyetért.

Budapest, 2020. év szeptember hónap 9. nap

.............................................

diákönkormányzat képviselője
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A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a jogszabályban
előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Kelt: Budapest, 2020. év szeptember hónap 9. nap

.............................................
szülői szervezet (közösség) képviselője

A Külső-Pesti Tankerületi Központ, mint fenntartó véleménynyilvánítása

Az iskolai munkaterv készítése során

a fenntartó véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak

megfelelően gyakorolta.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
tankerületi igazgató
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MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉVES MUNKAPROGRAMJA)
1. sz. melléklet Alsó tagozat Reál munkaközösség munkaterve

Tagjai:
1.a Szlobodnikné Szirtes Bernadett
1.b Reichartné Mozsár Boglárka
1.c Füzesi-Petkes Melinda
2.a Baginé Hakszer Andrea
2.b Csóriánné Áj Margit
2.c Zongor – Cserháti Krisztina, Virág Katalin
3.a Papp Zsuzsanna
3.b Nagyné Sebők Erzsébet
3.c Vajóné Vágó Etelka
4.a 4.b Lesnyák Mária
4.c Kovácsné Tóth Irén

CÉLOK, FELADATOK
A munkaterv elkészítésének alapja:

-

Az előző tanév tapasztalatainak figyelembe vételével

-

Az augusztus 24-én megtartott alakuló vezetői értekezleten elfogadott munkarend

-

A 2020. augusztus 26-án megtartott alsós értekezlet humán- és reál munkaközössége egységes
feladatai, feladatvállalásai és határozatai

-

A Tanévnyitó értekezleten, augusztus 28-án elfogadott határozatok

-

A Kandó Téri Általános Iskola augusztus 31-én megszavazott, módosított pedagógiai programja és
helyi tanterve

Kiemelt feladatok:

A gyermekek általános intellektuális és speciális képességeinek feltárása és fejlesztése hatékony
pedagógiai eszközökkel, egyénre szabott pedagógiai módszerekkel.
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A tanulók érzelmi intelligenciájának, szociális érzékenységének,

pozitív gondolkodásának,

problémamegoldó képességének fejlesztése.
A tanulók digitális kultúrájának fejlesztése. Az információs társadalom változásaihoz történő
folyamatos alkalmazkodásuk, sikeres beilleszkedésük segítése. Önállóságuk növelése a
problémák digitális környezetben való megoldásához.
A NAT-ban meghatározott fő fejlesztési feladatok közül hangsúlyosak:
- Énkép, önismeret
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Környezettudatosságra nevelés
- Érzelmi intelligencia fejlesztése: önismeret, személyes döntés, az érzelmek ellenőrzése, a
stressz kezelése, empátia, kommunikáció, önkifejezés, megértés, önelfogadás, személyes
felelősségérzet, önbizalom, együttműködés, konfliktuskezelés.
- Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok
Digitális oktatás
Az előző tanév tapasztalatait összegeztük. Kiemeltük, hogyan tovább?
-

A tanév eleji ismétléssel párhuzamosan már új anyag is kerülhet

-

Az iskolai számítógépen közös elérhetőséggel tananyagot helyezünk el (ppt, tananyaghoz linkek,
órarészletek)

-

Megmutatja az oktató videó készítését az a tanító, aki tavaly már alkalmazta

-

Minden osztály online közösségi felületen is együtt van.

-

A szülői értekezlet platformja is az online tér.

Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
Alsós tantermeink mindegyikében van számítógép kivetítővel. Ez a környezet lehetővé teszi számos
pedagógiai- és tanulási mód megvalósítását, pl. a problémaközpontú és a projektalapú oktatást. A tanulókat
már alsóban hozzászoktatjuk az információk szabad elérhetősége nyújtotta lehetőségekhez.
Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok
-

Első évfolyamon az iskolát kezdő tanulók között autista is elkezdte a tanévet. A tanítók segítőivé
válik ennél az osztálynál pedagógiai asszisztens.

-

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink fejlesztő órákon vesznek részt. A tanítóik egyéni
fejlesztési tervet dolgoznak ki. A tanítási órákon megvalósítják a differenciálást. Tanulópárokat
hoznak létre.

-

A tehetséges tanulókat levelezős versenyekre ösztönzik. A feladatmegoldásokban a tanítók adnak
segítséget.

59 / 127

Alsó-felső váltás feladatai
A 4. évfolyam nevelési céljaiban meghatározzuk, hogy a tanulók önállóságára nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk. A tanév során a felsős tanárokat szeretettel várják a negyedik évfolyamon tanítók. A hospitálások
idején megmutatják, milyen módszereket, értékelési formákat alkalmaznak az osztályaikban.
A tanév végén a negyedikes osztályfőnökök átadják osztályaikat az ötödikeseknek.
Elsős tanulók szocializálása
A tanítók az előző tanévben Iskolacsipegetőn ismerkednek meg a leendő elsősökkel. Májusban nulladik
szülői értekezletet tartanak. Az új NAT szerint a 15 hetes előkészítőidőszakban türelemmel vezetik be a
legkisebbeket a közösségi életbe. Manapság egyre több a szorongó, visszahúzódó gyermek. Őket abban kell
segíteni, hogy jobban tudjanak kapcsolódni a többiekhez. És vannak a túl aktívak, őket érdemes akár plusz
feladatokkal is lefoglalni, hogy ne kerüljenek be a "rossz gyerekek" skatulyába.
Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
Az erkölcsi nevelés az önállóságra és szabadságra nevelés. Fő célunk, hogy a kisgyerek megerősítéseket
kapjon a pozitív példákra. Így lesz képes felismerni a jót, azt követni, és elutasítani a rosszat.
A boldogságóra bevezetésével a célunk, hogy meg felelő önbizalmat alakítsunk ki, fokozzuk a kitartást,
a koncentrációs képességet, fejlesszük a divergens gondolkodást és kreativitást.

MÉRÉSEK

Mérések: (központi; munkaközösségen belüli)
Megnevezése

Határidő

Végrehajtásért
felelős

Tanév

eleji

diagnosztizáló

szeptember 8-ig

mérés

intézményvezető-

matematikából
2.

3.

Kiss Éva Mária
helyettes Nagyné

és

Sebők Erzsébet mkv.

4.

évfolyamon
Tanév

eleji

szeptember 30-ig

matematika felmérések
2.

3.

és

intézményvezetőhelyettes Nagyné

4.

Sebők Erzsébet mkv.

évfolyamon

1.

évfolyam

Kiss Éva Mária

Difer

szeptemberben

mérés

Kiss Éva Mária
intézményvezetőhelyettes
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Alapműveleti mérés

Kiss Éva Mária

november 1. hete

inézményvezető-

3. és 4. évfolyamon

helyettes Nagyné
Sebők Erzsébet mkv.
Félévi

matematika

január 2. hetében

Kiss Éva Mária

felmérések
2.

intézményvezető-

3.

és

helyettes Nagyné

4.

Sebők Erzsébet mkv.

évfolyamon

4.

március

matematika

(központilag

MaTalent
évfolyam

tehetségmérése online

Kiss Éva Mária
megadott

időben)

intézményvezetőhelyettes Nagyné
Sebők Erzsébet mkv.

Tanév

végi

május 3. 4. hetében

matematika felmérések
2.

3.

és

Kiss Éva Mária
intézményvezetőhelyettes Nagyné

4.

Sebők Erzsébet mkv.

évfolyamon

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny
megnevezése

Évfolyam

Felkészítő

Megjegyzések

tanár

Tavaly március
Kenguru
matematika
egyéni verseny

2. 3. és 4.
évfolyam

A

18-án elmaradt

jelentkező

verseny, melyet

tanulók tanítói

szeptember 10-én
rendezünk meg.
Helyszín:
Kandó Téri Ált.

Iskolai
rajzverseny

1.2. 3. 4.
évfolyam

tanítók

Isk.
Időpont:
október
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Verseny

Évfolyam

megnevezése

Felkészítő

Megjegyzések

tanár

Helyszín:
Bólyai
fős

Kandó Téri Ált.

A

3. és 4.

matematika 4

Isk.

jelentkező

évfolyam

tanulók tanítói

csapatverseny

Időpont:
október 9.
Helyszín:

Bólyai
környezetismereti
4 fős

Kandó Téri Ált.

A

3. és 4.

Isk.

jelentkező

évfolyam

tanulók tanítói

csapatverseny

Időpont:
február 5.
Helyszín:
Kandó Téri Ált.

Házi

2. 3. és 4.

matematika

évfolyam

verseny

Isk.

tanítók

Időpont:
március 1. hete

Levelezős
matematika és

1.2. 3. 4.

környezetismeret

évfolyam

Többfordulós

A

versenyek, melyek

jelentkező

októbertől májusig

tanulók tanítói

versenyek

tartanak.

A kerületi szervezésű versenyekről még nem kaptunk tájékoztatást.
ELLENŐRZÉSEK

Terület

Határidő

Végrehajtásért
felelős

Tantárgyi

szept. 15.

tanítók

szept. 22.

tanítók

programok
Tanórán

kívüli

tevékenység programja
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Egyéni fejlesztési

szept. 22.

tanítók

Az adott verseny

A versenyt vállaló

tervek

Házi versenyek
lebonyolítása
Óralátogatás a
munkaköri leírás

tanító

napja
Okt.-május
időszakban.

Munkaközösségvezető

alapján
Dekoráció
készítése az iskolában

évszakonként
folyamatosan

Osztálytanítók a
vállalásnak
megfelelően

Október 23.

Projektnap

Minden tanító

március 15.

SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK

Téma

Határidő

Végrehajtásért
felelős

Alakuló

augusztus 26.

munkaközösségi

Zongor-Cserháti
Krisztina

értekezlet

Nagyné Sebők
Erzsébet
alsós mkv-k

Az esetleges

augusztus 31.

digitális oktatásra

Zongor-Cserháti
Krisztina

történő felkészülés

Nagyné Sebők

segítése a tervezésben

Erzsébet

Szünet, délutáni

alsós mkv-k

ügyeletek vállalásai

63 / 127

Videós órarészlet

október eleje

készítése a

Zongor-Cserháti
Krisztina

gyakorlatban

Nagyné Sebők
Erzsébet
alsós mkv-k

Belső

november

tudásmegosztás: első

Nagyné Sebők
Erzsébet

osztályos matematika

alsós mkv-k

bemutató óra
Az óra
tapasztalatainak
megbeszélése
Szöveges értékelés

december

1-2. évfolyamon

Zongor-Cserháti
Krisztina
Nagyné Sebők
Erzsébet
alsós mkv-k

Munkacsoportok

február

megbeszélései az első

Zongor-Cserháti
Krisztina

félév tapasztalatairól.

Nagyné Sebők
Erzsébet
alsós mkv-k

Belső

április

tudásmegosztás:

Nagyné Sebők
Erzsébet

harmadik osztályos

alsós mkv-k

környezetismeret
bemutató
Az óra
tapasztalatainak
megbeszélése
Az éves munka

június

értékelése.

Nagyné Sebők
Erzsébet
alsós mkv-k
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BEMUTATÓ ÓRÁK

Téma

Osztály

Időpont

Végrehajtásért
felelős

matematika

1.c

Füzesi-Petkes

november

Melinda tanító
Nagyné Sebők
Erzsébet mkv.
környezetismeret

április

3.c

Vajóné

Vágó

Etelka tanító
Nagyné Sebők
Erzsébet mkv.

TANÉV RENDEZVÉNYEI
Megnevezés

Határidő

Végrehajtásért felelős

Tanévnyitó csak a kis

szeptember

Komposné Kovács Anikó

1.

Bertáné Deák Márta

A Zene világnapja

október

tanítók

Megemlékezés az aradi

október

tanítók

október 12.

Nagyné Sebők Erzsébet

elsősöknek szülők nélkül

vértanúkról
Tehetséghét a Kandóban

mkv.
Cipősdoboz-akció
-ajándékgyűjtés a

december
1-15.

rászorulóknak
Magyar Kultúra Napja

Zongor-Cserháti Krisztina
mkv.
osztályfőnökök

január 22.

Zongor-Cserháti Krisztina
mkv
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Megnevezés

Határidő

Végrehajtásért felelős
tanítók

Iskolakóstoló

februárban

tanítók

Alapítványi bál

februárban

tanítók

Pénzügyi és vállalkozói

március 1-5.

Nagyné Sebők Erzsébet

A bejövő elsősöknek

témahét

mkv.

Március 15.

március

évfolyamfelelősök

ünnepi műsor

Zongor-Cserháti Krisztina
mkv
Nagyné Sebők Erzsébet
mkv.

Költészet Napja

április 8.

Zongor-Cserháti Krisztina

„Versünnep”- versek

tanítók

útján
Diáknap

június

1.évf. Szlobodnikné SZ.
Bettina
2.évf. Virág Katalin
3.évf. Vajóné V. Etelka
4.évf. Lesnyák Mária

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
s
esemény / téma

z

felelős

időpont

tanítók

dec.6.

tanítók

dec.18.

.
1

nap

(ajándékok

az

alsósoknak)

.
2
.

Mikulás

Karácsonyi osztály ünnepek
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s
esemény / téma

z

felelős

időpont

tanítók

februárban

tanítók

április vége

.
3

Farsangi

mulatság

osztálykeretben

.
4

Anyák napi műsorok

.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
1

Az aradi vértanúk emléknapja
tanítók

.
2

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe

.
4

tanítók

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc

.
5

tanítók

A holokauszt áldozatai
emléknapja

.
6

tanítók

A Nemzeti Összetartozás Napja
tanítók

.

október 6.

október 23.

március 15.

április 16.

június 4.

VII: Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók
támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok,
hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok
nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba
való sikeres beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei: egyéni fejlesztések
Ellenőrzése: a fejlesztési terv kidolgozása
képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
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Eszközei: bemutató órák, óralátogatások
Ellenőrzése: óramegbeszéléseken
a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei: szakkörök megtartása szeptembertől (Varázskezek, Anyanyelvi, Matematika)
Ellenőrzése: szakköri naplók, tanulói munkák
a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális
tartalmak megismertetése
Eszközei: Kandó hangoló
Ellenőrzése: Kandó hangoló tervében
a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének
kialakítása a tanulókban
Eszközei: Kandó hangoló, Délutáni szabadidő tevékenysége,
Ellenőrzése: A délutáni szabadidő tevékenységének tervében
az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése
Eszközei: pályaorientációs nap, délutáni szabadidős tevékenység
Ellenőrzése: A délutáni szabadidős tevékenység tervében

Nagyné Sebők Erzsébet

Budapest, 2020. szeptember 7.

munkaközösségvezető
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2. sz. melléklet Alsó tagozat Humán munkaközösség munkaterve
Tagjai:
Mesterné Biró Anikó
Darab Magdolna
Mitsányiné Bálint Andrea
Lakos Krisztina
Csóriánné Áj Margit
Jászfalvi Ildikó
Bertáné Deák Márta
Komposné Kovács Anikó
Harasztiné Erdős Melinda
Gazdagné Ferencz Éva
Kovácsné Tóth Irén
Zongor-Cserháti Krisztina mkv.

CÉLOK, FELADATOK
Az éves munka tervezésének alapjai:


Az Oktatási Törvényben és a Tankerület által megfogalmazott kötelességek, feladatok



Az intézmény vezetőinek iránymutatása



A Kandó Téri Általános Iskola Pedagógiai Programja



Az alsós munkaközösségek célkitűzései



A felső tagozatos humán és reál munkaközösség munkaterve



A 2019. augusztus 26-án megtartott alsós reál és humán munkaközösségi értekezlet, valamint a
tagozatértekezlet feladatvállalásai és határozatai



A Kandó Tári Általános Iskola tanévnyitó értekezletén, augusztus 28-án elfogadott határozatok

Kiemelt feladatok:
A gyermekek általános intellektuális és speciális képességeinek feltárása és fejlesztése hatékony
pedagógiai eszközökkel, egyénre szabott pedagógiai módszerekkel.
A tanulók érzelmi intelligenciájának, szociális érzékenységének,
problémamegoldó képességének fejlesztése.
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pozitív gondolkodásának,

A tanulók digitális kultúrájának fejlesztése. Az információs társadalom változásaihoz történő
folyamatos alkalmazkodásuk, sikeres beilleszkedésük segítése. Önállóságuk növelése a
problémák digitális környezetben való megoldásához.
Énkép, önismeret
- A tanulás tanítása
Testi és lelki egészség
- Környezettudatosságra nevelés
- Érzelmi intelligencia fejlesztése
Összetevői: önismeret, személyes döntés, az érzelmek ellenőrzése, a stressz kezelése, empátia,
kommunikáció, önkifejezés, megértés, önelfogadás, személyes felelősségérzet, önbizalom,
együttműködés, konfliktuskezelés
- Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok
Digitális oktatás
A már megismert platformok folyamatos használata a mindennapos oktatásban, megerősítésképp.
Kutatómunkák, házi feladatok, kiselőadások készítése digitális formában. Osztályközösségek kialakítása az
online térben is. Digitális módszer- és feladatbank létrehozása. Belső tudásmegosztás: videókészítés, online feladatok készítése.
Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
A projekt-alapú oktatás előtérbe helyezése. Változatos tanulási formák alkalmazása (csoportmunka,
projektek, projekthetek)
Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok
A tanórákon megjelenő folyamatos differenciálás mellett tehetséggondozó szakkörök keretében
biztosítjuk az egyénre szabott fejlesztés lehetőségét.
Alsó-felső- váltás feladatai
Az előző tanév végén (optimális esetben) a leendő osztályfőnökök órákat látogatnak a negyedik
évfolyamon. Ez sajnos a tavalyi tanévben nem tudott megvalósulni.
Az alsós tanítók és az ötödikes osztályfőnökök közös megbeszélést tartanak a tanév elején. A tanítók
ismertetik a közösség főbb jellemzőit, lehetőséget hagyva az új osztályfőnöküknek is a tapasztalatszerzésre.
Név szerint említik azokat a tanulókat, akik a tanulmányi eredményeik alapján, vagy a szociális hátterük
miatt külön figyelmet érdemelnek. A bemeneti mérés anyaga a 4. osztályos év végi anyag. A kapcsolattartás
a tanév első hónapjában szoros.
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Elsős tanulók szocializálása
A leendő elsősöket „Iskolacsipegető” foglalkozásokon szoktuk megismertetni az iskolával, a
tanító nénikkel. Ezt a tavalyi tanév második félévében nem tudtuk megvalósítani a járványhelyzet
miatt. Szeptemberre maradt ez a feladat. Elsősorban saját, új közösségükbe kell beilleszkedniük.
Tanítóik kezdettől fogva kialakítják azt a szokásrendet, ami számukra megfelelő és biztonságot is
nyújt. Ezek mellett megismerik az iskolai szokásokat, szabályokat. A 15 hetes előkészítő időszak
lehetőséget biztosít ezekre.
Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
A hétfő reggeli Kandó Hangolók alkalmával lehetőség nyílik az aktuális nevelési helyzetek
megbeszélésére. Idén iskolánk részt vesz a Boldog Iskola programban. A tematika szerint havonta
egy alkalommal vesznek részt a tanulók lelki jólétüket biztosító foglalkozáson.
MÉRÉSEK

Mérések: (központi; munkaközösségen belüli)
Megnevezése

Határidő

Végrehajtásért
felelős

szeptember 2. hete
Bemeneti

alsós int.vez.h.
mkv.

diagnosztizáló mérés

tanítók
elsős tanítók

DIFER

Év eleji felmérés

október eleje

alsós int.vez.h.

2-4. évfolyam

mkv.
tanítók

Helyesírási

mérés

november

alsós int.vez.h.

2-4. évfolyam

mkv.

1.

tanítók
január
Félévi mérések

alsós int.vez.h.
mkv.
tanítók
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Helyesírási mérés 2.

április

alsós int.vez.h.

2-4. évfolyam

mkv.
tanítók
alsós int.vez.h.

Kompetencia-alapú
szövegértési mérés

Tanév végi felmérések

május

mkv.

1-4. évfolyam

tanítók

május

alsós int.vez.h.

1-4. évfolyam

mkv.
tanítók

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
A járványügyi helyzet miatt idén egyelőre nem terveznek az iskolák kerületi versenyeket.
Iskolai versenyeket tervezünk:
Verseny
megnevezése

Évfolyam

Felkészítő

Megjegyzések

tanár
tanítók
lebonyolítás:
Csóriánné
Áj Margit
Füzesi-



1-4



eredményhirdetés
rádió

Gazdagné
Ferencz Éva
Komposné
Kovács Anikó

Bolyai anyanyelvi
verseny

tanítók

3-4.
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saját

a rajzokat

Bertáné
Deák Márta

tanulók

termeikben készítik el

Petkes Melinda
Rajzverseny

a



november 6.

:

Verseny
megnevezése

Évfolyam

Felkészítő

Megjegyzések

tanár


saját iskolánkban



online formában



2020. november



skype segítségével



eredményhirdetés:

tanítók
lebonyolítás:
Harasztiné
Erdő Melinda
Gazdagné
Ferencz Éva
Versmondó
verseny

Kovácsné
1-4.

Tóth Irén
Mitsányiné
Bálint Andrea

rádió

Darab
Magdolna
Lakos
Krisztina

3-4.



2020. január



a

3-4-5.

tanítók

vetélkedő

az

alsó tagozat készíti

évfolyamos

„Mesék szárnyán”

feladatlapokat



a

tanulók

saját

termükben végzik a

felsős

feladatokat

magyartanárok


eredményhirdetés:
rádió

Mesemondó
verseny

1-4.



március



online formában,



skype segítségével



eredményhirdetés:
rádió
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Verseny
megnevezése

Évfolyam

Felkészítő

Megjegyzések

tanár


a

tanulók

saját

termükben végzik a
Farkas Anna
nyelvtanverseny

tanítók

1-4.

feladatokat
eredményhirdetés:
rádió

ELLENŐRZÉSEK
Terület

Határidő

Végrehajtásér
t felelős

Tantárgy

kívüli

tevékenység

ellenőrzés ideje

tanítók

szept. eleje.

i programok
Tanórán

Az

Szeptember
16-18.

tanítók

szept.
második fele

Szeptember
21-23..

programja
Házi

versenyek
lebonyolítás

Az

tanítók

adott

A

verseny

előtt egy héttel

verseny napja

a
Óralátogatás

a

munkaköri

Okt.-május

mkv.

időszakban.

szeptembert
ől

leírás

májusig

folyamatos

alapján
Dekoráció
készítése az

évszakonkén

osztálytanítók
a

t folyamatosan

iskolában

vállalásnak

megfelelően
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minden
hónap
péntekje

első

.SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK

Téma

Határidő

Végrehajtásért
felelős

A

munkaközösség

szakmai

augusztus 26.

életének

Zongor-Cserháti
Krisztina

megtervezése

Nagyné

Sebők

Erzsébet
Hogyan készüljünk

augusztus 31.

a digitális oktatásra?

Nagyné

Sebők

Erzsébet
Zongor-Cserháti
Krisztina

Az

első

hónap

október 7.

tapasztalatai

Zongor-Cserháti
Krisztina

1. évfolyam
Gyakorlati tanácsok
a digitális oktatáshoz
Belső

november

tudásmegosztás
Harasztiné

Zongor-Cserháti
Krisztina

Erdős

Melinda
Félévi mérőanyagok

december 8.

összeállítása

Az

Zongor-Cserháti
Krisztina

első

szakmai

félév

február 10.

életének

Zongor-Cserháti
Krisztina

összefoglalása
A

munkaterv

áttekintése
Belső

március

tudásmegosztás

Zongor-Cserháti
Krisztina

Boldogság-óra
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A

helyesírási

április

Zongor-Cserháti

mérések tapasztalatai

Év

Krisztina

végi

május

Zongor-Cserháti

mérőanyagok

Krisztina

összeállítása

BEMUTATÓ ÓRÁK

Téma

Osztály

Időpont

Végrehajtásért
felelős

Művészeti

3.c

2020.

nevelés

november

ZongorCserháti Krisztina

ének-zene
Boldogság-

2.c

2021.

óra

március

ZongorCserháti Krisztina

TANÉV RENDEZVÉNYEI

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak
ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja
s
esemény / téma

z

felelős

időpont

.

1
.

Az aradi vértanúk
emléknapja

október 6.

(október 6.)

tanítók
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s
esemény / téma

z

felelős

időpont

.

2
.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe

október 22.

(október 23.)

4
.

tanítók
tanítók

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepe
(március 15.)

5

int.vez.h.

A holokauszt áldozatai
emléknapja (április 16.)

.

6
.

március 12.

alsós

április 16.

tanítók

A Nemzeti Összetartozás
június 4.

Napja
(június 4.)

tanítók

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
s
esemény / téma

z

felelős

időpont

.
1
.
2
.
3
.

Tanévnyitó ünnepség

3.évf.tanítói

Érkezik a Mikulás!

Adventi készülődés az
osztályokban

december 4.

tanítók

december 1.

Mesterné Biró
Anikó
Virág Katalin
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1.

tanítók

Cipősdoboz-akció

Magyar Kultúra Napja

szeptember

s
esemény / téma

z

felelős

időpont

.
Nagyné Sebők
Erzsébet
Nyáry Krisztina
4
.

Szülők-nevelők bálja

tanítók

február 6.

Mitsányiné Bálint
Andrea

Költészet Napja

Bertáné Deák Márta
5
.

Tehetségest

tanítók

április 21.

Szlobodnikné Szirtes
Bernadett
6
.

Diáknap

Virág Katalin
Vajóné Vágó Etelka
Kovácsné Tóth Irén

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
s
esemény / téma

z

felelős

időpont

.

Karácsonyi
zenés irodalmi est
1
.

szükség esetén online

3
.

Csóriánné Áj Margit
Zongor-Cserháti

december 16.

Krisztina
1-4.

Anyák napja

évfolyam

április 26-29.

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók
támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok,
hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete
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Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok
nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba
való sikeres beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei: differenciált foglalkozások, tehetséggondozó szakkörök
Ellenőrzése: folyamatos; mkv, alsós int.vez.h.
képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
Eszközei: matematikai és helyesírási mérés; kompetenciaalapú szövegértés-mérés
Ellenőrzése: a megadott időben;mkv
a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei: tehetséggondozó szakkörök
Ellenőrzése: : a megadott időben;mkv
a versenyek szervezése :
Eszközei: igazodva a mindenkori járványügyi helyzethez
Ellenőrzése: mkv.
a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális
tartalmak megismertetése
Eszközei: A szabadidős munkatervben foglaltak szerint
Ellenőrzése: mkv.
a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének
kialakítása a tanulókban
Eszközei: Kandó Hangoló, Múzeumi nap
Ellenőrzése: mkv.
az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése
Eszközei: Pályaorintációs nap, „Én hetem” program, Boldog Iskola program
Ellenőrzése: mkv.

Zongor-Cserháti Krisztina

Budapest, 2020. szeptember 07.

alsós humán munkaközösségvezető
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3.sz. melléklet Felső tagozat Humán munkaközösség munkaterve
Tagjai:
Furtner Nikolett, Iványi-Windhofferné Gonda Gabriella, Kiss Éva Mária, Kormos Szilvia, Körtvélyes Istvánné,
dr. Lesznyákné Horváth Zsuzsanna, Szécsi Attila, Tímár Margit, Teleki Fruzsina Marianna, Zsendej Katalin
CÉLOK, FELADATOK
Kiemelt feladatok: (Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok, tanév kiemelt
feladataira építve ill. munkaközösség határozata alapján)
Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok:
1. Az új NAT szaktantárgyi tanítási tapasztalatainak összegzése, összevetése az előző tanév
tapasztalataival.
2. Kompetencia mérésre készülés: szövegértés fejlesztésének lehetőségei,
az országos kompetenciamérés eredményeink megtartása, emelése.
3. A pedagógiai folyamatokban az értékelés szerepe, lehetőségei. Az online tanítás tapasztalatai az
értékelés területén. Egységes értékelési szempontok kialakítása.
Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok
1. A tanulók érzelmi intelligenciájának (EQ) fejlesztése. „TETT” szemlélet: tisztelet, empátia,
türelem, tolerancia (erkölcsi értékek a mindennapi tanórai tevékenység során).
2. A tanulók egységes, motiváló és pozitív értékelése, az interaktív, élmény- és kutatás alapú
módszerek, valamint az együttműködésen alapuló munkaformák, projektek hangsúlyosabb
megjelenése a tanórákon.
3. A logikus gondolkodás, a kommunikációs kompetenciák, a tanulási technikák, a tanulók
együttműködésének fejlesztése a szakórák módszertanában.
4. A tanulók olvasóvá nevelése, szövegértési, valamint digitális kompetenciájának fejlesztése.
Online oktatás tapasztalatainak beépítése a tanítási órák módszertanába.
5. A projektoktatás témahetei:
a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete
b) digitális témahét
c) fenntarthatóság-környezettudatosság
6. A tehetséggondozás lehetőségei a szakköri munkában, a levelező versenyek kihasználása.
7. A differenciálás alkalmazásának lehetőségei az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az
egyéni fejlesztés lehetőségei a BTM és az SNI szakvéleménnyel rendelkező tanulók, valamint
a lemorzsolódással veszélyeztetettek tanulók esetében.
8. A középiskolai életre történő felkészítés: a humán tantárgyak tanulási módszereinek
megismertetése.
9. A tehetséggondozó tevékenység megújítása tanórán kívüli gazdagító programokkal: „
Tehetség hét” programjának segítése a humán területek megjelenésével, illetve a
lebonyolításban történő aktív részvétel.

MÉRÉSEK
Mérések: (központi; munkaközösségen belüli)
Megnevezése

Határidő

Végrehajtásért felelős
munkaközösség-vezető

Év eleji kompetencia mérések
(munkaközösségen belüli)

szeptember 18.

Tanév közi és év végi
diagnosztizáló, valamint
szummatív mérések

témazárások előtt
diagnosztizáló, témák végén
szummatív

és a
szaktanárok
munkaközösség-vezető
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és a
szaktanárok

munkaközösség-vezető
Kompetencia mérés (központi)

március, április – gyakorlás
május országos

és a
szaktanárok

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Iskolai hagyomány

Iskolai (házi):
Farkas Anna helyesírási és
versmondó

Megjegyzések

megőrzése,
Szaktanárok

5-8.

a verseny szervezője:
dr. Lesznyákné H.
Zsuzsa
Iskolai hagyomány
megőrzése,

Iskolai (házi):
„Mondák szárnyán …”

Szaktanárok

3-5.

a verseny szervezője:
Teleki Fruzsina
Iskolai hagyomány
megőrzése,

Iskolai (házi):
Teleki László rajzverseny

5-8.

Gonda Gabriella

a verseny szervezője:
Gonda Gabriella

Kárpát-medencei magyarok
számára/országos,
tankerületi verseny:

A verseny szervezője:
Szaktanárok

5-8.

Zsendej Katalin

Simonyi helyesírási
Kárpát-medencei magyarok
számára/országos verseny:

A verseny szervezője:
Szaktanárok

5-8.

Körtvélyes Istvánné

Bolyai nyelvtan
Kárpát-medencei magyarok
A verseny szervezője:

számára/országos,
tankerületi verseny:

7-8.

Szaktanárok

Kiss Éva Mária

5-8.

Szaktanárok

---------

5.

Szaktanárok

--------

Kazinczy szépkiejtési
verseny
Kárpát-medencei magyarok
számára/országos,
tankerületi verseny:
Vörösmarty szavaló
A 18. kerület
gondozásában/tankerületi
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Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

történelem verseny
Tankerületi:
népdal éneklési (kórus,
egyéni)

Szaktanár: Szécsi

5-8.

--------

Attila

Kárpát-medencei magyarok
számára/országos

Szaktanárok

5-8.

A tanulók által vállalt

---------

levelezős versenyek

ELLENŐRZÉSEK
Terület

Határidő

Végrehajtásért felelős

Füzetek (külalak, javítás)

november, március

munkaközösség-vezető

Érdemjegyek száma, minősége
(összevetve a tanulói
közösségek
képességszintjével)
Pedagógiai és oktató munka óralátogatás:
1. félév: 5. és 8. évfolyam
szaktanárai
2. félév: 6. és 7. évfolyam
szaktanárai

november, december; március,
május

munkaközösség-vezető

folyamatos

munkaközösség-vezető

.SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK
Téma
Az értékelés módszerei: online
tanítás során
Az online tanítás tapasztalatai,
lehetséges módszerek a
hatékony tanítás érdekében
Etikatanítás módszerei

Határidő
szeptember 30.

Végrehajtásért felelős
Körtvélyes Istvánné

október 14.

Körtvélyes Istvánné

november 25.

Kompetencia mérés
tapasztalatai, feladatok az
eredményességért

április 14.

Körtvélyes Istvánné
Tímár Margit
Körtvélyes Istvánné

BEMUTATÓ ÓRÁK
Téma
Új tanterv, alsó és felső
tagozat átmenet
nehézségei,
módszerek a magyar
tanítás során

Osztály

Időpont

5/b 2

november 19.

Körtvélyes
Istvánné

Etika tanítása

6/7. évfolyam

április 22.

Tímár Gitta
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Végrehajtásért felelős

módszerek és
lehetőségek a tanítás
során

TANÉV RENDEZVÉNYEI
A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét,
példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak
ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok az évfolyamok osztályainak a feladata a
szaktanárok és az osztályfőnökök együttműködésével.
A dekoráció is, szakmai segítő: Gonda Gabriella.
sz.

1.

2.

4.

6.

esemény / téma

felelős
6. évfolyam

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Körtvélyes Istvánné
8. évfolyam

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe (október 23.)

Körtvélyes Istvánné

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepe (március 15.)

5.évfolyam

A Nemzeti Összetartozás Napja

Körtvélyes Istvánné
7. évfolyam
Körtvélyes Istvánné

(június 4.)

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

esemény / téma

felelős

A Zene világnapja

Szécsi Attila

Karácsonyi kulturális ünnepség

Tímár Gitta és Szécsi
Attila

Magyar kultúra napja

2020.
október 1.
2020.
december
16.
2021.

Kormos Szilvia

Költészet napja

időpont

január 22.

Teleki Fruzsina, Gonda

2021.

Gabriella

április 13.
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esemény / téma

felelős

időpont

7. évfolyam

Ballagás

osztályfőnökök, és
szaktanárok

2021.
június 11.

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása,
kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek
megismerése, megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő
lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres
beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei: mérések, szakvélemények.
Ellenőrzése: iskolavezetés, munkaközösség-vezető
képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
Eszközei: differenciált órák, szakkörök
Ellenőrzése: mérések, versenyek, iskolavezetés, munkaközösség-vezető
a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei: versenyeztetés, szakköri munkákba bevonása
Ellenőrzése: iskolavezetés, munkaközösség-vezető
a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének
kialakítása a tanulókban
Eszközei: helytörténeti ismeretek beépítése azórai, szakköri munkába
Ellenőrzése: iskolavezetés, munkaközösség-vezető
az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése
Eszközei: osztályfőnöki órák, szaktanárok megbeszélése, szabadidős tevékenységek
Ellenőrzése: iskolavezetés, munkaközösség-vezető

Budapest, 2020. szeptember 6.

Körtvélyes Istvánné
munkaközösségvezető
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4.sz. melléklet Felső tagozat Matematika-Informatika-Technika munkaközösség munkaterve
Tagjai: Novák Csilla, Kismihályné Naszrai Margit, Tóthné Kis Éva, Sziráki Eszter, Bűrös Adrienne,
Nyári Krisztina, Jászfalvi Ildikó, Tóth Károly, Mihalik László, Tenke Zsuzsanna

CÉLOK, FELADATOK
Kiemelt feladatok: Az iskolai kiemelt feladatokon túl a munkaközösségünk célja a kerületi és a szokásos
versenyeken való eredményes szereplés, tehetséggondozás, lemorzsolódás megakadályozása.
- Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok
Digitális oktatás
A tavalyi év tapasztalataiból kiindulva szükséges egy egységes online rendszer, melyre a gyerek és a
pedagógus is fel tud készülni. Ha ismét online tanítás lesz, ki kell alakítani egy online órarendet, melyben 3
óránál több ne legyen a gyerekeknek naponta. Célszerű az eddig elkészített digitális tananyagok megosztása
egymás között. Legyen kidolgozva, az iskolai eljárásrend arra az esetre, ha a tanuló nem dolgozik, nem vesz
részt az online órákon. /Lehessen osztályzattal (1) értékelni a nem tanulást./

Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
A különféle innovatív módszerek alapos megismerése után keresni a lehetőséget az iskolai
alkalmazhatóságra. Jó gyakorlatok gyűjtése. Képességfejlesztés és a személyiségfejlesztés segítése.
Projektjellegű oktatás.

Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok
Matematika órán csoportbontás a 7-8. évfolyamon. Korrepetálás és szakkör az 5-6. évfolyamon. Ezek a
tanórák, foglalkozások a tehetséggondozást és a felzárkóztatást is segítik. Fontos még az egységes
témazárók és az egységes %-ok alkalmazása az értékelésnél.
Informatika órán minden osztály bontva van.

Alsó-felső-középiskola váltás feladatai
Jó az együttműködés az alsó és a felső tagozat között. / osztályok átadása szeptemberben/
A továbbtanuló nyolcadikosok felkészítése a felvételire, a középiskolára megoldott, hiszen már 7-től működnek
a különböző szintű csoportok matematikából. Ez nagyon jól segíti a felkészülést, és biztosítja az
esélyegyenlőséget a tanórákon.

Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
Igazodunk az iskola értékrendjéhez, betartjuk a Házirend szabályait.
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MÉRÉSEK

Mérések: (központi; munkaközösségen belüli)
Megnevezése

Határidő

Végrehajtásért felelős

Év

09. 04. /a 2. szakórán

szakanárok, Mkv

eleji

szintfelmérő

matematikából
Számolási

írják/
készség

04.23

szaktanárok, Mkv

mérés

Kiemelt mérések:
Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés matematikából: a szakmai munkaközösségek által kialakított
mérőeszközök segítségével
Határidő: 2020. 09.04.
Felelős: szaktanárok, Mkv

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny
megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

5-8.

szaktanárok

10.09

5-8.

szaktanárok

április vége

3-8.

szaktanárok

folyamatosan

3-8.

szaktanárok

folyamatosan

3-8.

szaktanárok

folyamatosan

Bolyai
Matematika
Csapatverseny
Kerületi
Matematika
verseny:
Fejér
Lipót
Levelezős
versenyek:
Curie, Bonifert
Tesztes
versenyek:
Zrínyi, Kenguru
Feladatmegoldós
versenyek: Varga
Tamás,
Kalmár

Logika,
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ELLENŐRZÉSEK

Terület

Határidő

Végrehajtásért felelős

BECS: Novák Csilla

március

Tenke Zsuzsanna

BECS: Kismihályné Naszrai

április

Tenke Zsuzsanna

BECS: Sziráki Eszter

március

Tenke Zsuzsanna

BECS: Mihalik László

február

Tenke Zsuzsanna

Margit

SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK

Téma

Határidő

Végrehajtásért felelős

Alakuló, éves tervezés

2020. 08. 26.

Tenke Zsuzsanna

Az év elején felmerült

2020. október

Tenke Zsuzsanna

munka

2021. január

Tenke Zsuzsanna

Tankönyv rendelése, új
tankönyvről

2021. április

Tenke Zsuzsanna

2021. június

Tenke Zsuzsanna

kérdések
megbeszélése
Csoportbontások
tapasztalatai
Féléves
értékelése

tapasztalatok
Éves
munka
értékelése, beszámoló,
fejlesztési terv

BEMUTATÓ ÓRÁK

Téma

Osztály

Időpont

Végrehajtásért
felelős

Játék
lehetősége

6.c

2021. február

a

matematikaórán
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Tenke
Zsuzsanna

TANÉV RENDEZVÉNYEI

Megnevezés

Határidő

Végrehajtásért felelős

A világ
tanórája

október eleje

Kismihályné
Naszrai
Margit, Tóth Károly

Bolyai verseny

10.09.

szaktanárok
Tenke Zsuzsanna

Tehetséghét

október

szaktanárok, Mkv

Levelezős
versenyek
nevezés, bonyolítás

folyamatosan

Tenke Zsuzsanna

Kerületi

december

Tóth

legnagyobb

Informatika

verseny
Modell Makett Kiállítás

Károly,

Mihalik

László
2021. április

Kismihályné
Naszrai
Margit, Tóth Károly

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása,
kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek
megismerése, megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül,
egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való
sikeres beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei: csoportbontás a 7-8. évfolyamon, 5-6. évfolyamon szakkör és korrepetálási lehetőség
Ellenőrzése: Tenke Zsuzsanna
képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
Eszközei: A szakórákon minden szaktanár feladata a kompetenciafejlesztés. Matematikai, logikai és digitális
kulcskompetenciák
Ellenőrzése: szaktanárok, Mkv
a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei: csoportbontás, szakkör
Ellenőrzése: szaktanárok, Mkv
a versenyek szervezése
Eszközei: A meghirdetett versenyek koordinálása
Ellenőrzése: Felelős, kapcsolattartó: Tenke Zsuzsanna
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az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése
Eszközei: A felvételire felkészítés egyik kiemelt feladata a 7-8. évfolyamnak. A tehetséges tanulók megfelelő
középiskolába irányítása. A versenyek lehetősége is ezt a célt szolgálják.
Ellenőrzése: szaktanárok, Mkv

Budapest, 2020. szeptember 8.

Tenke Zsuzsanna
munkaközösségvezető
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5.sz. melléklet Felső tagozat ÖKO-Természettudományi munkaközösség munkaterve
Tagjai::

Bűrös Adrienne

matematika, fizika (munkaközösség vezető)

Csepeli Aliz

biológia, testnevelés

Csizmadiáné Hajnal Bea

földrajz, testnevelés

Dufekné Dobia Gyöngyi

biológia

Furtner Nikolett

földrajz

Házi Zsuzsanna

pedagógiai asszisztens, laboráns

Horváth_Árkosi Zsuzsanna

fizika, kémia

Kovácsné Tóth Irén

tanító

Mesterné Bíró Anikó

tanító

Némethné Csúzi Judit

természetismeret

Sziráki Eszter

matematika, kémia

Tenke Zsuzsanna

matematika, fizika

Windhofferné Gonda Gabriella természetismeret, biológia, rajz és vizuális kultúra

CÉLOK, FELADATOK
- Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok
Digitális oktatás:
Tavalyi tanév tapasztalatainak megbeszélése.
Egységes online rendszerre fel kell készülni, ehhez gyakorlati oktatásra van szüksége tanulónak,
pedagógusnak egyaránt.
Ki kell alakítani egy online órarendet, melyben 3 óránál több ne legyen naponta.
Egyénileg készített feladatlapok összegyűjtése.

Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők:
Tanulóinkat folyamatosan fejlesztjük, a tanítási órán differenciálás módszerével, a tanítási órákon kívüli
foglalkozásokkal, programokkal.
Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok:
Fejlesztő foglalkozások, egyéni fejlesztések, tehetséggondozás, felzárkóztatás, korrepetálás.
Alsó-felső-középiskola váltás feladatai:
5. osztályban tanítók szorosan együttműködnek az alsós kollégákkal.
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Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés:
Nyugodt légkört teremtünk a tanítási órákon.
A gyereket, szülőt partnernek tekintjük, de közben kifejezve, hogy az általunk felépített szabályokat be kell
tartani.
Segítjük egymást, támogatjuk a felzárkóztatásra szorulókat.
MÉRÉSEK
Mérések: (központi; munkaközösségen belüli)
Megnevezése

Határidő

Végrehajtásért felelős

Tanév rendjében

Igazgatóhelyettes

TTK Kompetencia

VERSENYEK
Verseny
megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések
Tenke

Bolyai TTK

3-8

Szakos kollégák

Horváth
Hevessy (kémia)

Árkosi

Zsuzsanna

7.8.

Sziráki Eszter
Horváth
Kerületi fizika

Árkosi

Zsuzsanna

7.8.

Bűrös Adrienne
Kaaán Károly

Némethné

5.6.

Csúzi Judit

Kerületi
munkaközösség
által
meghírdetett

5-8

Szakos kollégák

5-8.

Csepeli Aliz

7.8.

Furtner Nikolett

versenyeken
részt veszünk
ÖKO
verseny
kerületi
Földrajz
nyelven

angol
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Zsuzsannánál
kell jelentkezni

ELLENŐRZÉSEK

Terület

Határidő

Végrehajtásért felelős

BECS: Csepeli Aliz

2021. február

Bűrös Adrienne

BECS: Sziráki Eszter

2021. március

Bűrös Adrienne

BECS:

2021. április

Bűrös Adrienne

Windhofferné

Gonda Gabriella
Pályakezdő

kolléga

segítése:
Nikolett)

tanév

(Furtner

során

Bűrös Adrienne

folyamatosan

SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK

Téma
1. éves munkaterv
2. bemutató
tapasztalatainak

óra

Határidő

Végrehajtásért felelős

2020. szept. 1.

Bűrös Adrienne

2020. október

Dufekné Dobia Gyöngyi

2021. január

Bűrös Adrienne

2021. március

Bűrös Adrienne

2021. június

Bűrös Adrienne

megbeszélése
3. féléves

munka

értékelése
4. Tankönyv rendelése, új
tankönyvről
tapasztalatok
5. Éves munka értékelése,
beszámoló

BEMUTATÓ ÓRÁK

Téma

Osztály

Időpont

Végrehajtásért
felelős

Digitális

7.c

2020. október

Dufekné Dobia

elemek
biológia

a

Gyöngyi

oktatásban
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TANÉV RENDEZVÉNYEI

Megnevezés

Határidő

Végrehajtásért felelős

Gyűjtés
Állatmenhelynek

2020. október

Bűrös Adrienne

Sulizsák program

2020. szeptember

Csepeli Aliz

Pet palack kupakgyűjtés

folyamatos

pedagógusok

Aula virágok gondozása

folyamatos

Dufekné Dobia Gyöngyi

folyamatos

Csepeli Aliz

folyamatos

osztályfőnökök

folyamatos

Bűrös

a 7. évfolyammal
Magaságyások
gondozása
Szelektív

hulladék

gyűjtés
osztálytermekben

az

fakultatívan
Szelektív

hulladék

Adrienne

gyűjtés a folyosókon,

osztályok

közlekedő tereken

felelőseivel

ELTE

Ásvány

és

2020.

október

kőzettár
a
évfolyammal

7.

tehetség héten

Látogatás

a

2020.

október

Csillagvizsgálóba a 7.
és 8. évfolyammal

tehetség héten

Látogatás

2020. tavasz

a

paksi

a

Furtner Nikolett

a

Házi Zsuzsa

az
ÖKO

Tenke Zsuzsanna
Bűrös Adrienne

Atomerőműbe
Terepgyakorlatok a 6.

2020/2021

évfolyamnak

tanmenet alapján

Laborlátogatás,
műhelymunka
a

2020/2021
tanév
tanmenet alapján

Csepeli Aliz

2020. szeptember

Bűrös Adrienne

8.

tanév

évfolyamnak
Faliújság: Covid

Némethné Csúzi Judit

Dufekné Dobia Gyöngyi

Csepeli Aliz
Faliújság:
Terepgyakorlatok

2020. október (ha a
program megvalósul)

Némethné Csúzi Judit

Faliújság.

2020. november

Horváth

Légszennyezettség
mérés

Zsuzsanna

93 / 127

Árkosi

Faliújság.
naptár

Adventi

Faliújság:

Alvó

2020. december

Dufekné Dobia Gyöngyi

2021. január

Dufekné Dobia Gyöngyi

aktuális

Bűrös Adrienne

természet
Pályázatok

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra
közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése,
megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül,
egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való
sikeres beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei: Tanmenetben feltüntetjük a tanulók neveit.
Ellenőrzése: Tanmenet elfogadása.
képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
Eszközei: Tanórákon differenciálás módszerét alkalmazzuk. Differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat
tartunk.
Ellenőrzése: Kréta rendszerén keresztül.
a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei: Tanórákon differenciálás módszerét alkalmazzuk. Differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat
tartunk. Versenyekre készítünk fel.
Ellenőrzése: Kréta rendszerén keresztül.

a versenyek szervezése
Eszközei: Tanítási órákon differenciált feladatokat adunk. Tanítási órán kívüli programokat szervezünk.
Tehetség hetet szervezünk.
Ellenőrzése: Kréta, egyéb beszámolók.
a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális
tartalmak megismertetése
Eszközei: ÖKO programokkal segítjük
Ellenőrzése: beszámolók
a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének
kialakítása a tanulókban
Eszközei: közösségi programokon keresztül
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Ellenőrzése: beszámolók
az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése
Eszközei: projekt munkák, közös feladatok kitűzése
Ellenőrzése: leadott munkák, beszámolók

Budapest, 2020. szeptember 5.

Bűrös Adrienne
munkaközösségvezető
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6.sz. melléklet Felső tagozat Angol nyelvi munkaközösség munkaterve
Tagjai: Bimbó Zsuzsa, Dobrocsiné Derényi Ildikó, Johnson Krisztina, Mészáros Kinga, Nyári Krisztina,
Szász Edina, Totiszné Forgó Sarolta és Varga Katalin.
CÉLOK, FELADATOK
Kiemelt feladatok: (Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok, tanév kiemelt
feladataira építve ill. munkaközösség határozata alapján)
1. Az országos kompetenciamérés eredményeink megtartása, emelése
2. A tanulók olvasóvá nevelése, szövegértési, valamint digitális kompetenciájának fejlesztése.
3. A fenntarthatóság szemléletének beépítése az ÖKO projektekbe, a nevelési tervekbe, a tanulók
személyiségformálásába.
4. Kapcsolódás az Oktatási Hivatal által meghirdetett témahetek programjaihoz
 Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1-5.,
 Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23,
 Digitális Témahét 2021. március 22-26.
Digitális oktatás:
A Teams lehetőségeinek feltárása és használatának beépítése a mindennapi munkába
Digitális fogadóóra (Skype, Teams)
Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők:
saját innovációk megismertetése a munkaközösség tagjaival, ötletbörze
Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok
A feladatbank további bővítése mind a tehetséggondozás mind a felzárkóztatás területén
Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
A tanulók érzelmi intelligenciájának (EQ) fejlesztése. „TETT” szemlélet: tisztelet, empátia, türelem,
tolerancia.

MÉRÉSEK
Mérések: (központi; munkaközösségen belüli)
Megnevezése
Határidő
3. évf.
máj. 10-14

Végrehajtásért felelős
D. Ildikó, V. Katalin

4. évf. év végi mérés

máj.25-29.

D. Ildikó és a 4. évfolyamon
tanító tanárok

5. évfolyam év végi mérés

máj.17-21.

D. Ildikó és az 5. évfolyamon
tanító tanárok
a 6-8. évfolyamokon emelt
óraszámban tanító tanárok
D. Ildikó, és az adott
évfolyamokon tanító tanárok

Házi próbavizsgák
Országos idegen nyelvi
kompetencia mérés 6. és 8.
évf.

ápr. 12-jún. 3.
máj. 19.

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny megnevezése
Évfolyam
Felkészítő tanár
B. Zsuzsa J. Krisztina,
Országos angol nyelvi
7-8
M. Kinga T. Sarolta, D.
verseny
Ildikó
Kerületi angol nyelvi
D. Ildikó, Sz. Edina, M.
5-6
verseny
Kinga
Kerületi angol nyelvű
vers és prózamondó
J. Krisztina, Sz. Edina,
5-8
verseny Tímár Éva
B. Zsuzsa
emlékére
Számítógépes világjáró
7
B. Zsuzsa M. Kinga
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Megjegyzések

Verseny megnevezése

Évfolyam

Európán át

7-8.

Felkészítő tanár
B. Zsuzsa J. Krisztina,
M. Kinga T. Sarolta, D.
Ildikó

Megjegyzések

ELLENŐRZÉSEK
Terület
Óralátogatások
V. Katalin
B. Zsuzsa
T. Sarolta
J. Krisztina
Sz. Edina
M. Kinga
Ny. Krisztina
Szótárfüzetek vezetése
4-5. évfolyam
6-7. évfolyam
8. évfolyam
Füzetek vezetése
8. évfolyam
7. évfolyam
6. évfolyam
5. évfolyam
4. évfolyam
Jegyek száma, naplók

Határidő

Végrehajtásért felelős

október és február
október és február
október és február
november és március
november és március
december és április
december és április

D. Ildikó

október
november
december

D. Ildikó

január
február
március
április
május

D. Ildikó

november,
május

január,

március,

D. Ildikó

SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK
Téma
Alakuló munkaközösségi
megbeszélés
Teams és digitális lehetőségek
a nyelvoktatásban
Ez első félév tapasztalatainak
összegzése és módszertani
újdonságok
Kompetencia mérések és
vizsgarendszerek
Záró, értékelő szakmai
megbeszélés

Határidő

Végrehajtásért felelős

aug.26

D. Ildikó

okt. 14.

D. Ildikó

febr. 12

D. Ildikó

ápr. 14.

D. Ildikó

jún.17.

D. Ildikó

BEMUTATÓ ÓRÁK
Téma
Szabadidő

Osztály
7/ad

Időpont
ápr. 2. hete

Végrehajtásért felelős
M. Kinga

TANÉV RENDEZVÉNYEI
Megnevezés
Tímár Éva Vers és
Prózamondó verseny iskolai
Tehetségnap
Országos Angol Nyelvi Verseny
Iskolai forduló 7-8 évf.

Határidő

Végrehajtásért felelős

nov.23-26.

J. Krisztina, B. Zsuzsa

dec. 2. hete

D. Ildikó V. Katalin
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Valentine’s Day Love Post

február 14.

Sz. Edina,

5-6. évfolyam angol verseny

dec. 7-11.

T. Sarolta

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra
közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése,
megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő
lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres
beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei: 4. évfolyam nyelvi kompetenciákat feltáró évvégi mérés
képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
Eszközei: kompetencia fejlesztő feladatsorok
a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei: versenyekre felkészítő, gazdagító és dúsító diff. foglalkozások, személyre szabott
feladatok
az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése
Eszközei: angol nyelvű önismereti és személyiségfejlesztő játékok

Budapest, 2020. szeptember 06.

Dobrocsiné Derényi Ildikó
munkaközösségvezető

98 / 127

7.sz. melléklet Felső tagozat Testnevelés munkaközösség munkaterve

Tagjai: Csepeli Aliz
Borovics Péter
Viglási Zsuzsa
Oláh Bence
Gazdagné Ferenc Éva
Mesterné Bíró Anikó
Füzesi-Petkes Melinda
Jászfalvi Ildikó
Nagyné Sebők Erzsébet
Komposné Kovács Anikó
Baginé Hakszer Andrea
Reichárdtné Mozsár Boglárka

Munkaközösség vezető: Börcsökné Váci Piroska

CÉLOK, FELADATOK
Kiemelt feladatok: Az
- Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok:
Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok, A tanulók megfelelő fizikai
állapotának feladatok megteremtése. Az előírt intézkedési terv betartásával az egészség megtartása.
Digitális oktatás
Kialakítani egy olyan adatbankot, könyvtárat, hogy ebből merítve minél színesebb, sokrétűbb
feladatokkal lássuk el a gyerekeket.
Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
Kapcsolódva a digitális héthez – projektor használatával különleges gyakorlatok bemutatása.
Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok
A testnevelés órákon figyelembe vesszük a gyerekek egészségi, fizikai állapotát, ennek megfelelően
differenciáljuk a terhelést adott tanórán.
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MÉRÉSEK
Mérések: (központi; munkaközösségen belüli)
Megnevezése

Határidő

Végrehajtásért
felelős

2000 m futás

Október közepe

NETFIT mérés

január - április

Testnevelők

Felső

tagozaton

tanító

testnevelés

Kiemelt mérések:
f)

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök
segítségével

Év eleji atlétikai felmérések:
Kis iskolakör futás /550 m/
Nagy iskolakör futás /750m/

Határidő: év: 2020, hó: október nap: 19
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők
A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
s
esemény / téma

z

felelős

időpont

.
1
.

Testnevelők

NETFIT

2021 január - április

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny
megnevezése
Diákolimpia

Évfolyam

Felkészítő tanár

Testnevelők

2-8.
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Megjegyzések

ELLENŐRZÉSEK

Terület

Határidő

Végrehajtásért
felelős

Az intézkedési terv

Minden hétvégén

Börcsökné Váci Piroska

Folyamatosan

Börcsökné Váci Piroska

betartása.
Óra

kezdések,

befejezések
pontossága.

SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK

Téma

Határidő

Végrehajtásért
felelős

Tantárgyi
programok
Versenyeztetés

-

Borovics Péter

2020. szeptember 9.

nevezések
Félév tapasztalatai

2021. február

Börcsökné

BEMUTATÓ ÓRÁK

Téma

Osztály

Időpont

Végrehajtásért
felelős

Röplabda

–

7.d

November

alapérintések –
nyitásfogadásfeladás-leütés

101 / 127

Börcsökné

TANÉV RENDEZVÉNYEI

Megnevezés

Határidő

Végrehajtásért
felelős

Év

sportosztálya

2021. június

Testnevelők

versenysorozat

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése
s
z

esemény / téma

felelős

időpont

.
Az
1 „Év sportosztálya”
.

Testnevelők

versenysorozat

Ősz

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók
támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok,
hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok
nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba
való sikeres beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei: Év eleji órákon a fizikai állapot felmérése.
Ellenőrzése: folyamatosan
képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
Eszközei: diferenciált feladatokkal. A 7 kompetencia fejlesztése a testnevelés eszközeivel.
Ellenőrzése: folyamatosan
a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei: versenyre felkészítés, versenyeztetés, sportegyesületbe irányítás.
Ellenőrzése: folyamatosan
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a versenyek szervezése
Eszközei: pandémia miatti szabályozás figyelembevételével – „év sportosztálya” versenysorozat
Ellenőrzése: adott időszakban
a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének
kialakítása a tanulókban
Eszközei: Kerületi rendezvényeken való részvétel
Ellenőrzése: adott időszakban
az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése
Eszközei: Pozitív értékelés, ösztönzés a jobb eredmények elérésére
Ellenőrzése:mkvez.

Börcsökné Váci Piroska

Budapest, 2020. szeptember 7.

munkaközösségvezető
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8. sz. melléklet Felső tagozat Nevelési munkaközösség munkaterve

Tagjai:

Alsó tagozatos osztályfőnökök:

Felső tagozatos osztályfőnökök:

1. a Szlobodnikné Szirtes Bernadett

5. a Iványi-Windhofferné Gonda
Gabriella

1. b Darab Margolna

5. b Borovics Péter

1. c Mitsányiné Bálint Andrea

5. c Mihalik László

2. a Baginé Hakszer Andrea

6. a Bimbó Zsuzsa

2. b Csóriánné Áj Margó

6. b Tóthné Kis Éva

2. c Zongor Cserháti Krisztina

6. c Kormos Szilvia

3. a Jászafalvi Ildikó

6.d dr Lesznyákné Horváth

3. b Nagyné Sebők Erzsébet

Zsuzsanna
3. c Kompos Anikó
7. a Tenke Zsuzsanna
4. a Lesnyák Mária
7. b Körtvélyes Isvánné
4. b Gazdagné Ferencz Éva
7. c Johnson Krisztina
4. c Harasztiné Erdős Melinda
7. c Bűrös Adrienne
8. a Csepeli Aliz
8. b Teleki Fruzsina
8. c Totiszné Forgó Sarolta
8. d Horváth-Árkosi Zsuzsanna

CÉLOK, FELADATOK


Kiemelt feladatok: (Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok, tanév
kiemelt feladataira építve, ill. munkaközösség határozata alapján)

1.) A gyermekek általános intellektuális képeségeinek és speciális képességeinek feltárása és
fejlesztése hatékony pedagógiai eszközökkel, egyénre szabott pedagógiai módszerekkel.
Megvalósítás eszközei, területei:
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-

Akkreditált tehetségpont programok

-

Tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások



Kandó tehetséghét



„Én hetem” program alsó tagozatban



„Kedvenc szakmám” projekt 6. évfolyamon



Egészségnap; ÖKO-programok



MaTalent, e-Dia-tehetségazonosítás



Diagnosztikus mérések



Tanulásmódszertani hetek-képességfejlesztés



Felkészítés versenyekre



Tanórai differenciált nevelő-oktató munka



Komplex tehetséggondozó programok



Kandó News



Pedagógusok továbbképzései

2.) A tanulók érzelmi intelligenciájának, szociális érzékenységének és pozitív gondolkodásának,
problémamegoldó képességének fejlesztése
Megvalósítás eszközei, területei:


Boldog Iskola cím elnyerése; boldogságórák 1-8. évf.



TETT (Tisztelet, Empátia, Tolerancia, Türelem)



Alapértékek erősítése a nevelő munkánkban



Egységes elvárás- és szabályrendszer



„Tanulói közérzetvizsgálat”- pedagógiai mérés



Nevelési eredményvizsgálatok



Témahetek programjai

- Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok
Alsó-felső-középiskola váltás feladatai
Ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb célunk az, hogy a beiskolázási tájékoztatási
kötelezettségünknek továbbra is szeretnénk a szülők felé eleget tenni.
Ezen kívül ennek a területnek szerves részét képezi a pályaorientáció, mely
-

4. évfolyamon az „Én hetem” projecten keresztül,
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-

6. évfolyamon pedig az „Kedvenc szakmám” elnevezésű program kapcsán valósul meg.

Elsős tanulók szocializálása


Az iskolakezdés okozhat nehézséget a kicsik számára, hiszen egy teljesen új világba
csöppennek, amikor elsőosztályosokká válnak. Ez az időszak nem csupán fizikailag és
szellemileg jelenthet plusz kihívást a gyerekeknek, hanem pszichésen is megterhelő lehet.
Amivel segíthetjük a szocializációt, azok a következők:



napirend kialakítása



szabályrendszer kialakítása,



értékrend kialakítása (társadalmi értékrend, normák, elvárások közvetítésével),



gyerekbarát, nyugodt légkör megteremtése,



elfogadó, közösség kialakítása stb.



Ezen feladatok megvalósulásának főbb színterei:



Kandó hangolók,



Boldogságórák



Tanórán kívüli foglalkozások

Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
Első és második évfolyamon egésznapos iskolai rendszer keretein belül működünk, 2 tanítós
rendszerben. Ezen időszak alatt a gyakorlatilag az erkölcsi nevelés áthatja nemcsak a tanórákat, de a
tanórán kívüli foglalkozások egészét is. Harmadik évfolyamból kezdve már napközis rendszerben neveljük a
gyerekeket. Ez egy sokkal nehezebb feladat, hiszen a délutáni időszakokban már csak nagyon kevés gyerek
lehet részese a programoknak, így ettől az időszaktól kezdve inkább csak kézműves foglalkozások, előre
tervezett kirándulások kapcsán valósulhat meg az erkölcsi nevelés.
Ezen a területen fontos segítség számunkra a családi háttérmutatók méréseinek eredménye, mert ezek
azok az adatok, melyekből kiindulva megtervezhetjük, hogy hol, és hogyan tudunk a leghatékonyabb
segítséget nyújtani.
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MÉRÉSEK
Mérések: (központi; munkaközösségen belüli)

Megnevezése

Végrehajtásért

Határidő

felelős

Családi
háttérmutató mérés

Tanév elején

Nevelési
munkaközösség

(2. és 5. évfolyam)
Pályaválasztás
előmérése

Szeptember végén

8.

évfolyam

osztályfőnökei

(8. évfolyam
Tanulói közérzet
mérése

II.

félév

Török Edit

Kismihályné
Nevelési
eredményvizsgálatok

Naszrai Margit

Április

Jászfalvi Ildikó

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás
A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2020/2021 tanév rendjéről
szóló 27/220 (VIII.11) EMI. rendelet 2 sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat a
nevelőtestület és az osztályfőnöki munkaközösség ülésén a Kismihályné Naszrai Margit ismerteti. A
továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos
konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait.
Az iskola Kismihályné Naszrai Margit rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását.
feladat / esemény

felelős

határidő

Kismihályné
Pályaválasztási

2020.

Naszrai Margit

szeptember

továbbtanulási tájékoztató

8. d Horváth-

10.

Árkosi Zsuzsanna
Kismihályné
Pályaválasztási

Naszrai Margit

továbbtanulási tájékoztató
8. e Tímár Margit
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2020.
szeptember
14.

feladat / esemény

felelős

határidő

Kismihályné
2020.

Naszrai Margit

Pályaválasztási

szeptember

továbbtanulási tájékoztató

8. b Teleki

15.

Fruzsina
Kismihályné
Pályaválasztási

2020.

Naszrai Margit

szeptember

továbbtanulási tájékoztató

16.

8. a Csepeli Alíz
Kismihályné

2020.

Naszrai Margit

Pályaválasztási

szeptember

továbbtanulási tájékoztató

8. c Totiszné

17.

Forgó Sarolta

ELLENŐRZÉSEK

Terület

Osztálytükör

Nevelési terv

Határidő

2020. szeptember
22
2020. szeptember
22

Osztályfőnöki
tanmenet
8.

2020. szeptember
22

évfolyamosok

pályaválasztási
előmérése
Kandó hangoló

2020. szeptember

Végrehajtásért
felelős

osztályfőnökök

osztályfőnökök

osztályfőnökök

8.

évfolyamos

osztályfőnökök

30.

folyamatosan

osztályfőnökök
nevelési-

BECS

folyamatosan

munkaközösségvezető és
az iskola vezetősége
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Ügyeleti rend

folyamatosan

Osztályok

óralátogatások

neveltségi szintje

tagozatvezető

tagozatvezető

alkalmával

SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK

Téma

Őszi

Határidő

Végrehajtásért
felelős

nevelőtestületi

értekezleten:

Kismihályné
2020.

Neveltségi szint feltérképezése

Naszrai Margit

október 16.

és a tapasztalatok alapján a további

Jászfalvi Ildikó

feladatok meghatározása
Tavaszi

nevelőtestületi

értekezleten:

Zongor-Cserháti



„Boldogságóra program” értékelése



Neveltségi szint vizsgálata

2020.
március 19.

Krisztina
Kismihályné
Naszrai Margit
Jászfalvi Ildikó

BEMUTATÓ ÓRÁK

Téma

Boldogságóra
program

Osztály

Időpont

2. c

március
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Végrehajtásért
felelős
ZongorCserháti Krisztina

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók
támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok,
hagyományok,

értékek

megismerése,

megbecsülése

és

szeretete

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok
nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba
való sikeres beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:


az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése
Eszközei:
-

Nevelési eredményvizsgálat – 6. évfolyamon

-

Pályaválasztást segítő tájékoztatók – 7-8. évfolyamon

Ellenőrzése:
-

Óralátogatások

-

Kandó hangolók

-

Szakórák

-

Osztályfőnöki órák alkalmával

-

„Én hetem” program – 4. évfolyamon

-

„Kedvenc szakmám” program – 6. évfolyamon

Jászfalvi Ildikó

Budapest, 2020. szeptember 04.

munkaközösségvezető
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9.sz. melléklet Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv

1. A gyermekvédelmi tevékenység legfontosabb célja:
-megelőzze, elhárítsa, illetve enyhítse azoknak a káros folyamatoknak a hatását, melyek a
személyiségfejlődést megzavarják, valamint gátolják.
- megelőzze a gyermekek veszélyeztetettségét, illetve csökkentse, vagy megszüntesse azt,
valamint biztosítsa azokat a pedagógiai tevékenységeket, melyekkel a szociális hátrányok
enyhíthetők.
-a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat (családsegítő) segítségével minél
hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.

2. A gyermekvédelem feladata:


napközi otthon és tanulói szoba biztosítása; Felelős: felső tagozatos intézményvezető-helyettes



iskolaorvosi és iskolai védőnői ellátás.-kapcsolattartás



fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit; Felelős: osztályfőnök, osztályfőnök-helyettes,
osztályban tanító szaktanárok



meg kell keresni a problémák okait, segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, meg kell
lépni a lehetőségekhez mért lépéseket a gondok megszüntetésére;
Szükség esetén szakmai segítséget kell kérni, az iskola pszichológustól, kerületi Gyermekjóléti
Szolgálattól.



 A kiemelt figyelmet igénylő és veszélyeztetett tanulók feltérképezése
Felelős: osztályfőnök , intézményvezető
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)



- Pedagógiai eszközökkel (személyiség és közösségfejlesztés) törekedni a káros hatások
megelőzésére, ellensúlyozására (osztályfőnöki órák; Kandó hangolók, Nevelési terv, osztálytükör
nevelési tervének cselekvési terve)
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-A veszélyeztető okok megléte esetén jelzést küldése



- A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről,
amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak; - a szülőkkel való együttműködés; szükség esetén családlátogatásokon vesz részt;



- Az igazolatlan hiányzások nyilvántartása; jelzési kötelezettség



-Képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészítés (napközibe, tanulószobára irányítás)



Egyéni

képességének,

tehetségének

kibontakoztatása,

fejlődésének

elősegítése

(délutáni szabadidős tevékenység megtervezése, szakkörökbe irányítás)

Szeptember
- Az éves munkaterv elkészítése. A tantestület tájékoztatása a pedagógusok gyermekvédelmi
feladatairól, igazolatlan hiányzások jelentéséről.
Felelős: felső tagozatos intézményvezető-helyettes
-

Tartós

betegek,

hátrányos

helyzetű,

halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyermekek,

nagycsaládosok, RGYK. felmérése –gyermekvédelmi mérés elkészítése Felelős: osztályfőnökök
-Reggeli ügyeleti kérelmek felmérése- Felelős: osztályfőnök
Október
-

A BTMN-es , az SNI-s, a HH-s, a HHH-s és veszélyeztetett tanulók létszámának összesítése az
október 1-jei állapot szerint- Felelős :tagozatvezetők

-

A veszélyeztetett tanulókkal való bánásmód kidolgozása Felmérés, statisztika készítése, tanácsadás,
segítségnyújtás. Felelős: osztályfőnökök

-

Az információk összegyűjtése az osztályfőnökökkel, szülők értesítése (szükség szerint a hatóságot
is). felelős: tagozatvezetők

November
-

Új gyermekvédelmi esetek felderítése.

-

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése.

-

A bukásra álló tanulók és a rendszeresen késő tanulók feltérképezése.

-

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. Egyeztetés az osztályfőnökökkel.

-

Tájékozódni a Kréta haladási napló által a tantárgyi jegyek alapján.
Szükség esetén a szülő értesítése- gyenge tanulmányi eredményű tanulók esetén

112 / 127

Felelős: osztályfőnök, szaktanár

. December
-

Az BTMN-es és a SNI tanulók szakemberekhez irányítása, kontrollvizsgálataiknak koordinálása.
Felelős: utazó gyógypedagógus, osztályfőnök, tagozatvezető

-

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése. Felelős: osztályfőnök

-

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. Felelős: osztályfőnök

-

Jótékonysági programok megszervezése. Felelős: alsó tagozat munkaközösség-vezető

-

A szülők tájékoztatása. Felelős: osztályfőnök

Január
-

A nyilvántartásba vett tanulók félévi tanulmányainak kiértékelése. Felelős: osztályfőnök

-

A pályaválasztás segítése. Felelős: felső tagozatot irányító intézményvezető-helyettes

-

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. Felelős: osztályfőnök

-

Beszámoló készítése Felelős: osztályfőnök

Február
-

A BTMN-es , az SNI-s, a HH-s, a HHH-s és veszélyeztetett tanulók létszámának összesítése a február
1-jei állapot szerint. Felelős: tagozatvezetők

-

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése. Felelős: osztályfőnök

-

Igazolatlan hiányzások nyomon követése. Felelős: osztályfőnök
Március

-

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése, felzárkóztatása

-

Hiányzások nyomon követése.

Felelős: osztályfőnök

Április
-.

A bukásra álló tanulók és a rendszeresen késő tanulók feltérképezése.

-

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése. I

-

Igazolatlan hiányzások nyomon követése.

- A nyilvántartásba vett tanulók hátrányainak csökkentése. A szülők értesítése
Felelős: osztályfőnök
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Május
-

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése.

Felelős: osztályfőnök

Június
-

A nyilvántartásba vett tanulók nyomon követése.

-

Az osztályozó vagy pótvizsgára utasított hátrányos és veszélyeztetett tanulók feltérképezése;

-

Az éves munka kiértékelése, statisztikakészítés. Beszámoló készítése
Felelős: osztályfőnök

Kismihályné Naszrai Margit

Budapest, 2020. szeptember 1.

intézményvezető-helyettes
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10.sz. melléklet Diákönkormányzat munkaterve
Szeptember:
 IX.03. Tanévnyitó Alakuló DÖKgyűlés (osztályok DÖK. felelőseinek bemutatkozása, feladataik, és
munkájuk ismertetése, a tanév aktuális feladatai).
 Tisztségviselők megválasztása.
 Év Sportosztálya Verseny szabályainak, és versenyeinek átbeszélése. A kialakult helyzet miatt
eltolódik a megrendezése
 A Kandó Kondér a kialakult járványhelyzet miatt nem kerül megrendezésre.
 Kerületi sportversenyek- a kialakultjárvány helyzet miatt nem kerül megrendezésre, tavasszal
tervezzük megrendezni
 Kandó rádió,
 Csibebál és a Kandó klubok bizonytalan ideig nem kerülnek megrendezésre,
 Év Sportosztálya Verseny szeptemberi programjainak (Foci, és Váltófutás). a kialakult
járványhelyzet miatt nem kerül megrendezésre
 Öko iskola, ehhez kapcsolódó feladatok, együttműködés az ÖKO csoporttal, aktív részvétel a
programjaikon.
 Minden osztálynak DÖK füzet, amit az osztályban őriz, és benne vezeti az aktuális
tudnivalókat!
 A kialakult helyzetben a DÖK, hogyan tudja segíteni az iskola minél zökkenőmentesebb
működését. (Információk gyors, pontos továbbítása a diákság felé)
Október:

Iskolai DÖK gyűlés (Aktuális feladatok)

Okt. 23- i ünnep programja, amennyiben meg lehet rendezni

Pályaorientációs nap (amennyiben megrendezhető)
November:
 Iskolai DÖK gyűlés (Aktuális feladatok).
December:
 A kialakult helyzettől függően tervezük majd meg a teendőket.
Január:
 Iskolai DÖK gyűlés (Félévzárás, felvételi tudnivalók, Aktuális feladatok).
 Iskolai DÖK gyűlés (Diákparlament előkészítése, ha megrendezésre kerül)
Február:
 Farsangi Kandó Klub (Ha már lehetséges lesz a megrendezése).
 Diákparlament előkészítése (ha megrendezésre kerül)
Március:
 Iskolai Diákparlament(ha megrendezésre kerül)
o Felkészülés a kerületi diákparlamentre.
Április:
 DÖK gyűlés, aktuális feladatok.

Május:
 Iskolai DÖK gyűlés, aktuális feladatok.
 Felkészülés a diáknapra, szervezők kijelölése (ha megrendezésre kerül)
Június:
 Diáknap

((ha megrendezésre kerül)).
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A kialakult helyzetben a szokásos Kandó-klubbok nem kerülnek megrendezésre ( Csibe-, Mikulás-,
Farsangi-, Tavaszváró-, Diáknapi-, ). Ha a helyzet kedvezően változik, akkor a megrendezett klubbok
szervezői a tavaly elmarad klubbok szervezői lesznek.
DÖK vezetői: Komáromi Erik 8.e;

Dévényi Milán 8.a

DÖK felelősök osztályonként:
5.a:
5.b:
5.c:
6.a:
6.b:
6.c:
6.d:
7.a:
7.b:
7.c:
7.d:
8.a:
8.b:
8.c:
8.d:
8.e:

Kovács Flóra
Szabó Judit
Simala Bálint
Hámori Bernát
Ősz Eleonóra
Valkusz Márk
Vitéz Antónia
Buzál Bora,
Görgényi-Tóth Soma
Marosi Noémi,
Nagy Zsombor,
Dévényi Milán,
Jánosity Adél
Gyenes Hanna
Bíró Anna
Bélius Dorottya

Mester Panna
Egyed Zsombor
Kuminka Dorka
Lesznyák Borbála
Cetin Zara
Bodor Bálint Bence
Mátrai Zsombor,
Somodi Viktot
Pótári Bálint
Mécs Martin
Gonda Gergő
Csekey Laura
Szőke Karina
KovácsKrisztina
Komáromi Erik

Tóth Károly
DÖK segítő tanár

Bélius András

Komáromi Erik
DÖK vezető

Budapest 2020. 09. 03
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11.sz. melléklet Egyéb foglalkozásként szervezett sportkörök, sportfoglalkozások szakmai munkaterve
A KANDÓ TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
KOSÁRLABDA
LABDARÚGÁS
RÖPLABDA
SPORTFOGLALKOZÁSOK LÁTOGATHATÓK.
SZAKMAI TERVÜK:

A KOSÁRLABDÁZÁS ALAPJAI - SPORTSZAKKÖR
Éves terv
ÓRASZÁM: 2 óra / hét
Korosztályok- 4-6 évfolyam fiú, lány
TÉMAKÖRÖK
1. Labdavezetések
- jobb és bal kézzel
- tárgy-, és társkerüléssel
- szlalomban
- irány-, iramváltoztatással
- irány változtatások kézváltással, test előtt, test mögött, lepördüléssel,
2. Átadások – állóhelyben és mozgás közben – páros, hármas lefutások,
- kétkezes mellső
- földön pattintott
- fej fölötti
- egy kezes, egyenes, hátmögötti, pattintott, oldalt kilépéssel, horog átadással.
3. Kosárra dobások








Fektetett dobások
1 leütéssel, átadásból, kapott labdával.
folyamatos labdavezetésből
Horogdobás, 1 leütéssel,
folyamatos labdavezetéssel, irányváltoztatás után
Tempó dobás, 1 leütéssel,
pincér dobás, 1, több leütéssel,

4. Büntetődobás – könnyítetten is.
5. Védőlábmunka elsajátítása, gyakorlása, helyezkedés emberfogás, és terület védekezésben,
együttműködés védekezés közben.
Játékok
- 1:1 elleni játékok
- 1:1 elleni játékok adogatóval
- 2:2 elleni játék
- 2:2 elleni játék adogatóval
- 5:5 elleni játék csapatrész feladatokkal
- 1 kosárra,
- egész pályán
- streetball
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A LABDARUGÁS ALAPJAI - SPORTSZAKKÖR
Éves terv

ÓRASZÁM: 2 óra / hét
Korosztályok- 4-6 évfolyam fiú, lány

TÉMAKÖRÖK

1. Alapérintések, rúgások oktatása – gyakorlása
-

Labdavezetések és labdaátadások oktatása, gyakorlása a lábfej különböző részeivel, laposan
és levegőben érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel

2. Átadások – állóhelyben és mozgás közben
-

Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a
futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával

3. Védőszerepek – oktatása – gyakorlása
-

A különböző védőszerepek megismerése (passzsávok lezárása, optimális távolságtartás a
támadótól, célfelülethez igazított helyezkedés)

-

4. Kapusmunka oktatása, gyakorlása, helyezkedés védekezésben, együttműködés
-

A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás,
kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával.

5. Játék
-

Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-2 elleni játékszituációk védő és támadó
szerepeinek gyakorlása különböző méretű, elhelyezkedésű, számú célfelületre, a labda
méretének, anyagának változtatásával
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A RÖPLABDÁZÁS ALAPJAI - SPORTSZAKKÖR
Éves terv
ÓRASZÁM: 1 óra / hét
Korosztályok- 4-6 évfolyam fiú, lány
TÉMAKÖRÖK
1. Alapérintések oktatása - gyakorlása
- kosárérintés – rávezető gyakorlatok különböző testhelyzetekben
- alkarérintés – rávezető gyakorlatok különböző testhelyzetekben
- gyakorlatok egyénileg és párokban
2. Átadások – állóhelyben és mozgás közben
- kosárérintéssel
- alkarérintéssel
3. Nyitás – oktatása – gyakorlása
- alsó egyenes
- felső
4. Nyitásfogadás
helyezkedés – érintések
5. Védőlábmunka oktatása, gyakorlása, helyezkedés védekezésben, együttműködés.
Játékok
-

1:1 elleni játék
2:2 elleni játék
3:3 elleni játék
6:6 elleni játék

Budapest, 2020.09.01

Börcsökné Váci Piroska
munkaközösségvezető

12.sz. melléklet A Kandó Téri Általános Iskola járványügyi készenléti helyzetre vonatkozó protokollja

A KANDÓ TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZKEDÉSI TERVE
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉTI HELYZET IDEJÉRE

A Kandó Téri Általános Iskola Intézkedési Terve a járványügyi készenléti helyzetre 2020. szeptember
1-től módosításáig, visszavonásáig érvényes. Az intézkedési tervben foglalt előírások a Házirendben
és az SZMSZ-ben megfogalmazott szabályozásokat a járványügyi helyzet időszakára felülírják.
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A két legfontosabb irányelv:
-

lehetőség szerint kerülni kell a különböző csoportok keveredését,

-

iskolába idegen csak indokolt esetben és a járványügyi előírásokat, az iskola protokollját
betartva lépjen be!

Az EMMI eljárásain kívül az alábbi helyi szabályokat határoztuk meg:
1.

Az intézményt egészséges és tünetmentes tanuló és dolgozó látogathatja.

2.

A koronavírussal fertőzöttségről, vagy akár gyanújáról a titkarsag@kandosuli.hu e-mail címen
az iskolát haladéktalanul tájékoztatni kell. Kérjük a szülőket, hogy ne papíron, hanem a
KRÉTA e-Ügyintézésén keresztül intézzék az igazolásokat, kikérőket, kérelmeket.

3.

Kérjük, a szülő az osztályfőnöknek jelezze, ha gyermekének légúti allergiás tünetei vannak.

4.

A szülő reggel fél 9-ig köteles jelezni az osztályfőnöknek és az intézményvezetőnek a
titkarsag@kandosuli.hu e-mail címen, ha a tanuló otthon marad. Kérjük, a szülő adjon
tájékoztatást a gyermek tüneteiről, vagy az orvosi diagnózisról. Koronavírus fertőzöttségre
gyanús tanuló testvérének is otthon kell maradnia!

5.

A koronavírus fertőzöttségre utaló tünetek fennállása esetén a tanulót az 1. emeleti elkülönítőbe
kell küldenie a pedagógusnak.
Jelenleg a COVID-19 2020.06.12-én kiadott eljárásrend van érvényben. Eszerint „koronavírus
fertőzésre gyanúsnak kell tartanunk minden gyermeket, akinél az alábbi tünetek EGYIKE
fennáll:
- láz,
- köhögés,
- nehézlégzés,
- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya,
- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás,
izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.”
Az elkülönítőbe a gyermekhez csak maszkban, kesztyűben lehet belépni. A szülőt telefonon
értesíteni kell. A gyermek orvosi igazolás bemutatásával térhet vissza a közösségbe.
Fertőzöttség esetén az eljárásrend az otthoni izoláció megszüntetésének feltételeiről az alábbit
írja elő:
„A beteg (gyermek) legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete
után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a
fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.”

6.

A magas fertőzöttségű országból visszaérkező tanulónak két hetes karantén után, az iskolába
érkezés első napján orvosi igazolást kell benyújtania az osztályfőnöknek.
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7.

Minden hiányzásról -kivéve az előre bejelentett kikérést (orvosi vizsgálat, családi ok stb.)orvosi igazolást kell hozni, amennyiben az orvos elzárkózik az igazolástól, akkor a szülő a
KRÉTÁN keresztül ezt írja meg, valamint írjon egy nyilatkozatot, hogy gyermeke a hiányzás
után tünetmenetes. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges befotózva a KRÉTÁ-n keresztül
megküldeni.

8.

Ha a tanuló olyan krónikus betegséggel küzd, amely súlyosbíthatja a fertőzés lefolyását - a
saját védelme érdekében - iskolába nem járhat. Betegségéről orvosi szakvéleményt kell
benyújtania, így lesz a tanuló hiányzása igazolt. A KRÉTA-n keresztül kapja meg a tananyagot,
a számonkérés és értékelés módját a pedagógus határozza meg.

9.

A gyermekkel egy háztartásban élő, a fertőzés lefolyását súlyosbító krónikus betegséggel küzdő
családtag védelme érdekében, akkor maradhat önkéntes karanténban tanköteles tanuló, ha a
beteg kezelő orvosának állásfoglalása ezt indokoltnak tartja.

10. A hatósági karantént és az egészségügyileg indokolt önkéntes karantén idejét igazolt
hiányzásnak tekintjük.
11. Az épületekbe csak az iskola dolgozói és a tanulói (Rendkívüli esetben a szülő. Lásd 24. pont)
léphetnek be, ők is maszkban vagy arcvédő pajzsban. Az évnyitón csak az első osztályos
tanulók és a szereplők vehetnek részt. Az elsős szülők megértését kérjük és köszönjük!
12. Az első osztályosok szülei napi szinten tarthatják a kapcsolatot a tanító nénikkel a kialakított
elektronikus levelező rendszeren keresztül. A tanító nénik kísérik a tanulókat a bejárat és az
osztályterem között.
13. Belépéskor a tanulók kezét és cipőtalpát fertőtlenítjük, 2020.10.01-től testhőmérsékletet
mérünk. Az esetleges torlódáskor a védőtávolságot tartani kell!
14. Minden szünet végén a tantermekben lévő mosdóknál - első sorban a tantermen kívülről
érkezők - mossanak kezet! Kérek mindenkit, hogy naponta többször, alaposan, szappannal vagy
fertőtlenítőszerrel mosson kezet. Minden tanteremben virucid hatású kézfertőtlenítőt kell
kihelyezni.
15. A tanulók az első osztályfőnöki órán tájékoztatást kapnak a személyes higiénia alapvető
szabályairól, a számukra fontos elvárásokról az intézményi protokollból.
16. Az osztálytermen kívül a maszk viselése kötelező, mivel iskolánkban a közösségi területeken a
1,5m-es védőtávolság nem tartható. A tantermekben a tanulónak és a pedagógusnak a maszk
viselése ajánlott.
17. A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban, eszköz használat nélkül kell megtartani
(Speciális protokollját lásd 1. számú mellékletben!).
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18. Énekórán az éneklés csak akkor lehetséges, ha a tanulók közötti megfelelő távolság betartható.
Zenehallgatás, zenetörténet oktatása kerüljön előtérbe.
19. Az ének, technika, angol, testnevelés és informatika, 5. évfolyamon a magyar, 7-8. évfolyamon
matematika órák után a tantermek, öltözők felületeit fertőtlenítenie kell a takarítónak a tanár
segítségével! Kérem, hogy angol és matematika órákon egy padban csak azonos osztály tanulói
üljenek! Ezeken a tanórákon a maszkot viselni kell!
20. A mosdókban és az étkezőben biztosítjuk a szappanos kézmosást és a papír kéztörlőt.
21. Az étkezőben, kérjük, a tanulók csak az étkezés idejére vegyék le a maszkot, egy asztalnál csak
azonos osztályba járók étkezhetnek. A MOK-ban lévő csoportjaink 2020. 09. 14-től helyben
ebédelnek.
22. A portán mosható maszk kölcsönözhető. Tanítás végén zárható dobozba kell elhelyezni
ugyanitt, melyből -érintés nélkül- fertőtlenítő mosásba kerül.
23. A tan- és tornatermek, folyosók, étkezők, közösségi terek szellőztetése folyamatos kell, hogy
legyen!
24. Ügyintézés elsődlegesen telefonon, (+3630/357-6129) e-mailben, (titkarsag@kandosuli.hu)
vagy a KRÉTA e-Ügyintézés felületén történjen! Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén
az intézményvezető engedélyével, maszkban vagy arcpajzsban léphet be a szülő az
intézménybe fertőtlenítés után. A portán a belépő nevét, okát és a belépés időpontját egy
füzetben rögzítjük. Egyszerre csak egy szülő tartózkodhat az épületben, s csak a kijelölt
útvonalat használhatja.
25. A szülői értekezleteket online tartjuk.
26. Kérjük, mindenki kerülje az iskolában és előtte a csoportosulást!
27. A tanítás első 5 napján a büfé nem üzemelhet, ezért kérjük, hogy megfelelő mennyiségű
élelemmel és folyadékkal lássák el gyermeküket. Keddtől (09.08-tól) mindaddig nyitva tarhat,
amíg az alábbi változtatásokkal a védőtávolságot a tanulók között biztosítani tudjuk. Az aulából
a bútorok egy részét elszállítjuk, kijelöljük a sorban állás helyét és paravánnal választjuk el a
büfére és étkezőbe várakozókat. A büfében megvásárolt élelmiszerrel a földszinti aulát azonnal
el kell hagynia a tanulónak.
28. Az étkező ajtajában, a kézmosásánál egyszerre csak egy osztály várakozhat!
29. Az iskolán kívüli és belüli versenyek online kerülnek megrendezésre.
30. A kötelező úszásoktatás, délutáni sportkörök és az énekkari foglalkozások elmaradnak.
Iskolánk tanulóinak az iskolán belüli gyógytestnevelést és a fogászati szűrést (helyben, vagy
tavasszal) az előírások betartásával megszervezzük.
31. Tömegközlekedési eszközt iskolai szervezésben nem használhatnak tanuló csoportjaink.
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32. A pedagógusok (pedagógiai asszisztensek, fejlesztő-, gyógypedagógusok, védőnő, orvos) a
gyerekek közé (szünetben) csak maszkban, arcvédő pajzsban mehetnek. A tanári szobában a
maszk viselése kötelező.
33. Az időjárás függvényében minden szünetet - az étkező szünetek kivételével, amikor az
osztályteremben tartózkodnak a tanulók - az iskola udvarain és a Kandó téri játszótéren töltjük.
Testnevelés óra előtt is le kell menni az udvarra! Csoportos beszélgetéskor, sorakozáskor
kérjük, hogy vegyenek fel a tanulók maszkot vagy arcpajzsot! Rossz idő esetén a diákok az
osztálytermekben töltik a szünetet. Kérjük, csak indokolt esetben és csak maszkban vagy
arcpajzsban hagyják el a termet!
34. A különböző osztályok érintkezésének elkerülése végett a 1-3. évfolyamon a napközis
foglalkozások 16:30 óráig tartanak, a nagy létszámú, több osztályból álló tanulói ügyeletek
helyett. A felsős napközis foglalkozásokat a 2. emeleti kisfolyosón -a különböző osztályok
tanulóit más-más terembe helyezve- szervezzük meg.
35. A takarítóknak (karbantartóknak, kertésznek) a gyerekek között, a fertőtlenítéskor maszkot,
szükség esetén kesztyűt kell viselniük!
36. A fertőtlenítő nyári takarítás minden tanteremben befejeződött 2020.08.31-éig.
A délelőtti fertőtlenítést 3 takarító végzi: egy fő a MOK-ban, ketten a főépületben.
o Becsöngetés után az ajtók kilincsét kívül-belül, a mellékhelyiségeket, a lépcsőházat
(különösen a korlátot) és a közösségi helyiségek felületeit (aulát) fertőtleníteniük kell a
délelőtti műszakban dolgozó takarítóknak.
o Szünetekben a megadott órarend szerinti osztályok váltása között a tantermek padjait, ajtaját,
kapcsolókat szükséges fertőtleníteniük, ebben az órát tartó szaktanárok segítik a munkájukat.
o Az étkező asztalait, székeit, csapokat, stb. 11:45-12:45 között Horváthné Szabó Mária, 12:4513:45-ig Dörnyei Imréné fertőtleníti minden csoport után.
A délutáni fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel
gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok,
villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök: billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.,
mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő
hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. A takarítás ellenőrzésével Csizmadiáné Hajnal Beáta
intézményvezető-helyettest bízom meg.
38.

A napi fertőtlenítésről, takarításról a takarítónőknek, a fertőtlenítőszer felhasználásáról az
iskolatitkárnak naplót kell vezetnie.
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39.

A fejlesztő foglalkozásokon maximum 3 gyermek vehet részt. Közös játék, csoportmunka
során kérjük, hogy viseljenek maszkot vagy arcpajzsot! A tanulók a foglalkozásokon saját
íróeszközeiket használják!

40.

Az iskola tantermeit, étkezőjét a külső bérlők nem használhatják.

41.

A délutáni tornaterembérlők az első tanítási héten nem használhatják az iskolát, a második
héttől belépéskor biztosítsák a kézfertőtlenítését! Az iskola területére, épületébe szigorúan
csak az edzéseken, foglalkozásokon részt vevők léphetnek be, kísérőik nem!

42.

Egy osztály, vagy intézmény koronavírus fertőzés érintettsége esetén csak az Oktatási Hivatal
rendelhet el rendkívüli szünetet, tantermen kívüli digitális oktatást a Nemzeti
Népegészségügyi Központ hatósági karantént.

Kérek mindenkit, hogy a fenti szabályokat, ajánlásokat, kéréseket tartsák be!
Köszönöm, hogy a gyermekek, szülők és pedagógusok felelősségteljesen óvják mások és saját
egészségüket!

Budapest, 2020. szeptember 21.
Novák Csilla
intézményvezető

INTÉZKEDÉSI TERV 1. MELLÉKLETE
A TORNATEREMEKBEN, AZ ÖLTÖZŐKBEN ÉS AZOK ELŐTERÉBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

ÉRKEZÉS A TORNATEREMHEZ:
A tanulók órakezdés előtt 10 perccel foglalhatják el a számukra kijelölt öltözőt.
Elhelyezkedésnél igyekezzenek minél nagyobb távolságot betartani egymástól.
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ÖLTÖZŐ HASZNÁLATA:
Átöltözés után a helyükön ülve, kulturáltan várják, hogy a tanár kihívja őket az adott helyszínre.
Az öltözőbe ételt, telefont bevinni TILOS!

TÁVOZÁS AZ ÖLTÖZŐBŐL:
Óra után a személyes tisztasági csomag használatával kézmosás, -fertőtlenítés javasolt.
Az óra végét jelző csengőre – tanári utasításra hagyják el, megfelelő távolságtartással.
Az öltözőt a következő osztály beérkezése előtt szellőztetni, fertőtleníteni kell a szaktanárok
segítségével a takarítónak!

A TESTNEVELÉS ÓRÁT - IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGŐEN – SZABADBAN IGYEKEZZÜNK
MEGTARTANI!
A SZEREKET HASZNÁLAT ELŐTT ÉS UTÁN FERTŐTLENÍTENI KELL!

Az Iskola egészségügy működése

Az Oktatási Hivatal 2020-2021. tanévre vonatkozó intézkedési terve ( 7. pont) és az NNK aktuális
eljárásrendje szabályozza az iskola-egészségügy működését a jelenlegi járványügyi helyzetben.
A szabályozás szerint a szűrővizsgálatokat és egyéb egészségügyi vizsgálatokat (védőoltások,
tisztasági vizsgálatok, stb.) el kell végezni. A feladatok elvégzése az iskolavezetéssel egyeztetett terv
szerint történik.
A szűrővizsgálatokat és a védőoltásokat időben ütemezzük, a vizsgálatok kisebb csoportokban
történnek. Az időpontokról az iskolavezetéssel, osztályfőnökökkel egyeztetünk.
Mivel ezek a feladatok a tanulókkal személyes találkozást igényelnek, különös gondot fordítunk a
járványügyi szabályok betartására. (maszkviselés, kézfertőtlenítés, védőruha, gumikesztyű
használata, szellőztetés, felületfertőtlenítés).
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A rendelő fertőtlenítő takarítása szükséges minden rendelés után.
Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, dolgozó látogathatja.
A szülőket tájékoztatni kell, hogy beteg gyermek nem jöhet iskolába, gondoskodniuk kell az orvosi
vizsgálatról, betegség lezajlása után csak orvosi igazolással térhetnek vissza az iskolába.
Amennyiben koronavírus gyanús vagy megerősített fertőzés van, a szülő köteles értesíteni az iskolát.
Ha a gyermek az iskolában lesz tünetes (lázas, köhög), el kell őt különíteni, a szülőt értesíteni, hogy
telefonon keresse meg a gyermek háziorvosát, aki a dönt a további teendőkről, szükség esetén tesztet
kérhet.
Ha az iskolának gyanús vagy megerősített esetről tudomása van, az iskolaorvost erről értesítsék!
Krónikus betegségben szenvedő gyermek (szív-érrendszeri betegség, cukorbetegség, asztma,
immunszupresszív állapot, stb.) nem vehet részt a nappali rendszerű iskolai oktatásban.
Rendelési idő iskolánkban:
Védőnő:

Kedd- 8-14 -ig
Szerda 8-14-ig
Csütörtök 8-14-ig
Iskolaorvos: Dr Kovács Attila

A Kandó Téri Általános Iskola járványügyi készenléti helyzetre készített intézkedési tervének
kiegészítése Covid19 fertőzés megjelenése esetén a hatósági karantén elrendeléséig

1. A fertőzéssel érintett osztály termében haladéktalanul fertőtlenítő nagytakarítást kell
végezni.
2. Tanóra az osztálynak csak a saját tantermében, vagy a szabadban tartható.
3. Csoportbontásba nem tanulhatnak, szaktanárt biztosítunk számukra.
4. A tanterembe maszkot kell viselniük, ha a 1,5 méteres védőtávolságot nem tudjuk
biztosítani. A pedagógusnak a maszk viselése kötelező ezekben a tantermekben.
5. Be- és kilépéskor a kezet fertőtleníteni kell.
6. A közösségi terekbe kötelező a maszk viselése. Az osztálynak kicsengetéskor meg kell
várnia osztályfőnökét, vagy helyettesét, együtt mennek le az udvarra és vissza.
7. Az érintett osztályokra a fertőzés észlelésétől két hétig érvényesek a szigorítások.
Mindent megteszünk, hogy azok a gyermekek, akik otthon maradnak is minőségi oktatást kapjanak.
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Budapest, 2020. 09. 20.
Novák Csilla
intézményvezető
1. Nevelő-oktató munka megszervezése a Kandó Téri Általános Iskolában a járványügyi
készenléti helyzet idején
A tanulók neveléshez, oktatáshoz való joga a járványügyi készenléti helyzetben sem sérülhet.
Iskolánkban az érvényben lévő központi és helyi elvárásrendet figyelembe véve az alábbiak szerint
szervezzünk meg a nevelést-oktatást.
A nappali rendszerű oktatás estén a tantárgyfelosztás és órarend szerint folyik a 3. héttől az oktatás
a járványügyi készenléti helyzet elvárásai és a helyi szabályozás szerint.
Covid19 fertőzöttség gyanúja esetén izolált tanulócsoportban az oktatás csak osztályközösségben
történik, szakszerűen ellátott tanórákban, ahol a feladatok a KRÉTA-n, vagy tanórán kerülnek
kijelölésre.
Amennyiben a tanuló közösség karanténba kerül, ha az Operatív Törzs az Oktatási Hivatal
közvetítésével elrendeli a tantermen kívüli digitális oktatást, akkor a KRÉTA felületén keresztül
kapják meg a tanulók a feladatokat, kivétel akkor, ha az on-line tanórát -a szakszerű ellátás végett- az
osztályt nem tanító kolléga tartja. A feladatok ilyenkor a kapcsolattartó felületen lesznek meg- és
kijelölve. A tantermen kívüli digitális munkarend elsődleges platformja a kialakítását követően a
Microsoft Teams felület lesz. Az átmeneti időszakban a pedagógusok a tavaszi időszakban bevált
felületeket használhatják az on-line oktatásban. Lehetőség szerint a KRÉTA felületén az elvégzett
feladatokat fel kell tüntetni.

Budapest, 2020.október 1.

Novák Csilla
intézményvezető

127 / 127

