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HELYZETELEMZÉS 

Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 23 státusz  

Betöltött álláshelyek száma: 22    

Betöltetlen álláshelyek száma:  0,23 fő ének-zene szakos tanár, 0,18 fő kémia szakos tanár 

Megjegyzés: 1 fő óraadó kémia szakos (heti 4 órában), 1 fő óraadó ének-zene szakos tanár (heti 5 órában). 

Pedagógus adatok 

Megbízatások, ellátott feladatok 

Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-

oktatással le nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

1.  Balázs Renáta 24 gyógypedagógus  

SNI tanulók gyógypedagógiai 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelteszülőkkel 

történő kapcsolattartás, 

intézményi dokumentumok 

vezetése, az intézmény 

kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

BTM-es tanulók fejlesztő 

foglalkozásainak megtartása 

2.  Tanai-Kerék Ibolya 23   

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 



Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-

oktatással le nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

3.  Flasch Péterné 6 intézményvezető 

sz
ak

ér
tő

 

intézményi dokumentumok 

készítése, vezetése, 

ellenőrzése, 

intézményfejlesztési 

feladatokban való 

közreműködés, foglalkozások, 

tanítási órák előkészítése, 

értékelése, eseti helyettesítés, 

szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése 

4.  Fodor Tímea 23   

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

5.  Fülöp Gábor 26 

Reál –

természettudomá-

nyos 

munkaközösség 

vezetője, 

osztályfőnök (8.a) 

 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, osztályfőnöki 

munkával összefüggő 

tevékenységek, 

munkaközösség-vezetés, 

szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

6.  Hende Ildikó 26 

Mérés–értékelés- 

önértékelés 

munkaközösség 

vezetője, 

osztályfőnök (2.a) 

Közalkalma-

zotti Tanács 

elnöke 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

BTM-es tanulók fejlesztő 

foglalkozásainak megtartása 



Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-

oktatással le nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

7.  Kovács Anett 26 

Alsós  

munkaközösség 

vezetője 

osztályfőnök (1.a) 

K
ö

za
lk

al
m

az
o

tt
i 

T
an

ác
s 

ta
g

ja
 

ta
n

k
ö

n
y

v
fe

le
lő

s 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, osztályfőnöki 

munkával összefüggő 

tevékenységek, szülőkkel 

történő kapcsolattartás, 

intézményi dokumentumok 

vezetése, az intézmény 

kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

8.  
Horváthné 

Baumgartner Eszter 
22   

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás,  intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

9.  Márkus Kornélia 24 
osztályfőnök 

(3.a) 
 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

10.  Németh Judit 23  

pályaorien-

tációért  

felelős  

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 



Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-

oktatással le nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

11.  Pölöskey Ildikó 26 

osztályfőnök 7.a 

DÖK segítő 

pedagógus 

 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

12.  Szakály János 22  

testnevelés 

munkacso-

port vezetője 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

13.  Szalai Marianna 8 
intézményvezető- 

helyettes 

p
ro

je
k

tf
el

el
ő

s 

intézményi dokumentumok 

készítése, vezetése, 

ellenőrzése, 

intézményfejlesztési 

feladatokban való 

közreműködés, foglalkozások, 

tanítási órák előkészítése, 

értékelése, tanulók felügyelte, 

eseti helyettesítés 

koordinálása, szülőkkel 

történő kapcsolattartás, 

intézményi dokumentumok 

vezetése 

14.  Rózsa Andrea 24   

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyek szervezése 



Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-

oktatással le nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

15.  
       Tálas Mária 26 osztályfőnök 7.a idegen nyelvi 

munkacso-

port vezetője 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

16.  Egervölgyi Anita 24   

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, osztályfőnöki 

munkával összefüggő 

tevékenységek, szülőkkel 

történő kapcsolattartás, 

intézményi dokumentumok 

vezetése, az intézmény 

kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

17.  Tóth Dezső 13   

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

18.  Tóthné Horváth Hedvig 14 

Humán- 

munkaközösség 

vezető 

H
u

m
án

 m
u
n

k
ac

so
p
o

rt
 v

ez
et

ő
je

 

K
ö

n
y

v
tá

ro
s 

ta
n

ár
, 

ta
n
k

ö
n
y

v
fe

le
lő

s 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, 

munkaközösség-vezetés, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

könyvtár működésének 

koordinálása 



Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő nevelés-

oktatással le nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

19.  
Vizaverné Horváth 

Zsófia Viktória 
25 

osztályfőnök 

3.a 
 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, osztályfőnöki 

munkával összefüggő 

tevékenységek, szülőkkel 

történő kapcsolattartás, 

intézményi dokumentumok 

vezetése, az intézmény 

kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

20.  Vojnovics Viktória 26 

osztályfőnök  

5.a 

Különleges 

bánásmódot 

igénylő tanulókat 

támogató és PR 

munkaközösség 

vezető 

 

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, 

munkaközösség-vezetés, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 

21.  Vörös László 23   

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése, 

SAKK Palota program 

koordinálása 

22.  Kolman Flóra 10   

foglalkozások, tanítási órák 

előkészítése, értékelése, 

tanulók felügyelte, eseti 

helyettesítés, szülőkkel történő 

kapcsolattartás, intézményi 

dokumentumok vezetése, az 

intézmény kulturális életének, 

versenyeknek szervezése 



A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő 

pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szakértői nap 

1. 
Flasch Péterné 

szakértő 

Tanfelügyelet, pedagógiai szakmai 

ellenőrzés-pedagógus minősítés 
kedd 

2020. évi minősítésre jelentkezett pedagógus portfólió védése ebben a tanévben:  

Sorszám Név Szakterület 

1. Hende Ildikó tanító 

Az intézmény tanulói adatai 

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszkedé-

si, tanulási 

és magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész napos 

nevelés-

oktatásban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.a 24 6 5 0 0 0 24 

2.a 27 7 4 0 2 0 27 

3.a 24 5 1 0 0 1  

4.a 12 5 2 0 1 0  

5.a 25 5 1 0 3 1  

6.a 21 5 2 0 1 0  

7.a 20 1 3 1 2 0  

8.a 13 2 1 0 1 0  

Összesen 166 36 19 1 10 2  

 

Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 1 

Tantermek száma: 17 



A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások tematikájában az elmúlt tanévek 

tapasztalatai alapján kiemelt hangsúllyal szerepel: 

 

  A permanens változásokra pozitív válaszokat kell adnunk (jogszabályi környezet, tartalmi szabályozás, 

intézményi innovációk…) 

 Folytatni kell az elmúlt tanévekben elkezdett 

- Élményközpontú nevelés-oktatást, interaktív tanítási gyakorlatot az anyagi terheket figyelembe véve. 

- Továbbképzések ajánlásával fejleszteni kell a pedagógusok ismereteit, a tanulók személyiségének – Z 

generáció – hatékony kezelése érdekében. 

- Az önértékelések folytatása, a tapasztalatok feldolgozása, módszertani megújulás, kooperativitás 

érdekében. 

- Az intézményvezetői tanfelügyelet és intézményi tanfelügyelet fejlesztő- támogató szakmai ajánlásainak 

beépítése intézményi működésünkbe 

- Projektoktatás alkalmazása minden műveltségi területen. 

- Iskolán kívüli lehetőségek kihasználása. 

- Múzeumpedagógiai programok, színház látogatások 

 Partnerség jegyében együttműködés, nyitás 

- lakótelepi közösség felé 

- egészségügyi és kulturális intézményekkel. 

Kiemelten: óvodákkal együttműködési megállapodások kötése. 

 Egészségnevelés – egészségtudatos magatartás beépítése a tanulók mindennapjaiba (programsorozatban 

részvétel). 

 Boldog Iskola programban való részvétel, újabb csoportokban órák tartása 

 Sakkoktatás folytatása, további évfolyamokra való kiterjesztése, fejlesztése 

 Pályaorientáció programterv, tanítás nélküli munkanap  

 Pénzügyi gazdálkodás: „Pénz7” Témahét megtervezése, lebonyolítása 

 Fenntarthatóság: Fenntarthatósági Témahét megtervezése, lebonyolítása 

 Információs rendszer – e-Kréta – működtetése 

- pedagógusi adminisztráció naprakészség 

- tájékoztatás (szülők, tanulók, fenntartó) 

- belső ellenőrzés, önellenőrzés hatékonyságának növelése. 

- esetlegesen újabb online oktatás esetén információs csatornák megfelelő működtetése 

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

a) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők:  

- Projektoktatás általánossá tétele  

- Témanapok a tanévben (sport, egészség, kultúra, fenntarthatóság…) 

- kooperatív technikák alkalmazása 

- kompetencia alapú oktatás (kulcskompetenciák, digitális, szociális…) 

- új tartalmak beépítése a mikrotervezésbe 

- életvezetés, életmód (Háztartás technika szakkör) 

- pénzügyi, gazdálkodási ismeretek (Pénz7) 

- fenntarthatóság (Fenntarthatósági Témahét) 



- még intenzívebb tehetséggondozás, tanulók felkészítése versenyekre, pályázatokra 

- megújuló együttműködési formák alkalmazása a munkaközösségek között 

Részletek a munkaközösségi tervekben. 

 

b) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

A közösség érdekeit figyelembe véve a különleges bánásmódot, kiemelt figyelmet igénylő tanulók segítése. Ide értve 

a valamilyen okból hátrányban lévőket és a valamely területen kiemelkedő teljesítményre képeseket is. Tehát továbbra 

is feladatunk megtalálni, észrevenni az egyénben rejlő értékeket, elősegíteni azok fejlődését, erre felhívni mások 

figyelmét. Segítjük a tanulók hátránykompenzációját, illetve segítünk megtalálni a tehetségígéreteket és azok 

kibontakozását. Azt valljuk, hogy minden diák lehet valamiben jó. A fentieket szolgálják a tanórai csoportbontások, a 

délutáni foglalkozások sorába beépített felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások. Iskolánk minden évfolyamon 

lehetőséget biztosít a felzárkóztatásra, a lemorzsolódásban érintett tanulók számára kötelező jelleggel. Emellett 

valamennyi tanuló estén segítenünk kell a tanulásmódszertani kompetenciaterület fejlődését. 

c) Alsó-felső tagozatváltás feladatai:  

Leendő osztályfőnökök hospitálása a 4. évfolyamon, konzultációk a negyedikes osztályfőnökkel, tanítókkal. Szülői 

értekezleten a szülők tájékoztatása: várható tantárgyfelosztás, feladatok, elvárások az 5. évfolyamon.  Alsós és felsős 

nevelők és gyerekek közötti aktív munkakapcsolat kialakítása, közös programok szervezése. Felsős foglalkozások és 

tanórák bemutatása a leendő 5. osztályosoknak és szüleiknek. Alsós és felsős munkaközösségek közötti együttműködés 

erősítése. 

d) Elsős tanulók szocializálása: 

Az alsó tagozat első két évében csökkentjük a tanulók között tapasztalható jelentős szociális hátrányból fakadó egyéni 

fejlődésbeli különbségeket. Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk az 

egyéni tanulási módszereket és szokásokat. Mindehhez támogató oktatási környezetet nyújt az 1-2. évfolyamon 

működő egésznapos iskolai rendszer, mely átmenetet biztosít az óvodából iskolába érkező diákok számára. Első 

osztálytól kezdődően kínáljuk atlétika, labdarúgás sport szakköreinket, továbbá táncszakkörünket, melyeken résztvevő 

tanulók számára a mindennapos testnevelés keretein kívül a mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a 

mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével alapozzuk meg a koncentráció és a relaxáció képességét. 

Bütykölde elnevezésű kézműves szakkörünkön fejlesztjük a finommotorikájukat.  

Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a kötelességérzet kialakulását. A 

pedagógiai foglalkozások jó alkalmat nyújtanak tanórán kívüli tevékenységek keretében az alkalmazkodás és tolerancia 

képességek fejlesztéséhez, segítenek a tanulók közötti együttműködés kialakításában. A mindennapi életvitel és 

szokásrend kialakítása az iskolában, a házirend megismerése és betartatása minden tanuló és pedagógus feladata. 

Megalapozzuk az önállóság kezdeti lépéseit. 

 

e) Intézményi önértékelésből adódó teendők:  

Az intézményi önértékelési program alapján az éves önértékelési terv elkészítése. Az abban       

megnevezett pedagógusok önértékelésének elvégzése a belső önértékelési csoport támogatásával.  

f) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés: 

Alsó tagozaton az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a dramatizálás eszköztárának, a szituációs 

játékok alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. Felső tagozaton az osztályfőnöki órák keretében helyezünk nagy 

hangsúlyt az erkölcsi nevelésre, mindezt összehangolva az Etika/ Hit- és erkölcstan tanórán elhangzottakkal. A Boldog 

Iskola program keretében három kolléga boldogságórák megtartásával járul hozzá a tanulók egészséges, pozitív 

életszemléletének kialakításához. Szintén az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, a másság elfogadását szolgálja 



a különleges helyzetű tanulók, hátránnyal érkezők osztályközösségbe történő integrációja közös programok 

szervezésével, kooperatív technikák alkalmazásával. 

 

 

A TANÉV HELYI RENDJE  

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők, feladatok 

1. 2

. 
Pályaorientációs nap 

Németh Judit 

osztályfőnökök 

2022. október 27. 

(csütörtök) 

nevelőtestület, az 

intézmény tanulói 

2. 4

. 

Félévi értekezlet  

(tanulóknak tanítási szünet) 

Flasch Péterné 

intézményvezető 

2023. január 30. 

 (hétfő) 
nevelőtestület 

3.  DÖK-nap 

diákönkormányzat, 

Pölöskey Ildikó 

DÖK-segítő pedagógus 

2023. május 26. (hétfő) 
nevelőtestület, 

az intézmény tanulói 

4. 5

. 

Pedagógiai nap 

(tanulóknak tanítási szünet) 

 

Flasch Péterné 

intézményvezető 

2022. április 17. 

(hétfő) 
nevelőtestület 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2022. szeptember 01. 

Utolsó nap: 2023. június 15. 

A szorgalmi időszak első féléve 2022. szeptember 01-tól 2023. január 20-ig tart. Az első féléves tanulmányi 

előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27-én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

 
Tanítási szünetek: 

 

 

Téli szünet     Szünet előtti utolsó tan. nap:  2022. december 21.(szerda)  

     Szünet utáni első tan. nap:  2023. január 09. (hétfő) 

Tavaszi szünet                                  Szünet előtti utolsó tan. nap: 2023. április 05. (szerda) 

     Szünet utáni első tan. nap:  2023. április 12. (szerda) 

Munkanap-áthelyezés:  

 

2022. október 15. (szombat) munkanap – 2022. október 31.  (hétfő) pihenőnap 

 

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 

Megemlékezés a Holocaust áldozatairól        2023. április 14. (péntek) 

Hősök napja – megemlékezés   2023. május 26. (péntek) 

Nemzeti összetartozás napja   2023. június 5. (hétfő)  



 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
Vojnovics Viktória 

Rózsa Andrea 

2022. 

október 6.  

(csütörtök) 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepe (október 23.) 

Egervölgyi Anita 

Németh Judit 

Rózsa Andrea 

 2022. 

október 21. 

(péntek) 

3. 
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja (február 25.) 
Vojnovics Viktória 

2023. 

február 24. 

(péntek) 

4. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepe (március 15.) 

Vizaverné Horváth 

Zsófia 

Tanai-Kerék Ibolya 

2023. 

március 14. 

(péntek) 

5. 
A Holocaust áldozatainak emléknapja 

(április 16.) 
Vojnovics Viktória 

2023. április 

14. 

 (péntek) 

6. Hősök napja (május utolsó vasárnapja) Vojnovics Viktória 

Rózsa Andrea 

2023. május 

26. 

 (péntek) 

7. 
A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
Vojnovics Viktória 

Rózsa Andrea 

2023. június 

5.  

(hétfő) 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

 Tanévnyitó ünnepély Tóthné Horváth Hedvig 

2022. 

szeptember 

01.  

1. Szent Márton-projektdélután 

Hende Ildikó 

Tanai-Kerék Ibolya 

Kovács Anett 

2022. 

november 

11. 

2. 

Szent Márton-hét: „Martinstag” lampionos 

felvonulás az alsó tagozatos tanulók és 

lakótelepi óvodák részvételével 

Kovács Anett 

Vörös László 

 

2021. 

november 

11. 



sz. esemény / téma felelős időpont 

3. Mikulás ünnepség: Mikulásjárás 
Kovács Anett 

Pölöskey Ildikó 

2022. 

december 

06. 

4. 

Advent a Désiben: Karácsonyváró 

programsorozat – karácsonyi vásár 

Karácsonyi műsor 

Hende Ildikó 

Kovács Anett 

Vojnovics Viktória 

Márkus Kornélia 

2022. 

december  

12-16. 

5. Tavaszköszöntő: Húsvétvárás Hende Ildikó 

2023. április 

5.  

 

6. Pedagógusnap SZM 2023. június  

7. 
Gyermeknapi forgatag az alsó tagozat 

számára 

Vizaverné Horváth 

Zsófia 

Tanai – Kerék Ibolya 

2023. május 

26. 

8. 
Kicsengetés – 8. évfolyamos tanulók 

búcsúztatása 

Tóthné Horváth Hedvig 

Rózsa Andrea 

Tálas Mária 

Balázs Renáta 

2023. június 

15.  

12:00 óra 

9. Tanévzáró ünnepély 

Vojnovics Viktória 

Márkus Kornélia 

Fodor Tímea 

2023. 

június19. 

17.00 óra 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2022. augusztus 

30. 
Tanévnyitó értekezlet 

Flasch Péterné 

intézményvezető 

2022. október 

17. (hétfő) 

Évfolyam-konferencia: a tanévkezdés tapasztalatai, 

belépő kollégák, osztályok, tanulók 

Flasch Péterné 

intézményvezető 

2022. december 

05. (hétfő) 

Évfolyam-konferencia: aktuális nevelési, oktatási 

feladatok 

Flasch Péterné 

intézményvezető  

2023. január 23. 

(hétfő) 
Félévi osztályozó értekezlet 

Flasch Péterné 

intézményvezető 

2023. január 30. 

(hétfő) 

 

Félévi értekezlet 
Flasch Péterné 

intézményvezető  



időpont esemény / téma felelős 

2023. március 

20. (hétfő) 

 

Évfolyam-konferencia 

Flasch Péterné 

intézményvezető 

Hende Ildikó 

mérés-értékelés- 

önértékelés 

csoportvezető 

2023. június 09. 

(péntek) 
Tanév végi osztályozó értekezlet 

Flasch Péterné 

intézményvezető 

2022. június 26. 

(hétfő) 
Tanévzáró értekezlet 

Flasch Péterné 

intézményvezető 

A szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2022. 

szeptember  

12.      

Szülői értekezlet osztályfőnökök 

2022. 

november 

 28. 

Fogadó óra pedagógusok 

2023. január 

30. 
Szülői értekezlet osztályfőnökök 

2023. február 

21.  

1-2. óra 

Nyílt tanítási nap intézményvezető- 

helyettes 

2022. május  

08. 

Szülői értekezlet és fogadóóra osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

tanítók 

Tervezett versenyek, mérések és vizsgák  

Versenyek rendje, ideje 

Iskolánk által, a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek (anyagi lehetőségek és pályázati 

támogatás függvényében): 

 Dési Sakk Kupa – 2023. május 4. 

 Dési Teremlabdarúgó Torna – 2022. december  

 „Nincs királyi út!” iskolai matematika verseny – 2022. december 01. 



 „Télbe zárva” - Városi szintű rajz- és képzőművészeti verseny óvodások és alsó tagozatos általános 

iskolások számára. A két forduló időpontja: 2023. február 10., valamint 2023. február 21. 

 „Bajnok manók” játékos ügyességi csapatbajnokság nagycsoportos óvodásoknak – 2023. február 

 „Spiel mit!” tréfás nyelvi vetélkedő alsósoknak – 2022. március 31. 

 „Félelmetes!!!!” című vetélkedő Föld történetének legpusztítóbb természeti katasztrófái témában – 2022.  

április 

 Megyei Szépolvasási és Nyelvhelyességi Verseny – 2-3-4. évfolyamosok számára. 2023. április 17. 

 Érvelő beszéd Megyei Verseny – 7-8. évfolyamosok számára. 2023. április 17. 

 Házi informatika verseny – 5-7. évfolyamosok számára – 2022. május 

 

 

 

Az iskola az alábbi tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

             A jegyzékben nem szereplő versenyek: 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny 

5. és 8. évfolyam 

4. évfolyam 

Tóthné Horváth Hedvig 

Pölöskey Ildikó 

Kovács Anett 

 

Országos Történelem 

tanulmányi verseny 
7-8. évfolyam 

Vojnovics Viktória 

Pölöskey Ildikó 
 

Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny 
3-8. évfolyam 

Fülöp Gábor 

Vizaverné Horváth 

Márkus Kornélia 

Szakály János 

 

 

           A jegyzékben nem szereplő egyéb versenyek: 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Neumann-CEO informatika 

verseny 
7-8. évfolyam Tóth Dezső  

Bíró Balázs informatika 

emlékverseny 

 

7-8. évfolyam Tóth Dezső  

Gépipari SZKI informatika 

versenye  
8. évfolyam Tóth Dezső  

 

             Egyéb, hagyományos járási-térségi/területi – megyei versenyek 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Szent Márton vetélkedő 6-7. évfolyam 
Pölöskey Ildikó 

Vojnovics Viktória 
 



Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Simonyi Zsigmond Kárpát 

– medencei helyesírási 

verseny 

6-8. évfolyam Pölöskey Ildikó  

„Nemzet, haza nyelv” 

vetélkedő 

7-8. évfolyam 

4. évfolyam 

Pölöskey Ildikó 

Márkus Kornélia 

 

 

Váci Mihály Általános 

Iskola Gemeinnsam für 

Umwelt nyelvi vetélkedő 

7. évfolyam Egervölgyi Anita  

„Nem bántja a szemét…”  

városi verseny 
7-8. évfolyam Fülöp Gábor  

 

 

             Sportversenyek 

 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Labdarúgás 5-6. Szakály János  

Atlétika 1-8. 
Horváthné Baumgartner 

Eszter 
 

Tornaversenyek 4-8. 

Horváthné Baumgartner 

Eszter 

Egervölgyi Anita 

 

Játékos sportverseny 1-4. 

Horváthné Baumgartner 

Eszter 

Szakály János 

Vörös László 

Tanai – Kerék Ibolya 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák ideje 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti 

vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga: 2023. augusztus 22-23. (kedd, szerda) 

 osztályozó vizsga:  

 félévi osztályozó vizsga: 2023. január 12-20. 

 év végi osztályozó vizsga: 2023. május 30 - június 9.  

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső tantárgyi mérések ütemezését, felelőseit a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. 

 

 



Kiemelt mérések: 

Országos pályaorientációs mérés       2022. szeptember 19 - október 10. 

Országos kompetenciamérés, Bemeneti mérések (4.,5.,6.,8. évf.)   2022. október 10 - november 30.  

Országos kompetenciamérés , Kimeneti mérések (4.,5.,6,7.8. évf.)    2023. március 6 - június 09.  

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (5-8. évf.)       2023. január 09 – május 12.     

 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálata (5-8. évfolyam)  

Szakály János 

Egervölgyi 

Anita  

Horváthné 

Baumgartner 

Eszter 

2022. 

szeptember 01-

2023. május 12. 

 

 

SZAKMAI FELADATOK 

A pedagógusok minősítési rendszerével és tanfelügyelettel kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. Portfólióvédés 

Hende Ildikó 

pedagógus 

Flasch Péterné 

intézményi 

delegált 

2022. 

október 11. 

2. 
A pedagógus jelentkezése a 2022. évi minősítési 

eljárásra 

jelentkező 

pedagógus 

2023. 

március 31. 

3. 
A jelentkezés tényének rögzítése az informatikai 

rendszerben 

intézményve-

zető 

2023. április 

15. 

4.  
A minősítési eljárás személyi, technikai és tárgyi 

feltételeinek megszervezése 

intézményve-

zető 
folyamatos 

5. Intézményvezetői tanfelügyelet 

intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes 

nevelőtestület 

2022. 

október 13. 

6. Intézményi tanfelügyelet 

intézményvezető 

intézményvezető 

helyettes 

nevelőtestület 

SZM 

2022. 

november 

17. 

 



Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2022/2023. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) 

EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza.  

A továbbtanulásért felelős kollégák: Németh Judit, pályaorientációs felelős, Tálas Mária (8. a osztály) rendszeresen 

ellenőrzik a határidők pontos betartását. 

A nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás 

ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az egyes 

szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program). 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő, illetve más egyéb foglalkozásokra 

(tantárgyfelosztás). 

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és 

iránymutatásai szerint 2023. április 20-21-i időpontban történik.  

Az előkészítésért felelős:  

Vojnovics Viktória PR munkaközösség-vezető és Kovács Anett tanítói munkaközösség-vezető 

feladat / esemény felelős határidő 

Együttműködési megállapodás a körzethez tartozó 

óvodákkal 

Flasch Péterné 

intézményvezető 
2022. szeptember 30. 

Az iskolavezetés és az alsós munkaközösség látogatása a 

partneróvodákban. Tájékoztatás az induló első osztályokról, 

azok profiljáról. 

Vojnovics Viktória 

Kovács Anett 

Márkus Kornélia 

Hende Ildikó 

2022. október 

„Télbe zárva” – Városi szintű rajz- és képzőművészeti 

verseny óvodások és alsó tagozatos általános iskolások 

számára (Első forduló) 

Kovács Anett 

Márkus Kornélia 

 

2022. november 30.  

Karácsonyi műsor az óvodásoknak 

 

Vojnovics Viktória 

Kovács Anett 

Márkus Kornélia 

 

2022. december 20. 

„Télbe zárva” – Városi szintű rajz- és képzőművészeti 

verseny óvodások és alsó tagozatos általános iskolások 

számára  - Második forduló  

Kovács Anett 

Márkus Kornélia 

 

2023. február 10. 

Nyílt tanítási nap a leendő első osztályosoknak (Bemutató 

tanórák, iskolapszichológus előadása) 
Kovács Anett 

2022. november 10. 

2023. február 02. 



feladat / esemény felelős határidő 

Iskola előkészítő foglalkozások a leendő első 

évfolyamosoknak 

Kovács Anett 

tanítók 
2023. január-május 

Iskolai honlapon folyamatos tájékoztatás: „Beiskolázás”  

Vizaverné Horváth 

Zsófia 

Kovács Tibor 

rendszergazda 

2022/2023. tanév  

folyamatos 

 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kapcsolatteremtő munka, 

közös programok, valamint az iskolai honlap híradásai.    

Pályázatokból adódó szakmai feladatok  

Pályázat feladat / esemény felelős határidő 

Határtalanul pályázatírás / szervezés Szalai Marianna folyamatos 

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

 Szülői értekezletek 

 SZM értekezletek 

 Fogadóórák 

 Nyílt napok 

 Ajándékműsorok szülőknek 

 Szülő-nevelő találkozó 

 Esetmegbeszélések 

 Írásbeli kapcsolattartás, tájékoztatás 

 E-KRÉTA üzenetküldés 

A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás 

 A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

 Intézményvezetői értekezletek, egyeztetések 

 Írásbeli, elektronikus kapcsolattartás 

 A Tankerület által kiadott feladatnaptárban ütemezett felelősi rendszer szerinti kapcsolattartás 

 

 



Egyéb kapcsolatok 

Együttműködések: 

Óvodák: 

 Kőrösi Óvoda 

 Gazdag Erzsi Óvoda 

 Margaréta Óvoda 

 Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 

 

Iskolák: 

 Általános Iskolák 

 Középiskolák 

 „Aranyhíd” Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 

Intézmények, szervezetek: 

 Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) 

 Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 

 POK Zalaegerszeg 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye 

 Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Gyámhivatal 

 AGORA  

 Weöres Sándor Színház 

 Ifjú Sólymok Sportegyesület 

 Bábszínház 

 Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 

 Szombathelyi Képtár 

 Városi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzés 

 Magyar Vöröskereszt Megyei Vezetőség 

 Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Kirendeltsége 

 Szent Quirin Szalézi Plébániahivatal 

 Százhold  Lakótelepért Egyesület 

 

 



LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Dési Huber István Általános Iskola nevelőtestülete a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

70.§ (2) bekezdése c) pontja alapján, a 2022. év szeptember hó 19. napján tartott értekezletén a nevelési-

oktatási intézmény 2022/2023. tanévre vonatkozó munkatervét elfogadta. 

 

Kelt: Szombathely, 2022. szeptember 19. 

 

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

név 

intézményvezető 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők 

aláírása.) 

 

A Dési Huber István Általános Iskola 2022/2023. tanévre vonatkozó munkatervét a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fenntartó, az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet/közösség, az 

intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai diákönkormányzat véleményezte. 

 

Kelt: Szombathely, 2022. szeptember 19. 

 

. 

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

név 

intézményi tanács képviselője 

 

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

név 

szülői szervezet (közösség) képviselője 

              

 

          ……………………………………… 

            név 

     diákönkormányzat képviselője 

 

 

………………………………………… 

Fodor István 

 

tankerületi igazgató 

 



MELLÉKLETEK 

1. Munkaközösségek munkaterve 

2. Programnaptár 

3. Diákolimpiai nevezések  

4. Belső ellenőrzési terv 

 

 

FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

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

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

31.) Korm. rendelet 

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

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

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

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

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

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI 

rendelet 

A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet 

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz.Melléklet: Munkaközösségi munkatervek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mérés-értékelés-önértékelés munkaközösség 

munkaterve 

 

2022/2023-as tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította:  

Hende Ildikó 

  



A tanév kiemelt céljai és feladatai: 

 

 Az intézmény ötéves Önértékelési Programja 2022/2023-as tanévi tervének eredményes 

végrehajtása. Az önértékelő pedagógusok támogatása.  

Fő célunk a pontos, precíz dokumentálás elősegítése mellett, lehetőséget biztosítani egymás 

munkájának még teljesebb megismerésére, a hospitálások lehetőségével élve a saját módszertani 

tár bővítésére. Emellett törekszünk biztostani az önértékelő pedagógusok reális önértékelésének 

megvalósítását, kivitelezhető önfejlesztési terv elkészítését. 

 Intézményi tanfelügyelet: Intézményünkben a 2022/2023. tanévben kerül sor az 

intézményellenőrzésre. A munkaközösség segíti az intézményvezetést az előzetes feladatok 

elvégzésével. 

 Az országos mérések, értékelések előkészítése és eredményes lebonyolítása.  

Az Országos kompetenciamérés (OKM) 2001 óta van jelen a magyar oktatási rendszerben. 

Szerepe folyamatosan növekszik az oktatási intézmények munkájának értékelésében és 

elszámoltathatóságában azáltal, hogy információt szolgáltat az érdekelteknek az iskolában 

tanuló diákok olvasás-szövegértésének és matematikai műveltségének eredményei alapján.  

A 2022/2023. tanévben a digitális országos mérések két fő időszakban zajlanak (bemeneti és 

kimeneti mérések). A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és november 30. között, a 

kimeneti mérésekre 2023. március 6. és június 9. kerül sor. 

A mérési területek: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv/célnyelv. 

A mérésben résztvevők köre is bővül: 4-5. évfolyamos tanulók is bekerültek a mérésben 

résztvevő tanulók közé. A méréseket digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 

A 6-8. évfolyamos tanulók számára az egyik mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, 

a másik mérési napon a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó célnyelvi 

vagy idegen nyelvi mérést kell meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani. 

A 4-5. évfolyamos tanulóknak egy mérési napra kell megszervezni a szövegértés és a 

matematika mérést. 

A mérési információk ismeretében az oktatás eredményességében érintettek visszajelzést adnak 

az iskoláknak, pedagógusoknak arról, mennyiben tekintik eredményesnek az iskolában folyó 

pedagógiai munkát, és különböző döntéseket hoznak/hozhatnak.  

Kiemelt cél, hogy az intézményünkben az adott kompetenciaterületek fejlesztését továbbra se 

csupán a magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakat tanító pedagógusok 

érezzék feladatuknak. Illetve fontos feladatunk korábbi eredményeink javítása. 



Mindemellett a munkaközösség kiemelt céljai között szerepel az OPM (Országos Pályaorientációs 

Mérés), a DIFER, valamint a NETFIT mérések eredményes megszervezése, lebonyolítása, az 

adatszolgáltatás támogatása.  

Az Országos Pályaorientációs Mérés gondoskodik az általános iskola nyolcadik évfolyamán a 

tanulók sikeres pályaválasztást és továbbtanulást megalapozó személyes tanulói kompetenciák 

kötelező vizsgálatáról. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanuló számára azokról a 

középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alapján számára 

javasolhatók. 

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) a kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás 

szempontjából kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás 

készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-

megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer. 

NETFIT a tanulók fizikai állapotának és edzettségnek mérése, vizsgálata. 

Munkaközösségi programnaptár  

2022/2023-as tanév 

 

Feladat Felelős Határidő 

BECS alakuló ülés, az éves 

önértékelési terv aktualizálása, 

összeállítása 

Hende Ildikó 2022. szeptember 28. 

A bemeneti mérésben érintett 

évfolyamok tekintetében az 

adatok rögzítése, megküldése a 

hivatalnak 

Hende Ildikó 2022. szeptember 05.- 23. 

A kimeneti mérésben érintett 

évfolyamok tekintetében az 

adatok rögzítése, megküldése a 

hivatalnak 

Hende Ildikó 
2022. szeptember 05.-

november 30. 

Országos Pályaorientációs 

Mérés 

Hende Ildikó, 

Németh Judit, 

Tálas Mária 

2022. szeptember 19. - 

október 10. 

Országos Pályaorientációs 

Mérés 

adatküldés 

Hende Ildikó 2022. október 17. 

Bemeneti mérés lebonyolítása 

8. évfolyam 

Hende Ildikó, 

Tálas Mária 

2022. október 10. - október 

21. 



DIFER-mérés előkészítése 
Hende Ildikó 

Fodor Tímea 
2022. október 14. 

DIFER-mérés adatszolgáltatás Hende Ildikó 2022. október 28. 

Bemeneti mérés lebonyolítása 

6. évfolyam 

Hende Ildikó 

Vojnovics Viktória 

2022. október 24. - 

november 11. 

Bemeneti mérés lebonyolítása 

4-5. évfolyam 

Hende Ildikó, 

Márkus Kornélia, 

Fülöp Gábor 

2022. november 14.- 

november 30. 

DIFER-mérés elvégzése 
Fodor Tímea, 

Balázs Renáta 
2022. december 09. 

Bemeneti mérések lezárásához 

kapcsolódó intézményi 

adatrögzítés lezárásának 

határideje 

Hende Ildikó 2022. december 09. 

Pedagógus önértékelés 

Hende Ildikó, 

érintett pedagógusok, 

adatgyűjtők 

2023. február-március 

NETFIT mérés 

Szakály János 

Horváthné Baumgartner 

Eszter, 

Egervölgyi Anita 

2023. január 09.- 2023. 

május 12. 

NETFIT eredmények rögzítése 

Szakály János 

Horváthné Baumgartner 

Eszter, 

Egervölgyi Anita 

2023. június 15. 

A 2022. évi Országos 

Kompetenciamérés 

eredményeinek feldolgozása, 

értékelése  

Hende Ildikó  

Tóthné Horváth Hedvig 

Fülöp Gábor 

2023. február - március 

Kimeneti mérések 6-8. 

évfolyamon 

Hende Ildikó,  

érintett osztályok 

osztályfőnökei 

2023. március 6. - június 9. 

Kimeneti mérések lezárásához 

kapcsolódó intézményi 

adatrögzítés lezárásának 

határideje 

Hende Ildikó 2023. június 15. 

Önértékelés menetének 

ellenőrzése, önértékelő 

pedagógusok támogatása 

Hende Ildikó folyamatos 

Az éves Önértékelési Terv 

megvalósításának értékelése  
Hende Ildikó 2023. június 30.  

 

  



 

 

 

 

 

Intézményi Önértékelési Terv 

2022/2023. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította Ellenőrizte: Jóváhagyta: 

Hende Ildikó Szalai Marianna Flasch Péterné 

önértékelési csoportvezető intézményvezető-helyettes intézményvezető 

  



Önértékelési csoport tagjai: 

Flasch Péterné intézményvezető, mesterpedagógus szakértő 

Szalai Marianna intézményvezető-helyettes 

Hende Ildikó önértékelési csoportvezető, munkaközösség-vezető 

Fülöp Gábor munkaközösség-vezető 

Kovács Anett munkaközösség-vezető 

Tóthné Horváth Hedvig munkaközösség-vezető 

Vojnovics Viktória munkaközösség-vezető 

Önértékelő pedagógusok: 

Németh Judit 

Vizaverné Horváth Zsófia 

Vörös László 

Az éves értékelések ütemezése: 

Önértékelő 

pedagógus 

Támogató 

Feladata: támogatás, 

figyelemmel kísérés, 

dokumentumelemzés, 

interjúk, feltöltés 

Óralátogatás 

tervezett 

időpontja 

Óralátogatás 

résztvevői 

/2 fő/ 

Kérdőív kitöltői 

/2+2 fő/ 

 

Németh Judit Tóthné Horváth Hedvig 2023. február 

Tóthné Horváth 

Hedvig 

Tálas Mária  

Tóthné Horváth Hedvig 

Tálas Mária 

Kovács Anett 

Egervölgyi Anita 

Vizaverné 

Horváth 

Zsófia 

Hende Ildikó 2023. február 
Hende Ildikó 

Kovács Anett 

Hende Ildikó 

Kovács Anett  

Márkus Kornélia 

Fodor Tímea 

Vörös László Kovács Anett 2023. március 
Kovács Anett 

Hende Ildikó 

Kovács Anett 

Hende Ildikó 

Vizaverné Horváth Zsófia 

Márkus Kornélia 

Az 5 éves– átfogó - intézményi önértékelés során ellátandó feladatok évenként a következők: 
 
 
 



5 éves - átfogó - intézményi önértékelési program összefoglaló feladatütemezése 

1. év 2020/2021. 2. év 2021/2022. 3. év 2022/2023. 4. év 2023/2024. 5. év 2024/2025. 

1. Pedagógus önértékelés 

Pedagógus 
önértékelés (az 
ötévenkénti 
önértékelésre 
kijelölt dolgozó) 
/A dolgozói 
csoport/ 

Pedagógus 
önértékelés (az 
ötévenkénti 
önértékelésre 
kijelölt dolgozó) 
/B dolgozói 
csoport/ 

Pedagógus 
önértékelés (az 
ötévenkénti 
önértékelésre 
kijelölt dolgozó) 
/C dolgozói 
csoport/ 

Pedagógus 
önértékelés (az 
ötévenkénti 
önértékelésre 
kijelölt dolgozó) 
/D dolgozói 
csoport/ 

Pedagógus 
önértékelés (az öt 
évenkénti 
önértékelésre 
kijelölt dolgozó) 
/E dolgozói 
csoport/ 

2. A vezetői önértékelés 

     

3. Intézményi önértékelés 

Évenkénti 
adatgyűjtés (az 
évenként 
vizsgálandó 
területekre) 
 

Évenkénti 
adatgyűjtés (az 
évenként 
vizsgálandó 
területekre) 

Évenkénti 
adatgyűjtés (az 
évenként 
vizsgálandó 
területekre) 

Évenkénti 
adatgyűjtés (az 
évenként 
vizsgálandó 
területekre) 

Évenkénti 
adatgyűjtés (az 
évenként 
vizsgálandó 
területekre) 

 

5 éves- átfogó - intézményi önértékelési program összefoglaló feladatütemezése 

1. év 2020/2021. 2. év 2021/2022. 3. év 2022/2023. 4. év 2023/2024. 5. év 2024/2025. 

4. Átfogó intézményi önértékelés - összegző feladatai 

a) Pedagógus önértékelés összegző feladatai 

Az adott évi 
pedagógus 
önértékelések 
összesítése 

Az adott évi 
pedagógus 
önértékelések 
összesítése 

Az adott évi 
pedagógus 
önértékelések 
összesítése 

Az adott évi 
pedagógus 
önértékelések 
összesítése 

Az adott évi 
pedagógus 
önértékelések 
összesítése 

- - - - Az öt év 
pedagógus 
önértékelésének 
összesítése (A, B, 
C, D, E pedagógus 
csoportra együtt) 

b) Vezetői önértékelés összegző feladatai   

 A vezetői 
önértékelésre 
vonatkozó 
önértékelési 
feladatok  

 A vezetői 
önértékelésre 
vonatkozó 
önértékelési 
feladatok  

 

- -  Vezető 
önértékelés 
összesítése 

 

c) Intézmény önértékelés összegző feladatai 

- - - - Intézményi 
önértékelésben  
5 évenként 
ellátandó 
feladatok 

- - - - Intézmény 
önértékelés 
összesítése 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MUNKATERV 

 

Tanítói munkaközösség 

2022-2023. tanév 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Kovács Anett 

Szombathely, 2022. 09. 01.    munkaközösség-vezető 

 

 



Munkaközösségünk tagjai:  

Kovács Anett 1. osztályos osztályfőnök – Fodor Tímea társosztályfőnök 

Hende Ildikó 2. osztályos osztályfőnök – Vörös László társosztályfőnök 

Vizaverné Horváth Zsófia 3. osztályos osztályfőnök – Tanai-Kerék Ibolya társosztályfőnök 

Márkus Kornélia 4. osztályos osztályfőnök – Balázs Renáta társosztályfőnök 

Betanító pedagógusok:  

Flasch Péterné – környezetismeret, „Infó Manók” szakkör, Matematika tehetséggondozó sz. 

Tóth Dezső – Informatika 4. évfolyamon 

Németh Judit – Angol nyelv 1-4. évfolyamon 

Rózsa Andrea – vizuális kultúra 1-2. évfolyamon 

Szalai Marianna – vizuális kultúra 4. évfolyamon 

Baumgartner Eszter – 3-4. testnevelés évfolyamon 

Tanulói létszámok:  

1. osztály: 24 fő    

2. osztály: 27 fő      

3. osztály: 24 fő      

4. osztály: 12 fő  

Az alsó tagozat 1-2. évfolyamán egésznapos iskolarendszerben. a 3-4. évfolyamon napköziotthonos 

rendszerben tanulnak a diákok. Mind a négy évfolyamon hagyományos tanrendű és emelt szintű 

német nyelvi képzés keretében folyik az oktató-nevelő munka. 

Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munkát segítő szakemberek:  

- gyógypedagógus: Balázs Renáta 

- gyógypedagógiai asszisztens: Poscherné Nagy Judit 

- pedagógiai asszisztens: Szigetiné Pócsik Andrea 

 

 

 



Kiemelt pedagógiai feladataink a 2022/2023. tanévben: 

- első, második és harmadik évfolyamon az új NAT szerinti követelmények (Helyi tanterv, 

Pedagógiai program) tükrében megvalósuló oktató-nevelő munka: az egyénre szabott 

tanulási lehetőségek biztosítása, a tanulói együttműködésen alapuló tanulás kialakítása 

- szövegértés fejlesztése, kiemelten a harmadik és negyedik évfolyamon 

- a helyes szabadidős tevékenységek iránti igény kialakítása - ehhez kapcsolódóan iskolán 

kívüli kulturális intézmények és programok megismertetése tanulóinkkal 

- az Ukrajnából érkezett tanulók beilleszkedésének segítése 

- rendezvénysorozat a Petőfi emlékévhez kapcsolódóan (2023. január 1-április11.) 

 

További feladataink: 

Nevelési feladatok: 

- udvariasságra, illemtudó magatartásra nevelés (köszönés, kérés, megszólítás kifejezéseinek 

használata) 

- tanórai fegyelem, iskolai házirend szabályainak betartása  

- higiéniás szokások kialakítása, virológiai nevelés, környezettudatos szemlélet 

megalapozása 

- szociális, társas kapcsolatok kialakítása, egymás iránt tanúsított toleráns viselkedés, 

valamint kommunikációs készségek fejlesztése 

- versenyeken való aktív részvétel 

 

Oktatási feladatok, célok: 

- integrálás és differenciálás a napi pedagógiai munkában: az SNI-s és BTMN-es tanulók 

szakértői véleményben foglalt fejlesztési javaslatok alapján 

- tudatos, tartós figyelem, feladattudat fejlesztése  

- feladatok, utasítások megértésének, értelmezésének fejlesztése írásban és szóban  

- szókincsbővítés, szómagyarázat, választékos szófordulatok használata 

- alapkészségek magasszintű elsajátítása  

- a tanult módszerek gyakorlatban való alkalmazása 

Feladataink a szervezeti kultúra építése terén  

A belső kommunikáció erősítése és a két irányú információcsere megvalósítása:  

- a kollégák részéről felmerülő kérdések, problémák továbbítása a vezetőség felé  

- a munkaközösség tagjainak tájékoztatása a sürgősen elvégzendő feladatokról 

- mindennapokban felmerülő problémák megbeszélése  



Intézményi fegyelem betartása és betartatása  

- a házirend következetes betartatása  

- elektronikus-napló, foglalkozási dokumentációk pontos vezetése 

Kapcsolattartás fejlesztése: 

- a tanulóközösségekben: különféle programok, rendezvények alkalmával 

- a tanári közösségben, munkaközösségen belül: egymás segítése, havonta munkaközösségi 

megbeszélések hospitálások, tapasztalatcsere  

- a szülőkkel: szülői értekezletek, fogadó órák, kapcsolattartás online formában is, nyílt nap, 

egyéb osztály- illetve iskolai programok során 

- óvodákkal: nyílt napok, óvodalátogatás, közös programok, műsorokra szóló meghívások, 

iskolaelőkészítő foglalkozások 

Beiskolázási programsorozat a PR munkaközösség-vezetővel együttműködve 

Hónap Program Programfelelős 

Szeptember 30. Kapcsolatfelvétel az óvodákkal, 

óvodavezetőkkel 

Vojnovics Viktória 

Kovács Anett 

Október  Óvodák őszi programján való 

részvétel 

-Kőrösi Óvoda: ,, Őszi dünnyögő” 

 

Kovács Anett 

Márkus Kornélia 

Hende Ildikó 

November 11. -Óvónők meghívása iskolai nyílt 

órákra (1-2. osztályokba) 

-Márton napi lampionos felvonulás 

közösen a Kőrösi ovisokkal 

Kovács Anett-Fodor Tímea 

Hende Ildikó–Vörös László 

Kovács Anett 

December 20. Óvodák meghívása az iskolai 

karácsonyi műsorra 

Vojnovics Viktória 

Márkus Kornélia 

Január 5. 

 

 

 

Január 10. 

- Iskolaelőkészítő foglalkozások 

meghirdetése, elindítása 

-Leendő első osztályos tanítók 

bemutatkozása iskolánk honlapján 

-,, Télbe zárva” képzőművészeti 

pályázat meghirdetése óvodásoknak 

– iskolát bemutató szóróanyag 

kiküldése 

- nyílt nap kihirdetése 

Márkus Kornélia 

Kovács Anett  

leendő első osztályos tanítók 

 

Márkus Kornélia 

Plakátkészítés: Vizaverné H. 

Zsófia 

tanítók 

Február 2. -Iskolabemutatás a szülőknek  Vojnovics Viktória 



 

 

 

 

 

 

Február 5. 

-Nyílt órákon leendő tanítók 

megismertetése 

-Ajándék az iskolába látogató 

ovisoknak/ kézműves foglalkozás 

az ovisokkal 

 

-Bajnokmanók – ügyességi verseny 

óvodásoknak 

 

Kovács Anett 

Márkus Kornélia 

Rózsa Andrea – Fodor Tímea 

 

 

 

Tanai-Kerék Ibolya 

Vörös László 

Baranyai Eszter 

Április 21-22. Iskolai beiratkozás  

Május  Tájékoztató szülői értekezlet a 

leendő első osztályosok szüleinek 

Márkus Kornélia 

 

Eseménynaptár 2022/2023. tanév 

 

Hónap Programok Felelősök 

Szeptember 1-10. 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 16. 

 

 

Szeptember 29-30. 

 

-órarendek, tanmenetek elkészítése (az 

SNI, BTMN tanulók szakértői 

véleményeinek tanulmányozása) 

-tanulói adatok aktualizálása, 

adminisztrációs feladatok 

-szülői értekezletek  

 

Kapcsolatfelvétel a Mesebolt 

Bábszínházzal – bérletek megrendelése 

 

-Magyar népmese napja  

Berzsenyi Dániel Gyermekkönyvtár 

foglalkozásán való részvétel: 

-29-én a 3. 4. évfolyam (8:00-9:00) 

-29-én a 2. évfolyam (9:00-10:00) 

-30-án az 1. évfolyam (10:00-11:00) 

  

tanítók 

 

 

osztályfőnökök 

társosztályfőnökök 

 

 

Hende Ildikó 

 

 

Kovács Anett, Fodor Tímea 

Október 4. 

 

 

Állatok világnapja – osztályszintű 

programok pedagógiai foglalkozások 

keretében  

Vörös László 

tanítók 

 



 

Október 14. 

 

Október 15. 

 

Október 20. 

 

DIFER mérés  

 

Mozilátogatás – szombati munkanap 

 

Jelentkezés a ,,Nemzet, haza, nyelv…” 

műveltségi vetélkedőre (Paragvári iskola) 

 

Hende Ildikó, Fodor Tímea 

 

Vizaverné H. Zsófia 

 

Márkus Kornélia 

 

November 11. Márton nap 

- iskolán kívüli kulturális intézmény 

programján való részvétel 

- Martinstag - lámpás felvonulás 

 

Hende Ildikó 

Tanai-Kerék Ibolya 

 

 

Kovács Anett 

December 6. 

 

December 12-16. 

 

December 20. 

Mikulásvárás  

 

Adventi vásár az aulában 

 

Karácsonyi műsor 

 

DÖK - tanítók 

 

Hende Ildikó, KovácsAnett 

 

Vojnovics Viktória 

Márkus Kornélia 

 

Január 10. 

 

 

 

Január 27. 

 

Január 23. 

,,Télbe zárva…” képzőművészeti 

pályázat meghirdetése a város óvodás és 

általános iskola 1-4. évfolyamosai 

számára 

-I. forduló: beküldési határidő: 01. 27. 

 

A magyar kultúra napja  

-Petőfi emlékévhez kapcsolódóan iskolai 

versmondó verseny  

 

Márkus Kornélia + 

alsós munkaközösség tagjai 

 

 

Márkus Kornélia 

 

Kovács Anett + tanítók  

Február 9. 

 

 

Február 10. 

 

Február 13-20. 

Február 21.  

Farsang 

 

 

„Télbe zárva” II. forduló pályamunkák 

beküldési határideje 

Kiállítás berendezése 

„Télbe zárva” díjazás, ünnepélyes 

kiállításmegnyitó 

Fodor Tímea – Vörös László 

osztályfőnökök, társosztályf. 

 

Márkus Kornélia 

 

alsós munkaközösség tagjai 

Márkus Kornélia 

 



-Műsor  

 

Hende Ildikó 

Március 6-10. 

 

Március 14. 

 

 

Március 31. 

Pénz7 témahét 

1848-49- es szabadságharc és 

forradalomra emlékezünk– ünnepi műsor 

 

,,Spiel mit!” – tréfás német nyelvi 

vetélkedő 

tanítók 

 

Vizaverné H. Zsófia 

Tanai-Kerék Ibolya 

 

Kovács Anett -Tálas Mária 

Április 5. 

 

Április 12. 

 

 

Április 17. 

 

 

Április 24-28. 

Húsvéti népszokások, tojáskeresés  

 

Költészet napja – műsor 

 

 

Városi anyanyelvi verseny  

 

 

Fenntarthatósági témahét – 

Föld napja – arborétumi séta 1-2. 3-4. 

 

Hende Ildikó  

 

Márkus Kornélia, Vojnovics 

Viktória 

 

Kovács Anett + alsós 

munkaközösség tagjai 

 

Márkus Kornélia + tanítók 

Május 4. 

 

Május 1-5. 

 

 

Május 10. 

 

 

 

 

Május 26. 

Dési sakk kupa 

 

Anyák napja (ajándékkészítés, 

verstanítás) 

 

Múzeumlátogatás 

-1.a: Vasi Skanzen 

-2.a: Smidt Múzeum 

-3-4. o: Savaria Múzeum 

 

Gyermeknapi forgatag  

Vörös László + alsós 

munkaközösség tagjai 

osztályfőnökök, technikát 

tanítók, társosztályfőnökök 

 

Kovács Anett, Hende Ildikó 

osztályfőnökök 

 

 

 

Vizaverné H. Zsófia, Tanai-K. 

Ibolya 

Június 

 

 

Június 15. 

Június 19. 

- tanulmányi kirándulások 

- osztályozó értekezlet  

- aktuális adminisztrációk elkészítése 

Ballagás 

Tanévzáró ünnepély 

osztályfőnökök, 

társosztályfőnökök 

 

 

 



 

 

 

 

A Dési Huber István Általános Iskola 

Reál és természettudományos 

munkaközösségének 

éves munkaterve 

2022/2023. tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

           Fülöp Gábor 

                                                                                                   munkaközösség-vezető 

 

 



 

1. Személyi feltételek – a munkaközösség tagjai: 

A felsős osztályok száma az előző tanévhez képest csökkent, de számos tantárgy esetében 

biztosított a csoportbontás. Így az ellátandó tanóráink száma nagyságrendileg nem változott.   

Matematika esetében pedig a felzárkóztatás és a középiskolai felkészítő is indult. 

A munkaközösségbe tartozó főállású kollégák száma 10.  

Ketten közülünk osztályfőnöki feladatokat is ellátnak. 

Fülöp Gábor matematika, fizika, technika és tervezés 

                                                   munkaközösség-vezető 

Némethné Baumgartner Eszter testnevelés 

Szakály János testnevelés, matematika 

Tálas Mária természettudomány, földrajz  

Tóth Dezső informatika, digitális kultúra 

Egervölgyi Anita testnevelés 

Kolman Flóra természettudomány, biológia 

Rózsa Andrea háztartástechnika szakkör 

Vörös László sakk 

ÓRAADÓK 

Dr. Dani Magdolna kémia 

 

2.Tárgyi feltételek: 

Az oktatási- nevelési feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak, a megfelelő 

eszközök rendelkezésre állnak. A teremcserék száma továbbra is alacsony, de az informatika 

oktatása szaktantermi rendszerben folyik. 

 3. A munkaközösség legfőbb céljai: 

A munkaközösségünk fő erőssége – a szakmai színvonal mellett- továbbra is a jó közösségi 

szellem,  egymás munkájának segítése, a szakmai és módszertani problémák megbeszélése és 

megoldása, az egységes követelményrendszer fejlesztése, megtartása kell hogy legyen.  

Továbbra is fontos és kiemelt céljaink: 

- A természettudományos műveltség kialakítása, a természettudományokat kedvelő, becsülő, 

értő, ismerő és használni tudó fiatalok nevelése. 

- A Nat 2020 bevezetése felmenő rendszerben. 

- A helyi tantervben előírt tananyagrészek feldolgozása, a digitális oktatásból fakadó, és még 

fellelhető hiányosságok pótlása. 

- A bevezetésre kerülő új tantárgyak által megkövetelt gondolkodásmód folyamatos alakítása 

az érintett évfolyamokon. 



- Tehetséggondozás, a tehetséges és erre hajlandóságot mutató tanulók tanulmányi 

versenyekre és középiskolai felvételire való felkészítése. 

- Szóban, írásban közölt gondolatok megértésének fejlesztése. 

- Növekedjen a tanulók motiváltsága, tanulmányi eredményessége. 

- Nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő 

személyiségfejlesztés. 

- A tanórai és a tanórán kívüli fegyelem megkövetelése, egymás tisztelete, segítése 

- A nehezen kezelhető gyermek esetében az eredményre vezető sajátos bánásmód kialakítása, 

a tanórai és a tanórán kívüli fegyelem megkövetelése, egymás tisztelete, segítése. 

- Az ismeretszerző folyamatok során a nevelési feladatok is hangsúlyosan legyenek jelen. 

- Tanulók rávezetése a tantárgyak helyes tanulási módszereire. 

- Hangsúlyos figyelem a hátrányos, gyenge tanulókra, gyenge tanulók segítése, 

felzárkóztatása, tanulási kudarc csökkentése. 

- Elektronikus információs technikák előtérbe emelése, modern információhordozók 

alkalmazása. Az előző félévi digitális oktatás hozadékának hasznosítása a tanulási folyamat 

során.  

- Praktikus ismeretek nyújtása, tanultak alkalmazására nevelés. 

- A testnevelés órákon a testi fejlődés segítése, helyes irányba terelése 

Valamennyi matematikát, informatikát, technikát és természettudományos tantárgyat tanító 

pedagógusnak feladata, hogy szakterületén célirányosan fejlessze a tanulók készségeit az OKÉV 

mérések minél eredményesebb megírása érdekében. 

Tanórán kívüli munkaközösségi programterületek: 

- Szakkörök, középiskolai előkészítők, matematika felzárkóztató szervezése 

- Iskolai rendezvényeken aktív részvétel 

Munkaközösségi megbeszélések az első félévben: 

- A tanévkezdés feladatai, az új kolléga segítése  

- Az iskolai tanfelügyelettel kapcsolatos teendők 

- Felkészülési stratégia a mérésekre  

- Versenyek, háziversenyek 

- Témahetek szervezése 

 

 Tantárgyi specifikációk: 

 

Matematika 

 A tanulók eltérő képességeinek ismeretében a matematika órákon is fontosnak tartjuk a 

differenciált oktatást. 



 Fontos, hogy a jó képességű társaik mellett a gyengébben teljesítő  gyerekek is sikerélményhez 

jussanak, és megfelelő alappal hagyják el az iskolarendszert, iskolánkat.  

Figyelünk a tehetségek fejlesztésére, a lemaradó tanulók felzárkóztatására. Matematikából külön 

foglalkozást is kaptunk mindkét területre. Szintén nagy segítség a csoportbontás is. 

Igyekszünk a tanulók olvasási készségét, értő olvasását is fejleszteni. Külön odafigyelünk azoknál 

a témáknál, ahol a legalapvetőbb készségek fejlesztése folyik. 

Lényeges feladataink mindennapi tevékenységünk során:  

 Biztos, szilárd matematikai alapismeretek nyújtásával, a tanulók sikerélményhez 

juttatásával az érdeklődés felkeltése a tantárgy iránt. 

 Tanulóink legyenek képesek alkalmazni a matematikában szerzett ismereteiket a többi 

tantárgy anyagának elsajátítása közben. 

 A digitális táblák és egyéb taneszközök aktív használat a  tanítási órákon. 

 Az érintett  évfolyamokon a NAT 2020 szellemében folytatni a tanítási-tanulási  folyamatot 

 Gondolkodási műveletek, használt eljárások, feladat-megoldási algoritmusok erősítése 

 Szöveges, gondolkodtató feladatok még gyakoribb alkalmazása. Közben az értelmes, értő 

olvasás, a szövegelemzés, az értelmezés gyakorlása, célszerű és ötletes önálló megoldások 

keresése. 

 A matematika fejlessze: a tanulók gondolkodásának rugalmasságát; pontos, világos, tömör 

kifejezőképességét; összehasonlító, rendszerezési, általánosító, következtetési képességét; 

problémafelismerő, problémamegoldó képességét 

 Sajátítsák el az egyes évfolyamokon az adott témakörökhöz megfogalmazott tananyagot a 

továbbhaladáshoz szükséges szinten képességeiknek megfelelően 

 OKÉV mérés értékelése, a mérést befolyásoló tartalmi kérdések vizsgálata (célok, 

problémák ) . A tapasztalatok beépítése mindennapi munkánkba. A méréseket megelőző 

időszakban a feladattípusok megoldási módszereinek átismétlése az érintett csoportokkal.  

 

 

Informatika, digitális kultúra 

- A tantárgyak kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok 

felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az 

elektronikus kommunikációban való aktív részvétel.   

- Törekedjen a tanuló a biztonságos, szabályszerű eszközhasználatra.  

- Az órákon elsajátított alapok tegyék lehetővé, hogy a tanuló a más tantárgyak tanulása során 

készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza.  

- Számítástechnikai szakkörök megszervezése a tanult anyag finomítására, tehetséges 

tanulók gondozására, és a versenyekre való felkészítés céljából. 



- Fontos, hogy a tanulók a közoktatásból kilépve is képesek legyenek számítástechnikai 

ismereteik folyamatos frissítésére, megújítására. 

- Jelentkezés a város iskolái által meghirdetett versenyekre az eddigi hagyományoknak 

megfelelően.    

- Fontos, hogy a tanulók legyenek képesek megkeresni és értékelni a kívánt információt, és 

tudják előkészíteni azt a weben történő publikálásra. Különösen aktuális , hogy a gyerekek 

tudják megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adataikat, ismerjék az 

informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. 

 

Természettudományos tantárgyak 

A kompetencia alapú oktatás követelményeit követve a természettudományos tantárgyi órák keretei 

közt kell alakítanunk a tanulók természettudományos gondolkodását a mai kor igényeinek 

megfelelően. Fel kell kelteni a tanulók érdeklődését a természet jelenségei és folyamatai iránt, 

kialakítani és fejleszteni a megismerést és értelmezést segítő ok-okozati tényezőket feltáró 

képességeket. Mindezt a figyelmüket elvonó, lekötő informatikai eszközök használatának 

megfelelő irányba történő terelésével, felhasználásával kell megvalósítanunk. 

Törekvéseink a területen: 

- változatos tanulásszervezési módok alkalmazása a tanórákon  

- a tanulók hatékony bevonása az órai munkába, az önálló munkavégzés 

szorgalmazása, a tanulói aktivitás növelése 

- kulcskompetenciák fejlesztése 

- könyvtárhasználat szorgalmazása, IKT technikák alkalmazása 

- környezettudatos szemlélet kialakítására való törekvés 

- fejlesszük a közös munka során az együttműködésre való készséget 

- a természettudományos tárgyak vonzóbbá tétele 

- egészséges életmód, testedzés szorgalmazása  

- irányítsuk tanulóink figyelmét a gyakorlati munkavégzés lehetőségei felé 

Ezen belül a két tanítási nyelvű osztályok: (természettudomány, földrajz) 

- Az 5-6. osztályban az új NAT alapján természettudománynak átnevezett tantárgy esetében 

arra kell törekedni, hogy elsősorban magyarul értsék meg a tananyagot, s németül csak egy 

minimális szakszókincset sajátítsanak el.  

- A 8. osztályban – mivel ők már második éve tanulják a földrajz tantárgyat németül – plusz 

cél a szóbeli munka előtérbe helyezése a gyakoribb szóbeli feleletek ill. projektmunkák 

által.  

- Mind a természettudomány, mind a földrajz tantárgyak esetében a tananyag megértésén túl 

az a fő cél, hogy az ismeretanyagot a lényegre redukálva a tanulók a lehető legnagyobb 

mértékben németül tudják elsajátítani a tananyagot, ill. kialakuljon egy olyan alapszókincs, 



amely nem csak természettudományos szakkifejezésekből áll, hanem a hétköznapi 

beszédben is használható szavakat, kifejezéseket tartalmaz 

- Ezeken az órákon az idei tanév kiemelt feladatának a takarékos életmódra nevelést fogja 

tekinteni Tálas Mária kolléganő. Elsősorban a 7. és 8. évfolyamosok földrajz óráin kívánja 

majd felhívni a figyelmet arra, milyen fontos a takarékoskodás az élet minden területén: ne 

pazaroljuk az energiát és a vizet, ne dobjunk ki élelmiszert és ne vásároljunk felesleges 

dolgokat, pl. ruhákat, cipőket, elektronikai eszközöket, stb.  

- A földrajz órákon az egyes országok gazdaságának tanulása során remekül rá lehet 

világítani a fogyasztói társadalom és a pazarló életmód káros következményeire. Fontos, 

hogy tudatosuljon a tanulókban, hogy az egyes termékek előállítása mennyire terheli a 

környezetünket, s hogy a takarékosság nem csak a fenntarthatóság és a környezetvédelem 

miatt fontos, hanem a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a családi költségvetés miatt is. 

 Technika és tervezés 

A NAT 2020 alapján már mindhárom évfolyamon az új, átformált tantárgy szerepel. A technika és 

tervezés tantárgy segíti a tanulókat abban, hogy megismerjék a természetes és társadalmi 

környezetüket. Fokozatosan és tudatosan arra törekszik, hogy a létrehozott technikai környezet, és 

annak változásai ismerté váljanak a diákok számára. Merjék használni a gépeket, eszközöket. 

Legyenek kreatívok, innovatívok. Bátran kísérletezzenek és adjanak hangot a gondolataiknak. A 

projekt feladatok megoldása során bővüljenek ismereteik, gazdagodjon a szókincsük. 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő 

ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív tervező 

és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális technológiák 

felhasználásával. 

A tanórákon kitűzött főbb céljaink: 

- A tanulók eltérő teljesítménye indokolttá teszi, az órai differenciálást, és változatos 

módszerek alkalmazását. 

- Minden évfolyamon szerepet szánunk a kutatómunkának, és a projektfeladatoknak. 

- A lehetőségekhez képest továbbra is szeretnénk minél több manuális feladattal érdekesebbé 

tenni a tanóráka. Fejlesztve ezzel a diákok gondolkodását, ügyességét. Itt a környezet 

megóvásának, a hulladék hasznosításának, feldolgozásának is szerepet szánunk. 

Testnevelés 

A lehetőségeinkhez mérten igyekszünk nevezni a városi alapszintű, valamint a felmenő rendszerű 

diákolimpiai versenyekre. Kis létszámú iskola lévén a kiválasztási lehetőségeink korlátozottabbak, 

mint a nagyobb iskoláké, ezért a részvétel fontossága kerül az eredményesség elé. Természetesen 

a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk nevezni a városi alapszintű, valamint a felmenő rendszerű 

diákolimpiai versenyekre. 

A következő sportágakra, rendezvényekre neveztünk: 



- atlétika, terematlétika, mezei futás 

- Iskolák a jégen 

- játékos sportverseny 

- labdarúgás 

- torna 

- Városi Diáksportnap 

Kiemelt feladatok: 

- Minél több tanulónak versenyzési lehetőség biztosítása, az eredményességet is szem előtt tartva. 

- Az órai magatartás és a munkához való hozzáállás javítása 

- Az óraközi szünetekben a tanulói fegyelmezetlenségek minimálisra csökkentése. 

- A tanulók értelmi képességeinek fejlődése érdekében, a testnevelés és sport mozgásanyagának 

pozitív élményekben gazdag elsajátítása. 

- A NETFIT tavalyi mérési eredményei alapján a szükséges izomcsoportok, képességek fejlesztése. 

 

Az iskolánk által a város iskoláinak és óvodáinak tervezett sportprogramok: 

- Dési Teremlabdarúgó Torna 

- Dési Sakk Kupa 

- Óvodák részére szervezünk játékos ügyességi versenyt „Bajnok Manók” elnevezéssel.  

 

Munkaközösségünk iskolai programjai: 

- Iskolai tanulmányi verseny digitális kultúra és matematika tantárgyból 

- JedlikÁnyos kísérleti délután 

- Zrínyi Matematikaverseny iskolai fordulója 

- Megemlékezés: Víz Világnapja, Föld Napja 

- „ Félelmetes” – Földtörténeti vetélkedő 

- Pénz7 Pénzügyi és Vállalkozói Témahét 

- Fenntarthatósági Témahét 

- Európai Diáksport Napja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rendezvénynaptár 

Reál munkaközösség 

2022-2023. tanév 

 

 

A városi sportversenyek várható időpontjai és felelőseik: 

 Atlétikai sportversenyek      Horváthné Baumgartner Eszter     2022. szeptember 

 Európai Diáksport Napja     testnevelők     2022. szeptember 30. 

 Atlétikai sportversenyek     Horváthné Baumgartner Eszter     2022. október 

 Labdarúgás sportversenyek   Szakály János     2022. október 

 Tornaverseny      Horváthné Baumgartner Eszter     2022. november 

 Labdarúgás sportversenyek   Szakály János     2022. november 

 Játékos sportverseny     Horváthné Baumgartner Eszter, Vörös László    2022.   

december 

 Floorball  verseny      Szakály János     2022. december 

 Játékos sportverseny     Horváthné Baumgartner Eszter, Vörös László     2023. január 

 NETFIT mérés       testnevelők     2023. január-április 

 Iskolák a jégen       Horváthné Baumgartner Eszter     2023. február  

 Atlétikai sportversenyek     Horváthné Baumgartner Eszter     2023. április 

 Labdarúgás sportversenyek   Szakály János     2023. április 

 Városi Diáksportnap      Szakály János     2023. június 

 

 

Rendezvény/esemény/feladat Felelős   Időpont  

 

Szeptember 

Munkaközösségi munkaterv 

elkészítése 

Fülöp Gábor szeptember 10. 

Nevezések elkészítése, beküldése testnevelők  

Európai Diáksport Napja Szakály János  

Horváthné Baumgartner 

Eszter 

szeptember 30. 

   

Október 

   

Szárazelem gyűjtési akció 

meghirdetése  

Fülöp Gábor október 01. 

Nevezés Zrínyi Matematikaversenyre Fülöp Gábor október 11. 

   



November 

   

Zrínyi Matematikaverseny iskolai 

forduló 

Fülöp Gábor 

Szakály János 

alsóban matematikát 

tanítók 

november 21. 

   

December 

   

Játékos Sportverseny Horváthné Baumgartner 

Eszter, Vörös László      

 

Dési Kupa Teremlabdarúgó Torna Szakály János december  

„Nincs királyi út!„  iskolai 

matematikaverseny 5-6.. évfolyam 

Fülöp Gábor december 01. 

Január 

Jedlik Ányos kísérleti délután  

 

Fülöp Gábor január 11. 

Félévi beszámolók elkészítése valamennyi pedagógus, 

Fülöp Gábor 

munkaközösség-vezető 

 

Február 

„ Bajnok Manók” játékos ügyességi 

csapatbajnokság nagycsoportos 

óvodásoknak 

testnevelők február 

Neumann- Ceo informatikai verseny Tóth Dezső  

Március 

Pénz7 Pénzügyi és Vállalkozói 

Témahét 

Fülöp Gábor március 6-10. 

Zrínyi Matematikaverseny  2. forduló matematikát tanítók március 17. 

Víz Világnapja megemlékezés Siska Flóra  március 22. 

Április 

Megemlékezés a Föld napjáról: 

„Félelmetes!!!” címmel vetélkedő a 6-

8. évfolyamos tanulók számára. Téma: 

a Föld történetének legpusztítóbb 

természeti katasztrófái 

Tálas Mária április . 

Föld Napja megemlékezés Tálas Mária április 21. 

Fenntarthatósági Témahét Tálas Mária április 24-28. 

Bíró Balázs emlékverseny- 

informatika 

Tóth Dezső  

Május 

Házi informatika verseny 

5-7. évfolyam 

Tóth Dezső  

Június 

Városi Diáksportnap Szakály János  

NETFIT mérés eredményeinek 

feltöltése 

testnevelők június 15. 

Testnevelés eredmények összesítése testnevelők  

Munkaközösségi beszámoló 

elkészítése 

Fülöp Gábor  

 

 

 



 

 

 

 

 

A HUMÁN ÉS IDEGEN NYELVI  

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

a 2022/23. tanévre 

 

 

 

 

 

 

Szombathely, 2022. szeptember 1. 

 

 

 

                                                                Tóthné Horváth Hedvig 

              munkaközösség-vezető 

 

 



 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

1. Egervölgyi Anita – német nyelv, testnevelés német nyelven 

2. Németh Judit – angol nyelv 

3. Pölöskey Ildikó – magyar, történelem 

4. Rózsa Andrea – etika, vizuális kultúra 

5. Szalai Mariann – vizuális kultúra, hon- és népismeret 

6. Tálas Mária – német nyelv, földrajz német nyelven 

7. Tóthné H. Hedvig – magyar, könyvtárhasználati ismeretek 

8. Vojnovics Viktória – történelem, hon- és népismeret, fejlesztőpedagógia 

9. Baranyai Ákos – ének-zene (óraadó) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Az egyetlen igaz tanulás: 

a lényegünkben szunnyadó tudásnak 

tevékennyé ébresztése.” 

Weöres Sándor 

 

Munkaközösségünk feladatai 

 

Kiemelt feladatok  

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy olyan tudást adjunk át a tanulóknak, amely biztos 

alapot nyújt számukra, és képessé teszi őket a továbbtanulásra. Tanítási módszereinkben  

megőrizzük hagyományainkat, de nyitottak vagyunk az új módszerek, tanítási technikák 

elsajátítására is. Munkaközösségünk célja az egységes, színvonalas oktató- és nevelőmunka. 

Fontosnak tartjuk a tanórákra való alapos, magas színvonalú felkészülést, hogy tanulóink a 

képességeiknek megfelelő legjobb eredményt érjék el.  

1. A jogszabályi változások nyomon követése, naprakész ismerete, pedagógiai munkánkba 

való beépítése. 

2. Az új NAT bevezetése az 5. és a 6. után a 7. évfolyamon is, a tanmenetek elkészítése.  Az 

5-8. évfolyam tanmeneteinek aktualizálása a helyi tanterv alapján. 

3. Az új tanulók tudásszintjének felmérése, ennek ismeretében az esetleges hiánypótlás, 

felzárkóztatás és segítségnyújtás megszervezése. 

4. A kompetencia- és idegen nyelvi  mérések eredményének áttekintése, tapasztalatainak 

elemzése, az ebből adódó feladatok meghatározása, az iskolai intézkedési terv alapján az 

egyéni fejlesztési tervek elkészítése. Felkészülés az aktuális mérésekre. Továbbra is kiemelt 

feladatunk a szövegértési kompetencia fejlesztésének beépítése a mindennapi tanítási 

gyakorlatba. 

5. A tanulók és a kollégák tevékeny bevonása az iskolai megemlékezések szervezésébe és 

megvalósításába. A tanév kiemelt feladata a Petőfi-évforduló méltó megünneplése az egész 

iskolát megmozgató, színes programsorozat szervezésével. 

6. A tanulásban akadályozott, segítségre szoruló tanulók felzárkóztatása mellett nagyon fontos 

a jó képességű, érdeklődő gyerekek felismerése. Ezen tanulóknak megmérettetési lehetőség 

és ezáltal sikerélmény biztosítása. A versenylehetőségek felmérése és az eddigieknél jobb 

kihasználása. 



7. A javító és osztályozó vizsgák feladatlapjainak folyamatos frissítése, rendszeres 

aktualizálása,  átdolgozása a kerettantervi előírásoknak megfelelően. 

8. Az együttműködés erősítése a város kulturális intézményeivel: Ezen intézmények 

meglátogatása, a tanulásban és a szabadidő hasznos eltöltésében való szerepük 

felismertetése. Az idei évben a Berzsenyi Könyvtár és a múzeumok megismertetését 

tervezzük. 

9. Kiemelten fontos feladatunk a folyamatos önképzés igényének fenntartása, a 

továbbképzéseken való részvétel támogatása.  

10.  A kollégák pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenységének összehangolása, az 

egységes követelményrendszer kialakítása a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzésével, mérésével, értékelésével. 

11.  Nagy hangsúlyt fektetünk a tanórai munkafegyelem és az órai és órákon kívüli kulturált 

viselkedés kialakítására. 

 

Tantárgyi feladatok  

Az oktató-nevelő munka tapasztalataiból adódó feladatok meghatározása tantárgyanként: 

Magyar nyelv és irodalom 

 

 Az olvasási készség, a szövegértés, és a szövegfeldolgozás lépéseinek 

tudatosítása, az olvasás megszerettetése. Az olvasással való ismeretszerzés 

és tanulás fejlesztése továbbra is fontos feladatunk. 

 Az országos kompetenciamérés eredményeinek, tapasztalatinak figyelembe 

vétele az éves munka tervezése és szervezése során, a jobb eredmények 

elérése érdekében. 

 A helyesírási készség fejlesztése. Az egységes javítás    

szempontrendszerének alkalmazása, a tapasztalatok                                        

megbeszélése. A tanulói javítás megkövetelése. 

 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése az élethosszig tartó tanulás 

elősegítése érdekében. 

 Az évfolyamonként egymásra épülő egységes tantervi minimumszint 

megkövetelése a tanulóktól, egységes ábrázolási és jelölési módok, elemzési 

szempontok használata. 



 A kommunikációs gyakorlatok előtérbe helyezése, több önálló lehetőség 

biztosítása arra, hogy a tanulók kipróbálják a társaik előtti szereplést. 

 Az olvasható és megfelelő elrendezésű írásbeli munka megkövetelése 

mindenkitől. 

 A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése. 

 Az irodalmi művek személyiségfejlesztésének jobb kihasználása.  

          Történelem 

 A forráselemzések és a hozzájuk kapcsolódó, szövegértést segítő feladatok 

előtérbe helyezése, az önálló kutató munka szorgalmazása. 

 Az 5. évfolyamon a legfőbb cél a tér- és időérzék kialakítása, a történelem 

tantárgy tanulási technikáinak elsajátítása, az érdeklődés felkeltése az új 

tantárgy iránt.  

 A 6. évfolyamon a mondák, történetek olvasása, elbeszélése, elemzése is 

nagyobb hangsúlyt kap. 

 A 6-7-8. évfolyamon az életkori sajátosságoknak megfelelően az 

összetettebb történelmi folyamatok, események értelmezése kerül a 

középpontba. Gyűjtőmunkákkal, kiselőadásokkal stb. az önálló 

ismeretszerzés metodikájának elsajátítása kap majd szerepet a forráselemzés 

mellett.  

Hon- és népismeret 

 A hon- és népismeret tananyaga tartalmazza népünk kulturális örökségére 

leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a 

magyar néphagyományt.  

 Célunk a tanulókkal felfedeztetni, hogy a nemzedékeken át létrehozott 

közösségi hagyomány összeköti őket a múlttal és segít nekik eligazodni a 

jelenben.  

 Megértetni a tanulókkal, hogy néphagyomány az általános emberi értékek 

hordozója, ezért ismerete az általános műveltséghez is szükséges.  

 A tantárgy alapozza meg a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a 

tevékeny hazaszeretetet.  

 Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó részvételére a tanulás során, 

hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak el az 

elvontabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. 

Etika 

 Mivel minden évfolyamon jelen van az etika oktatása, folytatjuk az 1-4. 

évfolyamon megalapozottakat: a korosztálynak megfelelően a tanuló 



közösséghez való viszonyának alakítását, értékrendjének, 

normarendszerének, gondolkodásának és  viselkedésének fejlesztését. 

 Fontos feladatunk a személyes, értékorientációs, interperszonális, 

interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák, valamint a  

véleményalkotás és a vitakultúra fejlesztése. 

 A tantárgy kiemelt feladata a szóbeli és írásbeli szövegértés fejlesztése 

önálló ismeretszerzéssel és a társak meghallgatásával. 

 

Vizuális kultúra  

 

 A vizuális megismerés és megjelenítés korosztálynak megfelelő fejlesztése. 

 A vizuális kultúra szókincsének ismerete és használata a tanítási órákon, a 

mindennapi kommunikációban. 

 Együttműködés fejlesztése a tanítási órán, a kooperatív technikák 

alkalmazás a tananyag feldolgozása során.  

 Eligazodás segítése medializált világunkban, a kritikai gondolkodás 

gyakoroltatása tanórai helyzetekben. 

 A multikulturalizmus szemléletmódjának elfogadására, az idegen kultúrák 

megismerésére és tiszteletére nevelés. 

 A tanulói munkákban a tanult ismeretek és technikai megoldások 

alkalmazása, a kreatív munkára ösztönzés. 

 

Ének-zene 

 

 A magyar népzene megszerettetése. A népzene megjelenésének 

felfedeztetése a médiában. 

 Az írott és hallott szöveg megértésének fejlesztése. 

 Kiemelten fontos a zenei ízlés formálása, a zenei értékítélet fejlesztése. 

 A zenetörténeti klasszikus művek hallgatása és megszerettetése. 

 A megszerzett zenei készségek, képességek folyamatos fejlesztése. 

 A zenéléssel és az énekléssel közös élmény szerzése. 

 Az énekkari munka megszerettetése, az iskola műsorokban való szereplés 

erősítése. 

 

 



 

 

Idegen nyelvek: német, angol 

 

 Továbbra is kiemelt hangsúlyt fektetünk a tanári munka tartalmi   

     megújítására, a minőség javítására 

 A két tanítási nyelvű 6. évfolyamon az A2 szintű, 8. évfolyamon a B2          

     szintű országos célnyelvi mérés előkészítése  

 A 6. és 8. évfolyamon az országos idegen nyelvi mérés előkészítése 

 A célnyelvi és idegen nyelvi mérések eredményei alapján feladatok,  

     célok kitűzése: íráskészség, idegen nyelvű szöveg értésének fejlesztése   

     (globális, szelektív, részletes) 

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás egyenrangú kezelése. 

 A tantárgy jellegéből adódóan a többi tantárgyhoz való kapcsolódási  

     lehetőségek jobb kihasználása. 

 A gamifikáció és kooperatív technikák alkalmazása a nyelvtanításban. 

 

Munkaközösségi foglalkozások 

1. Augusztus: A munkaközösségi feladatok megbeszélése, az éves munkaterv és a tanévi 

programnaptár összeállítása, a felelősök kijelölése.  

2. Szeptember: Az új NAT, a kerettantervek, a helyi tanterv és a  pedagógiai program  

tanulmányozása, megismerése. A tanmenetek elkészítése, leadása. 

3. Október: A tanévkezdés tapasztalatainak megbeszélése.  

4. November: Az aktuális feladatok megvitatása, tapasztalatcsere. 

5. December: A digitális ismeretek, online tapasztalatok, ismeretek átadása, megosztása, 

egymás „továbbképzése”. 

6. Január: Az I. félév munkájának az értékelése, a II. félév feladatainak az áttekintése. 

7. Március - április: Az osztályozó és a javítóvizsgák feladatainak átnézése, esetleges javítása. 

Készülés az országos kompetenciamérésre. Tapasztalatcsere. 

8. Május: Az esetlegesen elmaradt feladatok elvégzése, pótlása.  

9. Június: Az éves munka értékelése, a következő tanév feladatainak meghatározása. 

 

 

 

 



 KÖNYVTÁRI MUNKATERV A 2022/23. TANÉVRE 

 

1. A könyvtárhelyiség folyamatos komfortosítása, szépítése, a használói igényeknek megfelelően 

a funkcionális terek ésszerű elhatárolása. 

2. A könyvtár és a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, könyvtárhasználatra nevelés.                                                                                                          

3. A könyvtárhasználati szabályok tudatosítása, a viselkedési normák kialakítása. 

4. Könyvtári foglalkozások, vetélkedők szervezése. 

5. A tartós tankönyvek nyilvántartása, kezelése, kölcsönzése a tanulóknak egész tanévre, illetve 

egyes tanórákra. 

6. A tanórák, a napközi, a fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások, valamint a szakkörök 

ellátása a szükséges tankönyvekkel, segédeszközökkel. 

7. A tanév könyvtárhasználati óráinak ütemezése. Az órák megtervezése, előkészítése és 

megtartása a tanmenet szerint.       

8. A könyvtár-pedagógiai program alapján a könyvtári szakórák rendjének megbeszélése a 

szaktanárokkal. A szakórák közös előkészítése, segítségnyújtás ezek levezetésében.  

9. Könyvtári programok szervezése az alábbi alkalmakra:  

- szeptember 30-a a népmese napja – együttműködve a tanítói munkaközösséggel, 

- október az iskolai könyvtárak hónapja, 

-  decemberben a karácsonyi ünnepkör, 

- áprilisban a gyerekkönyvek napja és a költészet napja. 

10. Vers- és mesemondó, valamint az olvasási, helyesírási és szövegértő háziversenyek számára a 

könyvtári környezet biztosítása, részvétel a szervezésben.                                                       11. Az 

állományfeltárás folytatása a Szikla integrált könyvtári programmal.                         

12. Az állomány folyamatos átvizsgálása, az elavult és elhasználódott könyvek kivonása.     13. 

Részvétel a városi iskolai könyvtárosi munkaközösség munkájában, valamint a könyvtári 

szervezésű rendezvényeken. Ez utóbbira a kollégák és a gyerekek mozgósítása, a vetélkedőkön 

tanulói csapat indítása.                            

14. A könyvtári blog gondozása, állandó frissítése.                                                                   15. A 

2023. évi folyóiratok kiválasztása.     

 

 

 

 

 

 



A humán munkaközösség programnaptára  

a 2022/23. tanévre 

Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély Németh Judit 

Szeptember 15. A tanmenetek elkészítése, feltöltése Tóthné H. Hedvig 

Szeptember 30. A magyar népmese napja. Program 

szervezése a tanítói munkaközösséggel 

együttműködve: az alsós osztályok  

részvétele a Berzsenyi Könyvtár 

mesefoglalkozásain. 

 

Tóthné H. Hedvig, Kovács 

Anett 

Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja. 

Megemlékezés az iskolarádión keresztül. 

Emlékfal az aulában. 

Vojnovics Viktória 

 

Rózsa Andrea 

 

 

 

Október  Könyvtári hónap. Könyvtárat 

népszerűsítő programok szervezése. 

Tóthné H. Hedvig 

Október 21. Az 56-os forradalom ünnepe. Iskolai 

szintű megemlékezés. 

Ünnepi műsor: Egervölgyi 

Anita, Németh Judit  

Dekoráció: Rózsa Andrea 

 

November Részvétel a „…haza, nemzet és nyelv…” 

műveltségi vetélkedőn a Paragvári Utcai 

Általános Iskolában egy 7-8. osztályos 

csapattal. 

Pölöskey Ildikó 

November 15.  Az 5-8. évfolyam legjobb helyesírója. 

Háziverseny 

Tóthné H. Hedvig 

November  Hallowe’en – Témanap. Az angol 

nyelvet tanuló csoportok rendezvénye. 

Németh Judit 

November 11. Részvétel a Bolyai anyanyelvi 

csapatverseny írásbeli fordulóján. 

Tóthné H. Hedvig, Pölöskey 

Ildikó 

December 6. Az adventi teremdíszítési verseny 

eredményhirdetése. 

Pölöskey Ildikó 



December 1-20. Karácsonyváró programok a 

könyvtárban. 

Tóthné H. Hedvig 

December A történelmi tanulmányi verseny iskolai 

fordulója a 7-8. évfolyam számára. 

Vojnovics Viktória 

December Karácsonyi műsor az alsós 

munkaközösséggel való 

együttműködéseben. 

Vojnovics Viktória, Márkus 

Kornélia 

Január elsejétől 

április 11-éig 

Petőfi ünnepe. Rendezvénysorozat Petőfi 

születésének 200. évfordulója 

alkalmából 

Tóthné H. H. 

dekoráció: Rózsa Andrea, 

Szalai Marianna 

Január Nevezés a Simonyi Zsigmond Kárpát-

medencei helyesírási versenyre. 

Pölöskey Ildikó 

Január 22. A magyar kultúra napja. Petőfi-montázs 

készítése. 

Pölöskey Ildikó, Rózsa 

Andrea 

Január/február A Petőfi emlékkiállítás megtekintése 

(Petőfi 200 - mozgó múzeumbusz). 

Pölöskey Ildikó 

Február Szövegértési házi verseny az 5-8. 

évfolyam számára Petőfi életútjához és 

költészetéhez kapcsolódva 

Tóthné H. Hedvig 

Február Dési emléknap a diákönkormányzat 

szervezésében. 

Pölöskey Ildikó 

Február 24. Megemlékezés a kommunista diktatúra 

áldozatairól a 8. évfolyamon. 

Vojnovics Viktória 

Február Spiel mit! Német nyelvi vetélkedő 5-8. 

évfolyamos csapatoknak. 

Tálas Mária 

Március Részvétel az idegen nyelvi vetélkedőn a  

Gépipari és Informatikai 

Szakgimnáziumban. 

Németh Judit 

Március Részvétel a Váci Mihály Általános 

Iskola Gemeinsam für unsere Umwelt 

című nyelvi vetélkedőjén 7. osztályos 

csapattal 

Egervölgyi Anita 

Április 2. A gyermekkönyvek napja. Könyvtári 

vetélkedő az alsós osztályoknak 

Tóthné H. Hedvig 

Április 11. A költészet napja és Petőfi. Iskolai szintű 

program. A megemlékezés-sorozat 

zárása 

Tóthné H. Hedvig 



Április 14. Megemlékezés a holocaust áldozatairól a 

8. évfolyamon. 

Vojnovics Viktória 

Április Városi érvelő verseny a 7-8. 

évfolyamosoknak. 

Pölöskey Ildikó, Szalai 

Marianna 

Május 26. Megemlékezés a hősök napjáról. Vojnovics Viktória, Rózsa 

Andrea 

Június 5. Megemlékezés a nemzeti összetartozás 

napjáról. 

Vojnovics Viktória, Rózsa 

Andrea 

Június 15. Kicsengetési ünnepség Pölöskey Ildikó és Tálas 

Mária 

Június 19. Tanévzáró ünnepély Vojnovics Viktória, Kovács 

Anett 
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1. A MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATKÖRÉNEK, CÉLJAINAK 

BEMUTATÁSA 
 

A Különleges bánásmódot igénylő tanulókat támogató és PR-munkaközösség a tanév során több, 

egymástól elkülönülő feladatkört lát el. Elsősorban a sajátos nevelési igényű (SNI), valamint 

beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulókkal kapcsolatos 

habilitációs/rehabilitációs, és fejlesztési feladatokat koordinálja, illetve a tehetséggondozás 

feladatkörét segíti. E területen a legfőbb a pedagógusok differenciált folyamattervezésének 

koordinálása, valamint a személyre szabott tanulástámogatás minél szélesebb körű megvalósítása. 

A munkaközösség feladatai közé tartozik az osztályfőnökök nevelési, közösségfejlesztési 

tevékenységének segítése, ennek keretében a korábban megszűnt nevelési munkaközösség 

feladatait karolja fel a munkacsoport, kiemelt figyelmet fordítva a szociális kompetencia 

fejlesztésének területére, illetve az osztályok csoportkohéziójának erősítésére.  

A munkaközösség harmadik nagy feladatköre pedig az intézményi PR-tevékenység koordinálása, 

melynek legfőbb célja a pozitív irányba haladó beiskolázási mutatók még erőteljesebb 

előmozdítása a kommunikációs csatornák adta lehetőségekkel élve.   

 

2. KIEMELT CÉLOK ÉS FELADATOK A TANÉV SORÁN 
 

A SNI, BTMN tanulók támogatásának területén: 

 A habilitációs, rehabilitációs, készségfejlesztő és tehetséggondozó tevékenység 

eredményességének további növelése. 

 A szakvélemények javaslatainak maradéktalan betartása, szükséges szakmai 

módszerek megosztása. 

 A lemorzsolódással veszélyeztett tanulók számának csökkenése a felzárkóztató, 

fejlesztő foglalkozások, korrepetálások által. 

 A differenciált folyamattervezés támogatása, pedagógiai eszköztár bővítése a 

területen. 

 A szövegértési és matematikai kompetencia kiemelt fejlesztése az SNI és BTMN 

tanulók esetében is. 

Az osztályfőnöki munka és a nevelés területén:  

 A helyes, szabadidős tevékenységek iránti igény kialakítása – ehhez kapcsolódóan 

iskolán kívüli programok, szabadidős és kulturális intézmények felkeresése. Külön 

hangsúlyt fektetünk a múzeumpedagógiai, könyvtári, egyéb gyermekprogramokon 

való részvételre. Kiemelt feladat a Petőfi-emlékév programjain történő részvétel 

ösztönzése. (Iskolai szinten: 2023. január 1-április11.) 



 A fentiek összekapcsolása az intézményen kívüli viselkedés, neveltségi helyzet 

javításával (köszönés, kérés, megszólítás, udvariasság).  

 Az Ukrajnából érkezett tanulók beilleszkedésének kiemelt támogatása. 

 A környezeti nevelésnek kiemelt fontossága.  

 A jól működő összehangolt, aktív kooperáció megőrzése, továbbfejlesztése az 

osztályfőnökök munkájában.  

PR-tevékenység területén: 

 A partneróvodákkal való kapcsolat további elmélyítése. 

 A hatékony PR-tevékenységgel a beiskolázás támogatása. 

 Az iskolát népszerűsítő kiadványok elkészítése: leporelló online és print 

formátumban. 

 A szülők és óvónők behívása rendezvényeinkre. 

3. TEVÉKENYSÉGÜNK A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ 

TANULÓK TÁMOGATÁSA TERÜLETÉN 
  

3.1. SNI-, BTMN-tanulók köre intézményünkben 

 

A 2011. évi CXC. törvény 4. § (13) a kiemelt figyelmet igénylők csoportján belül meghatározza a 

különleges bánásmódot igénylő tanulók körét, ide sorolva az SNI-, a BTMN-, valamint a kiemelten 

tehetséges tanulókat. A törvény 4. § (25) bekezdés alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd. A BTMN-tanulónak pedig törvényi értelemben az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek minősül, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek.  

A törvényi meghatározás értelmében a 2022/2023-as tanévben az alábbi tanulók speciális 

megsegítése tartozik a munkaközösség feladatkörébe: 

 

 

 

 



A TÁMOGATOTT TANULÓK KÖRE 

Osztály SNI-tanulók száma BTMN-tanulók száma 

1.a 6 5 

2.a 7 3 

3.a 5 2 

4.a 5 2 

5.a 5 1 

6.a 5 2 

7.a 1 3 

8.a 2 1 

A nyolc tanulócsoportban 

összesen:  
38 19 

 

Az érintett 57 tanuló intézményünk tanulólétszámának 34 százaléka. 

 

Számukra intézményünk a jogszabályban meghatározott órakeretben habilitációs/rehabilitációs, 

valamint fejlesztő foglalkozásokat biztosít, melyek tantárgyi felzárkóztatással kiegészülve 

szolgálják a készség- és képességfejlesztést, lemorzsolódás elkerülését. 

 

Habilitációs, rehabilitációs tevékenységhez (SNI-ellátás) rendelt óraszámok:  

 Balázs Renáta gyógypedagógus heti 24 óra 

 Fodor Tímea gyógypedagógus heti 3 óra  

 Logopédiai ellátás (SNI rehabilitáció) heti 6 óra – Utazó gyógypedagógusi hálózat 

Fejlesztő tevékenységhez (BTMN-ellátás) rendelt óraszámok: 

 Fodor Tímea gyógypedagógus heti 2 óra 

 Márkus Kornélia fejlesztő-differenciáló pedagógus heti 5 óra 

 Vojnovics Viktória fejlesztő-differenciáló pedagógus heti 4 óra 

Felzárkóztató foglalkozások és óraszámok (SNI, BTMN tantárgyi felzárkóztatás, alulteljesítő 

tanulók támogatása): 

 



FELZÁRKÓZTATÓ FOGLALKOZÁSOK 

Foglalkozás Évfolyam Heti 

óraszám 

Számított 

létszám 

Órát ellátó pedagógusok 

Magyar nyelv 

és irodalom 

felzárkóztató 

1-4. 6 12 

Vizaverné Horváth Zsófia, 

Márkus Kornélia, Kovács Anett, 

Vörös László 

Matematika 

felzárkóztató 
1-4. 5 12 

Fodor Tímea, Márkus Kornélia, 

Hende Ildikó 

Magyar nyelv 

és irodalom 

felzárkóztató 

5-6. 

7-8. 
2 24 Pölöskey Ildikó 

Történelem 

felzárkóztató 
5-8. 1 12 Vojnovics Viktória 

Matematika 

felzárkóztató 
5-6.,7-8. 2 24 Fülöp Gábor, Szakály János 

Német nyelvi 

felzárkóztató 
5-6., 7-8. 2 24 Egervölgyi Anita 

Angol nyelvi 

felzárkóztató 
5-6., 7-8. 2 24 Németh Judit 

 

Szaktanárok tevékenysége az SNI-, BTMN-tanulók oktatása-nevelése során: 

A tanórai és szabadidős keretben a differenciált folyamattervezés támogatja tanulóink fejlődését. 

Kiemelt szerepet kap – a személyre szabottság megvalósítása mellett – a mozgáskoordináció, a 

vizuális feldolgozás fejlesztése, a nyelvi játékok, a szókincs és a mondatalkotás fejlesztésére, a 

kognitív funkciók fejlesztése, a gondolkodási műveletek fejlesztése, valamint az önbizalom, 

önértékelés fejlesztése, helyes megküzdési stratégiák kialakítása. 

3.2. Tehetséggondozási tevékenység 

 

A 2011. évi CXC. törvény 4. § (14) bekezdés értelémben kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az 

a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális 

képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti 

erős motiváció, elkötelezettség. A szakértői bizottság által vizsgált tehetség intézményünkben 

nincs, így a tehetségfejlesztés során az egyes tantárgyi területeken kiemelkedően teljesítő tanulók 

gondozását, versenyfelkészítését látják el a szakos pedagógusok.  

Ennek módszerei:  



 gazdagítás, dúsítás – több ismeret átadása az adott területen 

 mélyítés – az adott ismeretek mélyebben történő átadása 

 elkülönítés – nívócsoportos oktatás, külön felkészítés 

Tehetséggondozó foglalkozások 

Foglalkozás Évfolyam 
Heti 

óraszám 

Számított 

létszám 

Foglalkozást tartó 

pedagógus 

Matematika tehetséggondozó 3-4. 1 7 Flasch Péterné 

Kultúrkör - humán tehetséggondozó 5-8. 1 11 Pölöskey Ildikó 

Magyar középiskolai előkészítő - 

tehetséggondozó 
6-8. 1 9 Pölöskey Ildikó 

Olasz és művészeti tehetséggondozó 5-8. 1 16 Szalai Marianna 

Matematika középiskolai előkészítő - 

tehetséggondozó 
6-8. 1 6 Fülöp Gábor 

Digitális kultúra - Informatika- 

tehetséggondozó 

5-6. 

7-8. 

2 15 Tóth Dezső 

 

 

3.3. Együttműködés a szakszolgálattal 

 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók eredményes támogatása elképzelhetetlen a 

szakszolgálattal történő szoros együttműködés nélkül. Ennek tanévi kereti a következők: 

 

Tevékenység 

 

Szakmai célok, feladatok 

 

Felelős 

 

Határidő 

Felülvizsgálatra 

küldés  

Szakértői vélemények esedékes 

felülvizsgálata. Pedagógiai 

jellemzések, felülvizsgálati adatlap 

kitöltése, bekérése az 

osztályfőnököktől.  

A pedagógiai jellemzések minden 

esetben a szakszolgálat szempontsora 

alapján készüljenek. Elérhető az 

intézmény honlapján: 

http://szekhely.vas-

Intézményvezető-

helyettes 

osztályfőnökök, 

fejlesztő 

pedagógusok, 

iskolai 

gyógypedagógus 

A szolgálat 

jelzésekor. 

Az intézmény 

által megadott  

vizsgálati 

beosztás szerint: 

2023. március. 

http://szekhely.vas-szakszolgalat.hu/kerelmek-pedagogiai-jellemzesek


szakszolgalat.hu/kerelmek-

pedagogiai-jellemzesek 

 

Intézménykijelölés Szakértői véleménnyel rendelkező 

tanuló intézményváltása esetén, szülő 

segítése a kérelem kitöltésében, 

eljuttatásában. 

Osztályfőnök  Szükség esetén 

Alapvizsgálatra 

küldés 

Szaktanárok által észlelt probléma 

esetén vizsgálat kérése. Adatlap és 

pedagógiai jellemzés kitöltése. A 

pedagógiai jellemzések a 

szakszolgálat szempontsora alapján 

készüljenek. Elérhető az intézmény 

honlapján: http://szekhely.vas-

szakszolgalat.hu/kerelmek-

pedagogiai-jellemzesek 

 

Intézményvezető, 

szaktanár, 

fejlesztő 

pedagógus, 

osztályfőnök  

Folyamatos 

Tantárgyi 

mentesség, 

könnyítéskérelem 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében, amennyiben a szaktanár és a 

fejlesztését végző gyógypedagógus 

indokoltnak látja, szülői egyeztetést 

követően.   

Intézményvezető, 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Szükség esetén 

Szakvélemények 

értelmezése, 

segítség kérése 

Tanácsadás, információnyújtás kérése 

személyes találkozó során, konkrét 

tanulók fejlesztési irányinak kijelölése 

szakszolgálati támogatással. (2011. évi 

CXC. törvény 18.§) 

Szakirodalmi ajánlások nyomon 

követése, elérhető az intézmény 

honlapján:  

http://szekhely.vas-

szakszolgalat.hu/sites/default/files/cik

k-

kepek/ajanlott_irodalom_fejleszteshez

.pdf 

 

Fejlesztő 

pedagógus  

Szükség esetén 
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4. PR-TEVÉKENYSÉG 
 

A munkaközösség másik nagy feladatköre az intézményi PR-tevékenység koordinálása. E 

tevékenység célja tulajdonképpen az intézmény és környezete, elsősorban az együttműködő 

szervezetek, például óvodák, valamint partnerek, kiemelten a szülők és leendő tanulók szülei 

közötti kommunikációs kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A kétoldalú kommunikáción túl 

fontos cél az iskola megismertetése és a bizalom kiépítése az intézmény irányába, pozitív attitűd 

kialakítása, valamint az intézményhez való kötődés kialakítása. Fontos alaptétele az intézményi 

PR-nek, hogy bár a médiával való kapcsolattartás fontossága nem elhanyagolható, ugyanakkor a 

hiteles tájékoztatás, közvetlen, hosszú távú együttműködés leginkább az iskola és az elérni kívánt 

partner közötti közvetlen, hiteles dialógus során alakítható ki. Ennek a tevékenységnek egyik 

legfontosabb célja a beiskolázás előmozdítása, melynek első lépése az óvodák minél szélesebb körű 

bevonása az iskola programjaiba, illetve az intézmény képviselete az óvodai eseményeken, 

különösen a szülői értekezleteken. E tevékenységet a Tanítói munkaközöséggel közösen 

szervezzük meg. Fontos cél, minél inkább jelen lenni a közösségi médiában, emellett méginkább 

kihasználni az intézmény digitális csatornáit. Beiskolázás során kiemelt PR feladatok a Tanítói 

munkaközösséggel együttműködve: óvónők meghívása az első osztályos tanulók (volt ovisok) 

látogatására, óvónők és tanítók kölcsönös látogatása óvodai és iskolai programokra, óvodai 

csoportok meghívása iskolánk karácsonyi műsorára, óvodai szülői értekezletén való részvétel, 

nagycsoportosok és szüleik meghívása tanórákra, iskolabejárásra, iskolaelőkészítő foglalkozások, 

teremlabdarúgó-torna óvodásoknak, valamint ügyességi váltóverseny óvodásoknak. Kiemelt 

feladat az intézményi sikerek, eredmények és programok minél szélesebb körnek történő 

bemutatása. A PR tevékenységbe közvetlenül bevont tagok: Vizaverné Horváth Zsófia, Rózsa 

Andrea, Márkus Kornélia.   

5. NEVELÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK 
 

Az osztályfőnöki munka koordinációjában szintén együttműködik a munkaközösség a Tanítói 

munkaközösséggel, valamint a szervezési feladatok megvalósításában a Mérés-értékelés, 

önértékelés munkaközösséggel. A munkaközösséghez e tevékenységen keresztül kapcsolódó 

pedagógusok a következők:  

Osztály Osztályfőnök Helyettes osztályfőnök Osztályterem 

5. a Fülöp Gábor Németh Judit 27. 

6. a Vojnovics Viktória Tóthné Horváth Hedvig 30. 

7. a Pölöskey Ildikó Rózsa Andrea 38. 

8. a Tálas Mária Egervölgyi Anita 31. 

 



Fontos célunk ezen a területen a nevelő munka hatékonyságának növelése, kiemelt cél az egymás 

iránti tisztelet, a másik ember elfogadása, a hatékony kooperációk kialakítása, összehangolt, aktív 

műhelymunka megőrzése, továbbfejlesztése az osztályfőnökök között. Szintén fontos hangsúlyt 

kell fektetnünk a PR tevékenységünkkel összhangban az iskola és a szülők kapcsolatának 

személyesebbé tétele.  

Kiemelt célok évfolyamonként: 

5. évfolyam: Az osztályközösség alakulásának kiemelt segítése. A felső tagozatba való 

beilleszkedés, a megfelelő tanulási, készülési rend kialakítása. Szociális kompetencia fejlesztése, 

közösségfejlesztés.  

6. évfolyam: A mindennapokban használt anyanyelvi kompetenciák, kommunikációs képesség 

fejlesztése. Szociális kompetencia fejlesztése, közösségfejlesztés.  

7. évfolyam: Az új tantárgyakból, megnövekedett óraszámból adódó helyzet megfelelő kezelése. 

A digitális kompetencia terén: a saját, mindennapi kommunikációjukban és egyéb tevékenységeik 

során kifejlesztett készségeket használják fel a tanulással kapcsolatos ismeretszerzésre is. Szociális 

kompetencia fejlesztése, közösségfejlesztés.  

8. évfolyam: A pályaválasztással kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatok. Az egész 

életen át tartó tanulás szükségességének tudatosítása. Szociális kompetencia fejlesztése, 

közösségfejlesztés.  

6. ESEMÉNYNAPTÁR 
 

 

 

Tevékenység 

 

Szakmai célok 

 

Résztvevők, 

felelősök 

 

Határidő 

Kapcsolatfelvétel a 

partneróvodákkal 

Az együttműködés és szakmai 

kapcsolatok elmélyítése az 

eredményes beiskolázási 

tevékenység megalapozása.  

Kovács Anett, 

Vojnovics 

Viktória 

Szeptember 30. 

Honlap 

információinak 

aktualizálása 

Pontos információk közvetítése, 

új intézményi bemutatkozó 

írások készítése 

munkaközösség-

vezetők 

Szeptember 30. 

Év eleji fórum Újonnan érkezett, 

szakvéleménnyel rendelkező 

tanulók fejlesztési irányainak 

kijelölése, segítség a szaktanári 

munkához. A szakértői 

vélemények értelmezése. Már 

ismert fejlesztésre szoruló 

munkaközösség- 

vezető, fejlesztő 

pedagógusok, 

iskolai 

gyógypedagógus 

Szeptember 30. 



tanulók fejlesztési irányainak 

megvitatása. Esetleges 

felmentések szaktanári 

megvitatása. A SNI-s 

szakvélemények értelmezése 

gyógypedagógus segítségével, a 

tanórai megsegítés lehetséges 

módjainak kijelölése. 

osztályfőnökök, 

érintett 

szaktanárok 

Beiskolázási 

program 1. 

 

Részvétel a Kőrösi Óvoda: 

,,Őszi dünnyögő” programján, az 

iskola népszerűsítése az óvodás 

szülők körében. 

Kovács Anett 

Márkus Kornélia 

Hende Ildikó 

Október 

Beiskolázási 

program 2. 

Leporelló készítése – az 

iskolabemutató kiadványok 

aktualizálása, eljuttatása az 

óvodákba. Online közzététel. 

Kovács Anett, 

Márkus Kornélia, 

Vojnovics 

Viktória 

Október 15. 

Beiskolázási 

program 3. 

Óvónők meghívása iskolai nyílt 

órákra  

(1-2. osztályok) 

 

Kovács Anett, 

Fodor Tímea, 

Hende Ildikó, 

Vörös László, 

Vojnovics 

Viktória 

 

November 11. 

Beiskolázási 

program 4. 

Márton napi lampionos 

felvonulás közösen a Kőrösi 

óvodával 

Tanítói 

munkaközösség, 

német nyelvet 

tanító szaktanárok 

 

November 11. 

Beiskolázási 

program 5. 

Óvodák meghívása az iskolai 

karácsonyi műsorra 

Vojnovics 

Viktória, 

 Márkus Kornélia 

December 20. 

Beiskolázási 

program 6. 

Iskolaelőkészítő foglalkozások 

meghirdetése, elindítása 

Leendő első osztályos tanítók 

bemutatkozása iskolánk 

honlapján. 

A nyílt nap meghirdetése. 

 

Márkus Kornélia 

Kovács Anett 

leendő első 

osztályos tanítók 

Január 5. 

Beiskolázási 

program 7. 

Iskolát bemutató szóróóanyag és 

nyílt nap meghívók kiküldése. 

,, Télbe zárva” képzőművészeti 

pályázat meghirdetése 

óvodásoknak. 

Vojnovics 

Viktória, 

Kovács Anett, 

Márkus Kornélia 

Január 10. 

Beiskolázási 

program 8.  

Nyílt nap 

Iskolabemutatás a szülőknek. 

Nyílt órákon leendő tanítók 

megismertetése. 

Vojnovics 

Viktória 

Kovács Anett 

Márkus Kornélia 

Február 2. 



Ajándék az iskolába látogató 

ovisoknak/ kézműves 

foglalkozás az ovisokkal. 

 

Rózsa Andrea 

Fodor Tímea 

 

Beiskolázási 

program 9.  

Bajnokmanók 

„Bajnokmanók” – ügyességi 

váltóverseny óvodásoknak 

Tanai-Kerék 

Ibolya 

Vörös László 

Baranyai Eszter 

Február 5. 

Beiskolázási 

program 10. 

Iskolaelőkészítő 

foglalkozások 

elindítása 

PR tevékenység, óvodák, szülők 

megszólítása, sikeres 

beiskolázás támogatása. 

Kovács Anett, 

Vojnovics 

Viktória 

Január 

Félévi fórum Újonnan érkezett, 

szakvéleménnyel rendelkező 

tanulók fejlesztési irányainak 

kijelölése. A szakértői 

vélemények értelmezése. Már 

ismert fejlesztésre szoruló 

tanulók fejlesztési irányainak 

megvitatása. Esetleges 

felmentések szaktanári 

megvitatása. Az SNI-

szakvélemények értelmezése 

gyógypedagógus segítségével, a 

tanórai megsegítés lehetséges 

módjainak kijelölése. 

munkaközösség-

vezető, fejlesztő 

pedagógusok, 

iskolai 

gyógypedagógus 

osztályfőnökök, 

érintett 

szaktanárok 

Február 28. 

Konzultáció 

tanulónként 

Az érintett tanulók figyelemmel 

kísérése, egyeztetés a nevelésben 

résztvevőkkel. Szükség esetén a 

beavatkozás további lépéseinek 

meghatározása. 

Fejlesztő 

pedagógus, 

osztályfőnök, 

szaktanárok 

Folyamatosan, 

igény szerint, de 

legalább 

háromhavonta 

Beíratás Általános iskolai beíratás  Április 21-22. 

Szülői értekezlet Tájékoztató szülői értekezlet a 

leendő első osztályosok 

szüleinek. 

Leendő első 

osztályos tanítók 

Május 

Év végi értékelés Eredményesség kérdésköre. A 

kijelölt fejlesztési irányok 

értékelése, az elvégzett munka 

értékelése. 

Alkalom a pedagógusi 

reflexióra. Egyéni, tanulói 

értékelések leadása. 

Fejlesztő 

pedagógusok, 

iskolai 

gyógypedagógus, 

osztályfőnökök, 

érintett 

szaktanárok 

Június 30. 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet 

 

 

 

 

PROGRAMNAPTÁR 

2022/2023. TANÉV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tanév helyi rendje 2022/2023. 

 

 
Tanítási napok száma: 183 nap 

Tanítás nélküli munkanapok száma: 4 nap 

Első tanítási nap                                                                                         2022. szeptember 01. (csütörtök) 

Utolsó tanítási nap                                                2023. június 16. (péntek) 

Országos pályaorientációs mérés       2022. szeptember 19 - október 10. 

Országos kompetenciamérés, Bemeneti mérések (4.,5.,6.,8. évf.)   2022. október 10 - november 30.  

Országos kompetenciamérés , Kimeneti mérések (4.,5.,6,7.8. évf.)    2023. március 6 - június 09.  

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (5-8. évf.)       2023. január 09 – május 12.     

Tanítási szünetek: 
Téli szünet     Szünet előtti utolsó tan. nap:  2022. december 21.(szerda)  

     Szünet utáni első tan. nap:  2023. január 09. (hétfő) 

Tavaszi szünet                                  Szünet előtti utolsó tan. nap: 2023. április 05. (szerda) 

     Szünet utáni első tan. nap:  2023. április 12. (szerda) 

 

I. félév vége                                                     2023. január 20. (péntek)   

Félévi értesítők kiosztása   2023. január 27. (péntek)  

Tanítás nélküli munkanapok: 

Pályaorientációs nap                                                                  2022. október 27. (csütörtök) 

Félévi értekezlet  (a tanulóknak tanítási szünet)                          2023. január  30. (hétfő) 

DÖK – nap                                                          2023. május 26. (péntek) 

Pedagógiai nap (a tanulóknak tanítási szünet)    2023. április 17. (hétfő) 

   

Szülői értekezletek    2022. szeptember  12. (hétfő)      17.00 

                                                                     2023. január 30. (hétfő)    16.30 

      2023. május 08. (hétfő)     16.30 

 

Fogadóórák     2022. november 28. (hétfő)  16.30 

2023. május 08. (hétfő)     17.30   

                                                                                                                                                                                                 

Nyílt tanítási nap szülőknek                                  2023. február 21. (kedd)      1-2. óra   

   

                       

       

Évfolyam-konferenciák                                2022. október 17.    (hétfő)   16.00-17.00 

      2022. december 05. (hétfő)   16.00-17.00 

      2023. március 20.    (hétfő)   16.00-17.00 

Ünnepek, megemlékezések 

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról  2022. október 06. (csütörtök) 

Iskolai ünnepély az 1956-os forradalom  

                     és szabadságharc emlékére  2022. október 21. (péntek) 

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 2023. február 24. (péntek) 

Iskolai ünnepély az 1848/49-es forradalom  

                    és szabadságharc emlékére  2023. március 14. (kedd) 

Megemlékezés a Holocaust áldozatairól        2023. április 14. (péntek) 

Hősök napja – megemlékezés   2023. május 26. (péntek) 

Nemzeti összetartozás napja   2023. június 5. (hétfő)  

 

Tanulmányi kirándulás                                            2023. június 2. (péntek) 

  

Tanévzáró ünnepély                                                  2023. június 19. (hétfő)  

 

Munkanap-áthelyezés:  

2022. október 15. (szombat) munkanap – 2022. október 31.  (hétfő) pihenőnap 

 

 

 

 

 

 



Szeptember 
 

Rendezvény/esemény/feladat Felelős Időpont 
Tanévnyitó ünnepély Németh Judit 2022.szeptember 01. 

Első tanítási nap 

o Szervezési feladatok 

o Házirend, a tanév rendje 

o Munkavédelmi, tűzvédelmi 

feladatok 

o Balesetvédelmi oktatás 

osztályfőnökök, 

társosztályfőnökök 

 

2022.szeptember 01. 

Diákközgyűlés Pölöskey Ildikó 

DÖK 

    2022. szeptember 08. 

Szülői értekezlet osztályfőnökök 2022. szeptember 12. 

SZM értekezlet Flasch Péterné 

Szalai Marianna 

2022. szeptember 12. 

Munkaközösségi munkatervek 

leadása 

munkaközösség-vezetők 

 

2022. szeptember 10. 

Tantárgyfelosztás, foglalkozási 

rend véglegesítése 

intézményvezető 2022. szeptember 10. 

Egyéni fejlesztési tervek - I. félév - 

leadása       

Szalai Marianna 2022. szeptember 20. 

DÖK alakuló gyűlés Pölöskey Ildikó 2022. szeptember 08. 

SZM alakuló értekezlet Flasch Péterné 

        Szalai Marianna 

2022. szeptember 12. 

Tanmenetek, szakköri 

munkatervek, foglalkozási tervek 

munkaközösség-vezetők, 

pedagógusok 

2022. szeptember 15. 

BECS alakuló értekezlet Hende Ildikó 2022. szeptember 28. 

Országos Pályaorientációs Mérés  Hende Ildikó 

Németh Judit 

Tálas Mária 

Tóth Dezső 

2022. szeptember 19- 

október 10. 

Magyar Diáksport Napja Szakály János 

Egervölgyi Anita 

Horváthné Baumgartner 

Eszter 

2022. szeptember 30. 

Beiskolázási program elindítása, 

kapcsolatfelvétel az óvodákkal 

Kovács Anett 

Vojnovics Viktória 

2022. szeptember 30. 

A Dési Huber István Általános 

Iskola vonzáskörzetébe 

tartozó intézményekkel, óvodákkal 

együttműködési 

megállapodások aktualizálása 

intézményvezető 

 

2021. szeptember 30. 

Balesetvédelmi szemle Vörös László 2022. szeptember 20. 

A magyar népmese napja 

Könyvtári programok szervezése  

Témahét 

Tóthné Horváth Hedvig 

Kovács Anett 

Fodor Tímea 

2022. szeptember 30. 

„Tegyük szebbé környezetünket!”   

Szépülj velünk, zöldülj velünk- 

teremrendezési, szépítési akció 

meghirdetése –  

Az osztálydekorációk megújítása 

 

osztályfőnökök, 

teremfelelősök, 

DÖK 

Pölöskey Ildikó 

2022. szeptember 30. 

Honlap információinak 

aktualizálása 

Vojnovics Viktória 

Tóthné Horváth Hedvig 

Kovács Anett 

2022. szeptember 30. 



Hende Ildikó 

Év eleji fórum 

Újonnan érkezett, szakvéleménnyel 

rendelkező tanulók fejlesztési 

irányainak kijelölése, segítség a 

szaktanári munkához. A szakértői 

vélemények értelmezése. Már 

ismert fejlesztésre szoruló tanulók 

fejlesztési irányainak megvitatása. 

Esetleges felmentések szaktanári 

megvitatása. A SNI-s 

szakvélemények értelmezése 

gyógypedagógus segítségével, a 

tanórai megsegítés lehetséges 

módjainak kijelölése. 

Munkaközösség vezetők 

Fejlesztő pedagógusok 

Gyógypedagógus 

Osztályfőnökök  

Szaktanárok 

2022. szeptember 30. 

 

Október 

Rendezvény/esemény/feladat Felelős Időpont 
A zene világnapja (iskolarádió) Tóthné Horváth Hedvig 2022. október 03. 

Szárazelem gyűjtési akció 

meghirdetése  

Fülöp Gábor 2022. október 01. 

Állatok világnapja: Felelős 

állattartásra nevelés, látogatás a 

Fekete István Állatvédő 

Egyesülethez 

Vörös László 

Osztályfőnökök 

2022. október 04. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

- Emlékfal az aulában 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

- iskolarádió 

Vojnovics Viktória 

Rózsa Andrea  

 

2022. október 06. 

Bemeneti mérés lebonyolítása 8.o. Hende Ildikó 

Tálas Mária 

2022. október 10-21. 

Nevezés Zrínyi Matematika 

Versenyre 

Fülöp Gábor 

Vizaverné 

2022. október 11. 

DIFER-mérés előkészítése                                                         Hende Ildikó 

Fodor Tímea 

2022. október 14. 

Mozilátogatás alsósoknak Vizaverné Horváth Zsófia 2022. október 15. 

Önértékelő pedagógusok 

felkészítése az önértékelés 

feladataira 

Hende Ildikó 2022. október 17. 

Bemeneti mérés lebonyolítása  

6. évfolyam 

Hende Ildikó 

Vojnovics Viktória 

2022. október 24- 

november 11. 

Nevezés Bolyai Anyanyelvi 

Versenyre  

Kovács Anett 

Tóthné Horváth Hedvig 

2022. október 

Évfolyam konferencia Flasch Péterné  2022. október 17.  

16.00 órától 

Emlékezés az 1956-os 

forradalomra és szabadságharcra -

Iskolai ünnepély 

Egervölgyi Anita 

Németh Judit 

Rózsa Andrea 

2022. október 21. 

Papírhulladék gyűjtés Fülöp Gábor 

Szakály János 

Vörös László 

Tóth Dezső 

DÖK 

2022. október 27-28. 



A 8. évf. tanulók tájékoztatása a 

középiskolai továbbtanulási 

felvételi eljárás rendjéről 

Németh Judit 

Tálas Mária 

2022. október 26.     

A tanév iskolai szervezésű városi 

szintű tanulmányi, sport és        

kulturális versenyeinek 

meghirdetése 

Szalai Marianna  

Pölöskey Ildikó 

Vörös László 

Kovács Anett 

Márkus Kornélia 

2022. október 26. 

Pályaorientációs nap  Németh Judit 

nevelőtestület 

2022. október 27. 

Középiskolai nyílt napok 

koordinálása tanulók részére 

Németh Judit 

Tálas Mária 

 

2022. október  

Hallowe”en-Témanap 

Angol nyelvet tanulók rendezvénye 

Németh Judit 2022. október 28. 

DIFER-mérés adatszolgáltatás Hende Ildikó 2021. november 05. 

Könyvtári hónap 

 

Tóthné Horváth Hedvig 2022. október 

 

November 

 
Rendezvény/esemény/feladat Felelős Időpont 
Részvétel a városi Szent Márton- 

vetélkedőn 

Pölöskey Ildikó 

Vojnovics Viktória 

2022. november 

„Martinstag” -  lampionos 

felvonulás a partneróvodákkal 

közösen 

Kovács Anett 

Vörös László 

 

2022. november 11. 

 

„Szent Márton” projektnap 

alsósoknak 
Hende Ildikó 

Tanai-Kerék Ibolya 

2022. november 11. 

Részvétel a Bolyai anyanyelvi 

csapatverseny írásbeli fordulóján 

Tóthné Horváth Hedvig 2022. november 11. 

Alsós munkaközösség és 

iskolavezetés partneróvodákkal 

való együttműködés,  

Óvónők látogatása első 

osztályainkban 

Flasch Péterné  

Kovács Anett 

Vojnovics Viktória 

Hende Ildikó 

2022. november 11. 

Bemeneti mérés 4-5. évfolyam Hende Ildikó 

Márkus Kornélia 

Fülöp Gábor 

2022. november 14. 

Az évfolyam legjobb helyesírója 

(5.-8. évf.) 

Tóthné Horváth Hedvig 2022. november 15. 

Zrínyi matematika verseny iskolai 

forduló 

Fülöp Gábor 

Szakály János 

Márkus Kornélia 

Hende Ildikó 

Vörös László 

Vizaverné Horváth Zsófia 

Fodor Tímea 

2022. november 21. 

 

Fogadó óra Flasch Péterné 

Pedagógusok 

2022. november 28. 



Részvétel a városi „Nemzet, haza, 

nyelv…”  műveltségi vetélkedőn 

/7-8. évfolyam/ 

Pölöskey Ildikó 2022. november 

Tihanyi Béla Informatikai 

Emlékverseny 

Tóth Dezső 2022. november 

 

 

 

December 

Rendezvény/esemény/feladat Felelős Időpont 
„Nincs királyi út!” iskolai 

matematika verseny 7-8. évfolyam 

Fülöp Gábor 2022. december 01. 

Évfolyam konferencia 

 
Flasch Péterné  2022. december 05., 

16.00 órától 

Mikulásjárás az alsó tagozaton                                               Kovács Anett  

Pölöskey Ildikó 

DÖK 

2022. december 06. 

Adventi teremdíszítési verseny 

eredményhirdetése 

Pölöskey Ildikó 

DÖK 

2022. december 06. 

DIFER mérés elvégzése Fodor Tímea 

Balázs Renáta 

2022. december 09. 

Bemeneti mérések lezárásához 

kapcsolódó intézményi 

adatrögzítés lezárásának határideje 

Hende Ildikó 2022. december 09. 

Luca napi népszokások, előadás az 

iskola tanulóinak 

Márkus Kornélia 2022. december 13. 

Dési Kupa teremlabdarúgó torna 

/5-8. évfolyam/ 
Szakály János 2022. december  

Történelem tanulmányi verseny 

iskolai fordulója 

Vojnovics Viktória 2022. december 

A 8. évfolyamos tanulók 

jelentkezése a központi írásbeli 

felvételi vizsgákra 

Tálas Mária 

Németh Judit 
2022. december  

Karácsonyi vásár az aulában        Hende Ildikó  

Kovács Anett 

Osztályfőnökök 

2022. december 12-16. 

Karácsonyi készülődés, közösségi 

osztályprogramok 

Osztályfőnökök 2022. december 

Karácsonyváró programok a 

könyvtárban 

Tóthné Horváth Hedvig 2022. december 01- 20. 

Beiskolázási program: Óvodák 

meghívása karácsonyi műsorra 

Vojonvics Viktória 

Márkus Kornélia 

2022. december 20. 

Karácsonyi műsor iskolásoknak, 

óvodásoknak 

Kovács Anett 

Vojnovics Viktória 

2022. december 21. 

Téli szünet Flasch Péterné 2022. december 23- 

2023. január 08.                                                  

Szünet előtti utolsó 

tanítási nap:  

2022.december 21.,   

szünet utáni első tanítási 

nap: 2023. január 09.      

 



 

 

Január 

 
 

Rendezvény/esemény/feladat Felelős Időpont 
A téli szünet utáni első tanítási nap          Flasch Péterné 2023. január 09.  

Iskolaelőkészítő foglalkozások 

meghirdetése, elindítása 

Vojnovics Viktória 

Kovács Anett 

alsós munkaközösség 

2023. január 05. 

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata NETFIT 

mérés /5-8. évf./  

Szakály János 

Egervölgyi Anita 

Horváthné Baumgartner 

Eszter 

2023. január 09- 

 június 15. 

„Télbe zárva” című városi rajz és 

képzőművészeti verseny 

óvodásoknak, 1. forduló 

Márkus Kornélia 

Kovács Anett 

2023. január10. 

Jedlik Ányos kísérleti délután 

(8.évfolyam) 

Fülöp Gábor 2023. január 11. 

A magyar kultúra napja – Petőfi 

montázs készítése 

 

Pölöskey Ildikó 

Rózsa Andrea 

2023. január 22. 

A magyar kultúra napja-Petőfi 

emlékévhez kapcsolódóan iskolai 

versmondó verseny alsós 

diákoknak  

Kovács Anett 

Hende Ildikó 

2023. január 23. 

Osztályozó vizsgák                                                                          Szalai Marianna 2023. január 12-20. 

Osztályozó értekezlet                                                                             Flasch Péterné 2023. január 23.   

Az I. félév vége                                                                                 2023. január 20. 

Központi írásbeli középiskolai 

felvételi vizsgák a 9. évfolyamra          

 

Németh Judit 

Tálas Mária 

2023. január  

Egyéni fejlesztési tervek - II. félév 

- leadása       

Szalai Marianna 2023. január 25. 

Félévi értesítők kiosztása                                                                  Osztályfőnökök 2023. január 27. 

Félévi értekezlet Flasch Péterné 2023. január 30. 

Szülői értekezlet Flasch Péterné 

Osztályfőnökök 

2023. január 30. 

 

Február 

 

 

Rendezvény/esemény/feladat Felelős Időpont 
Nyílt tanítási nap leendő első 

osztályosoknak           

Vojnovics Viktória 

Kovács Anett 

alsós munkaközösség 

2023. február 02. 

„Bajnok Manók” – ügyességi 

csapatbajnokság nagycsoportos 

óvodásoknak 

Egervölgyi Anita 

Szakály János 

Horváthné Baumgartner 

Eszter 

Tanai-Kerék Ibolya 

Vörös László 

2023. február 05. 



Farsangi zenés délután:                                          

1-4. évfolyam       

Fodor Tímea 

Vörös László 

alsós munkaközösség 

2023. február 09. 

„Télbe zárva” városi rajz és 

képzőművészeti verseny 2. forduló          

Márkus Kornélia 

Rózsa Andrea 

 

2023. február 10. 

Farsangi zenés délután: 

5-8. évfolyam 

Pölöskey Ildikó 

Osztályfőnökök 

2023. február 16. 

Dési emléknap iskola tanulóinak 

1-8. évfolyam 

Szalai Marianna 

Pölöskey Ildikó 

Rózsa Andrea 

DÖK 

 

2023. február 17. 

Középiskolai jelentkezési lapok 

továbbítása            

Németh Judit 

Tálas Mária 

Iskolatitkár 

2023. február 19. 

Nyílt nap iskolánkban tanulók 

szülei részére 

Pedagógusok 2023. február 21. 

Télbe zárva kiállítás berendezése Márkus Kornélia 

Rózsa Andrea  

alsós munkaközösség 

2023. február 13-20. 

Télbe zárva díjazás, ünnepélyes 

kiállításmegnyitó 

Márkus Kornélia 2023. február 21. 

Megemlékezés a kommunista 

diktatúra áldozatairól /8. évfolyam/                        

Vojnovics Viktória 2023. február 24. 

Kiszézés népszokás felelevenítése Márkus Kornélia 

Hende Ildikó 

2023. február 27. 

„Spiel mit!” Német nyelvi 

vetélkedő 5-8. évfolyam 

Tálas Mária 

Egervölgyi Anita 

2023. február 24. 

Neumann-Ceo informatika  

verseny 

 

Tóth Dezső 2023. február 

Szövegértési háziverseny  

5-8. évfolyam 

Tóthné Horváth Hedvig 2023. február 27. 

Pedagógus önértékelések Flasch Péterné 

Hende Ildikó 

 

2023. február - március 

A 2022. évi Országos 

Kompetenciamérés eredményeinek 

feldolgozása, értékelése 

Hende Ildikó 

Tóthné Horváth Hedvig 

Fülöp Gábor 

2023. február - március 

 

 

Március 

 

Rendezvény/esemény/feladat Felelős Időpont 
Részvétel a Zrínyi Ilona 

Matematika Versenyen                              

Fülöp Gábor 

Szakály János 

Vizaverné Horváth 

Zsófia 

Hende Ildikó 

Fodor Tímea 

Márkus Kornélia 

2023. március 17. 



Pénz7 Témahét Fülöp Gábor 

Szakály János 

Tóth Dezső 

Hende Ildikó 

Vizaverné Horváth 

Zsófia 

Kovács Anett 

Fodor Tímea 

2023. március 06-10. 

Gergelyjárás népszokás 

felelevenítése 

Márkus Kornélia 

Fodor Tímea 

2023. március 11. 

Iskolai szintű megemlékezés 1848. 

március 15-i forradalomról 

Vizaverné Horváth 

Zsófia 

Tanai – Kerék Ibolya 

Kovács Anett 

2023. március 14.    

 

 

Tanulói középiskolai jelentkezési 

lapok módosításának lehetősége           

 

Németh Judit 

Tálas Mária 

2023. március  

Részvétel az idegen nyelvi 

vetélkedőn a Szombathelyi 

Gépipari és Informatikai 

Szakgimnáziumban 

Németh Judit 2023. március 

Évfolyam-konferencia                                                                  

                                                                                  

Flasch Péterné 

 

2023. március 20.  

16.00 órától                          

A Víz Világnapja – megemlékezés                                                            

 

Kolman Flóra 2023. március 22. 

Az évfolyam legjobb helyesírója és 

matematikusa verseny /2-4. 

évfolyam/ 

Fodor Tímea 

Vizaverné Horváth 

Zsófia 

2023. március 23. 

Zrínyi Informatika Verseny Tóth Dezső 2023. március 

Diákközgyűlés Pölöskey Ildikó 2023. március 29. 

„Spiel mit!” német nyelvi 

vetélkedő alsós tanulóknak 

Kovács Anett 

Vörös László 

2023. március 31. 

 

 

Április 

 
 

Rendezvény/esemény/feladat Felelős Időpont 
Tavaszi szünet                                                                              Flasch Péterné 2023. április 07.  – április 

11.                                                       

Szünet előtti utolsó 

tanítási nap: április 06. 

Szünet utáni első tanítási 

nap: április 12.    

Gyermekkönyvek napja – 

könyvtári vetélkedő                                                

Tóthné Horváth Hedvig 2023. április 02. 

Húsvéti témadélután alsósoknak Hende Ildikó 

Vörös László 

2023. április 05. 

A költészet napja és Petőfi. Iskolai 

szintű program. A 

megemlékezéssorozat zárása 

Tóthné Horváth Hedvig 

 

2023. április 11. 

Költészet napi műsor Vojnovics Viktória 

Márkus Kornélia 

2023. április 12. 



Megemlékezés a Holocaust 

áldozatairól a 8. évfolyamon 

Vojnovics Viktória 2023. április 14. 

Megyei szépolvasási és 

nyelvhelyességi verseny   

Kovács Anett 

alsós munkaközösség 

2023. április 17. 

Városi érvelő beszéd verseny 

7-8. évfolyamosoknak 

Pölöskey Ildikó 

Szalai Marianna 

Vojnovics Viktória 

Tóthné Horváth Hedvig 

2023. április 17. 

A Föld Napja - megemlékezés  

„Félelmetes!!!” címmel vetélkedő a 

7-8. évfolyamos tanulók számára. 

Téma: a Föld történetének 

legpusztítóbb természeti 

katasztrófái 

Tálas Mária 2023. április 21. 

Fenntarthatósági Témahét Tálas Mária 

Pedagógusok 

2023. április 24-28. 

Föld Napja arborétumi séta 

alsósoknak 

Márkus Kornélia 

alsós munkaközösség 

2023. április 26. 

Bíró Balázs informatikai 

emlékverseny 

Tóth Dezső 2023. április 

„Nem bántja a szemét…?” – városi 

technika verseny /7-8. évfolyam 

Fülöp Gábor 2023. április  

Atlétika sportversenyek                                                                          Horváthné Baumgartner 

Eszter 

2023. április 

Labdarúgás sportversenyek                                                                        Szakály János 2023. április 

 

Május 

 

Rendezvény/esemény/feladat Felelős Időpont 
Szülői értekezlet  

 

Fogadóóra                                                            

Flasch Péterné 

Osztályfőnökök 

Pedagógusok 

2023. május 08.  

16.30 óra  

17.30 óra                                                                                        

Anyák napi készülődés 

(ajándékkészítés, verstanulás) 

Osztályfőnökök- 

Társosztályfőnökök  

2023. május 01-05.   

DÉSI SAKK -Kupa Vörös László 

Kovács Anett 

alsós munkaközösség 

2023. május 04. 

Tavaszi papírhulladék - gyűjtés Fülöp Gábor 

Szakály János 

Vörös László 

Tóth Dezső 

DÖK 

2023. május 02-04. 

Hősök napi megemlékezés  Vojnovics Viktória 2023. május 26.   

DÖK nap 

Gyermeknapi forgatag 

Vizaverné Horváth Zsófia 

Tanai – Kerék Ibolya 

Pölöskey Ildikó 

DÖK 

2023. május 26. 

Házi verseny informatika verseny 

/6-8. évfolyam/ 

Tóth Dezső 2023. május 

 

 



Június 

 

Rendezvény/esemény/feladat Felelős Időpont 
Tanulmányi kirándulások 

 

 

Osztályfőnökök 

Pedagógusok 

2023. június 02. 

Osztályozó vizsgák                                                                                Szalai Marianna 2023. május 30- 

 június 06. 

Megemlékezés a Nemzeti 

Összetartozás Napjáról                                                                                

Vojnovics Viktória 

Rózsa Andrea 

2023. június 05. 

Osztályozó értekezlet  Intézményvezető 2023. június 09.   

Városi Diáksportnap Szakály János 

Horváthné Baumgartner 

Eszter 

2023. június 

NETFIT eredmények rögzítése Szakály János 

Horváthné Baumgartner 

Eszter 

Egervölgyi Anita 

2023. június 15. 

Utolsó tanítási nap                                                                                2023. június 16. 

Kicsengetési ünnepség 8. 

évfolyamasoknak 

Pölöskey Ildikó 

Rózsa Andrea 

Tálas Mária 

2023. június 16. 

Tanévzáró ünnepély Vojnovics Viktória 

Rózsa Andrea 

Kovács Anett 

2023. június 19. 

Tanévzáró értekezlet Flasch Péterné 2023. június 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. melléklet 

OKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE:    

Dési Huber István Általános Iskola    

                            NEVEZÉSI LAP   
     

               A MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG ÁLTAL RENDEZETT FELMENŐ  

                               RENDSZERŰ DIÁKOLIMPIA VÁROSI VERSENYEIRE  
                                       Nevezés esetén, kérem a megfelelő helyre, IGEN-t írni!  
                     A városi versenyek megfelelő helyezettjei jogosultak a megyei döntőn való indulásra. 

Amennyiben nem kíván a felmenő rendszerű versenyeken résztvenni, kérem az  

                     alapszintű versenyekre nevezzen!   
     

SPORTÁG                  KORCSOPORT   FIÚ LÁNY 

  I-II. kcs. egyéni     

  III-IV. kcs. egyéni     

Asztalitenisz V-VI. kcs. egyéni     

  I-II. kcs. "A" v. "B" csapat     

   III-IV. kcs."A" v. "B" csapat     

    egyéni     

  II. kcs. Többpróba csapat igen igen 

    egyéni     

  III. kcs. Többpróba csapat igen igen 

    egyéni     

  IV. kcs. Többpróba csapat     

  III. kcs.Egyéni Bajnokság       

  IV.kcs. Egyéni Bajnokság       

  V., VI. kcs. Egyéni Bajnokság       

Atlétika III. kcs Váltófutás       

  IV. kcs Váltófutás       

  V-VI. kcs váltófutás       

    II. kcs. igen igen  

    III. kcs.    

  Mezei bajnokság IV. kcs     

    V. kcs.     

    VI. kcs.     

  III-IV. kcs CSB       

  V-VI. kcs CSB       

    I. kcs.     

    II. kcs.     

Kispályás   III. kcs.   igen 

Floorball   IV. kcs.     

    V. kcs.     

    VI. kcs.     

Futsal IV. korcsoport       

  V-VI. korcsoport       

    I. kcs     



Grundbirkózás   II. kcs     

Játékos sportverseny I-II. kcs.   igen igen 

SPORTÁG                  KORCSOPORT   FIÚ LÁNY 

  III. korcsoport       

Kézilabda  IV. korcsoport       

  V-VI. korcsoport "B"       

  V-VI. korcsoport. "A"       

Kis isk. sportv. I-IV. korcsoport       

  III. korcsoport       

Kosárlabda IV. korcsoport       

  V-VI. korcsoport "B"       

  V-VI. korcsoport "A"       

  I. korcsoport       

  II. korcsoport      

Labdarúgás III. korcsoport    igen   

   IV. korcsoport (kispályás)       

   V-VI. korcsoport (kispályás)       

  leány III-IV. korcsoport       

  leány V-VI. korcsoport       

  III. korcsoport       

Röplabda  IV. korcsoport       

  V-VI. korcsoport "B"        

  V-VI. korcsoport "A"       

  IV. Kkcs       

Strandkézilabda V-VI. kcs       

  I. korcsoport       

Torna "A" kategória II. korcsoport       

  III. korcsoport       

  IV. korcsoport       

  V-VI. korcsoport       

  I. korcsoport       

Torna  "B" kategória II. korcsoport       

  III-IV. korcsoport       

  V-VI. korcsoport       

  I. korcsoport       

  II. korcsoport       

Úszás III. korcsoport "B"  igen igen  

  IV. korcsoport "B"     

  V-VI. korcsoport "B"     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

    



OKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE:       
Dési Huber István Általános Iskola       

                                       NEVEZÉSI LAP    

         

               A NEM TOVÁBBJUTÁSOS, ALAPSZINTŰ, VÁROSI VERSENYEKRE 

                                           

SPORTÁG Kcs. FIÚ LEÁNY   SPORTÁG Kcs. FIÚ LEÁNY 

  III.         III.     

Asztalitenisz 
IV.         IV.     

  V-VI.       
Röplabda V.     

  III.         VI.     

BMX IV.         I-II.     

  V-VI.       Sakk III-IV.     

  IV.         V-VI.     

Fallabda V-VI.        III.     

  III.      Terematlétika IV.     

Floorball IV.        V-VI.     

  V-VI.      
Városi  IV.    

  III-IV.      

Diáksport 
Nap V-VI.     

Gördeszka V-VI.          

  III-IV.          

Görkorcsolya V-VI.          

  III.          

Iskolák IV.         

a jégen V-VI.                                        

Jégkorong V-VI.        
  III.          

Kézilabda IV.          

  V-VI.          

Kispályás II.          

labdarúgás III.                    

(Kupa  IV.          

rendszerben) V-VI.          

  III.          

  IV.          

Kosárlabda V.          

  VI.          

  
IV. 

         

Teke V-VI.                    
Torna II-IV.        

   

 

 

      
 



 

 

4. melléklet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dési Huber István Általános Iskola 

Belső ellenőrzési terve 

 

2022/2023. TANÉV 



1. Az ellenőrzés általános feltételei 

 

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskola egész pedagógiai munkáját, a nevelési – oktatási 

folyamatok egészét. 

Az ellenőrzés biztosítja, hogy a pedagógiai folyamat közben jelentkező hibák kiderüljenek és a 

megfelelő időben megtörténjen azok korrekciója. Javítva ezáltal a  munkavégzés színvonalát és 

hatékonyságát. 

Az intézményen belüli általános ellenőrzési feladatokat, valamint az ellenőrzést végző 

személyek, illetve ellenőrzött dolgozók jogait és kötelességeit a „Belső ellenőrzési szabályzat” 

határozza meg. 

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért és annak hatékony működéséért az intézmény 

vezetője a felelős. Rajta kívül az intézmény minden vezető beosztású dolgozója felelős a maga 

területén a hatékony és folytonos ellenőrzésért. 

Az ellenőrzéshez minden tanévre ellenőrzési terv készül, mely tartalmazza az ellenőrzésre 

kerülő területeket, formáit, az ellenőrzés célját, felelősét, várható idejét. A várható ellenőrzésről 

előzetesen értesítik az ellenőrzésre kerülő terület felelőseit és az ellenőrzött dolgozót is, hogy 

előzetesen az előkészületi munkákat elvégezhessék. 

A tervezett és bejelentett ellenőrzések mellett szükség esetén alkalomszerűen, illetve bejelentés 

nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre. 

 

2. Az ellenőrzés célja: 

Annak a vizsgálata, hogy az iskola működése megfelel-e a pedagógiai programban leírtaknak, 

a tantervi és egyéb követelményeknek a központi és helyi normáknak, hatályos 

jogszabályoknak. 

Az intézményi működés teljes áttekintése (beleértve a tagintézményeket is) és tanügy-

igazgatási valamint nevelő – oktató munkájának kontrollja azért, hogy az ellenőrzés során 

szerzett tapasztalatokat felhasználhassa az egyéni és intézményi értékeléshez, a szükséges 

korrekcióhoz illetve a további szabályozás érdekében. 

 

3. Az ellenőrzés feladatai 

3.1 Tanügyigazgatás területén: 

 Szolgálja a tanügyi dokumentumok formai és tartalmi követelményeknek való 

                megfelelést; 

 Feladatellátás feltételeinek alakulása; 

 A törvény által előírt szabályok, és azokon alapuló helyi szabályzatok számbavétele, 

aktualitásának megállapítása; 

 A munkaköri leírások aktualizálása; 

 A statisztikák elkészítéséhez szükséges adatok pontosságának ellenőrzése; 

 A törvény által előírt órabank és feladatellátáshoz szükséges munkaerőigény 

összevetése; 

 Adat, irat és ügykezelés szabályossága; 

 órarendek, terembeosztás. 



 Pedagógusok által vezetett dokumentumok: 

- törzskönyvek, anyakönyvek, bizonyítványok, a KRÉTA digitális napló helyes 

naprakész vezetése, 

- ellenőrzők, tájékoztató füzetek, 

- fejlesztési naplók vezetése, 

- pályázati adminisztráció ellenőrzése. 

 

 Iskolatitkár és rendszergazda által vezetett dokumentumok: 

- szigorú számadású iskolai nyomtatványok kezelése, 

- beírási napló, 

- irattár és irattári dokumentumok selejtezésének ellenőrzése. 

- leltárnyilvántartásban szereplő eszközök meglétének ellenőrzése, 

- stúdió és IKT eszközök nyilvántartásának, leltárának vezetése. 

 

3.2 Nevelő – oktató munka területén: 

 

 Biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű működését ( a jogszabályok, a 

tantervek és az iskola pedagógiai programja alapján ); 

 Segítse elő az intézményben folyó nevelő – oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, folyamatos fejlesztését; 

 Az ellenőrzési terv tartalmazza az oktatás ellenőrzését, a tanulók tudásszintjének 

mérését, értékelését; 

 A vezetők számára megfelelő mennyiségű információt biztosítson a pedagógusok 

munkavégzéséről; 

 Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez; 

 Ösztönözze a tanórák pontos megkezdésének és befejezésének, valamint az 

ügyeletek adásának (reggeli, szünet, udvari, esti) rendjét. 

 Tantermi, folyosói dekorációk aktualizálásának biztosítása. 

 Tanulmányi kirándulások, iskolai rendezvények tervezése és lebonyolítása terén 

végzett pedagógiai tevékenység. 

 

1.1.1. 3.2 Egyéb, a működéssel összefüggő területek ellenőrzése: 

 

 A munkavállalók részéről a munkafegyelem érvényesülésének, a biztonságos 

munkavégzésnek, a balesetvédelemnek és egészségügyi követelményeknek az 

ellenőrzése. 

 A tisztaság, higiénés követelményeknek a betartása (tantermek, folyosók, illemhelyek, 

udvar, szertárak). 

 A tanév előtt az iskola külső és belső körletének bejárása balesetvédelmi szempontból. 

 A munkaidő pontos betartása, készenléti ügyelet betartása. 

 PR-tevékenység (pályázatokon való részvétel, kapcsolattartás más intézményekkel, 

szervezetekkel, tájékoztatás iskolai eseményekről, programokról). 



4. Az iskolai belső ellenőrzést végző személyek: 

 

 az iskola intézményvezetője 

 intézményvezető-helyettes 

 munkaközösség-vezetők 

 munkaközösségek tagjai egy-egy feladatnál 

 osztályfőnökök osztályukon belül 

 munkavédelmi szakember 

 megbízás és felkérés esetén szakértők. 

 

A munkavállalók munkavégzésének ellenőrzése a munkaköri leírásban rögzített területekre 

vonatkozik. 

Az intézményvezető közvetlenül ellenőrzi az intézményvezető-helyettes munkáját. Ennek 

egyik eszköze a szóbeli és írásbeli beszámoltatás, a dokumentációs –és adatszolgáltatás 

pontossága. 

A munkaközösség-vezetők ellenőrzési tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatják a 

munkaközösségük irányításával megbízott intézményvezető-helyettest és az intézményvezetőt. 

Az ellenőrzés tapasztalatait a munkaközösségük tagjaival megbeszélik. 

A szakmai ellenőrzést a munkaközösség- vezetők tervezik és szervezik meg az adott tanévre az 

iskola belső ellenőrzési tervéhez igazodva. 

 

5. A nevelő – oktató munka ellenőrzése 

 

A nevelő - oktató munka ellenőrzését az intézményvezető, a helyettese és a munkaközösség-

vezetők segítségével feladatmegosztás alapján végzi, végezteti. 

Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetekben - jogosult az iskola pedagógusai 

közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

Az ellenőrzési feladattal megbízott személy köteles a tapasztalatairól beszámolni az iskola 

vezetőjének. 

Az ellenőrzés és megbeszélés következménye lehet: 

- pozitív megerősítés, dicsérő visszajelzés, 

- hiányosságok pótlása, 

- következtetések levonása, 

- új feladat kijelölése a pedagógusnak, a munkaközösségeknek. 

 

Az általánosító tapasztalatokat a vezetői, a testületi/alkalmazotti értekezleteken összegezni 

szükséges az esetlegesen adódó feladatok megfogalmazásával együtt. 



5.1 Az ellenőrzés területei: 

 

 a pedagógiai, szervezeti, tanügy-igazgatási feladatok és dokumentációk ellenőrzése; 

 időszakos, kiemelt, állandó és speciális ellenőrzések; 

 tanórákon, tanórákon kívüli foglalkozások, megbeszélések, írásos dokumentumok, 

tanulói produktumok, mérések. 

 

5.2 Az ellenőrzés formái: 

 

 óralátogatás 

 foglalkozások ellenőrzése 

 beszámoltatás 

 eredményvizsgálat 

 helyszíni ellenőrzések 

 dokumentációs ellenőrzések (törzskönyv, naplók, tanmenet, foglalkozási tervek, 

munkatervek, egyéni fejlesztési tervek stb.). 

 

5.3 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő – oktató munka belső ellenőrzése (BECS) 

során: 

 

 A pedagógusok munkafegyelme 

 A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása 

 A nevelő – oktató munkához kapcsolódó adminisztráció, dokumentáció pontossága 

 A tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja 

 A tantermekhez, az osztályokhoz tartozó öltözőszekrények rendezettsége, tisztasága 

 A tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása 

 A nevelő-oktató munka színvonala a tanítási órákon és tanórákon kívül 

 A pályázatok fenntarthatósági követelményeinek betartása 

Ezen belül különösen: 

 az előzetes tervezés, felkészülés, 

 a tanítási óra felépítése és szervezése, 

 a tanítási órán alkalmazott módszerek, tanításszervezési eljárások, IKT eszközök 

használata, 

 a tanulók munkája, magatartása, a pedagógus magatartása a tanítási órákon, 

 az óra eredményessége a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 a tanítványok füzetvezetése, eszközhasználata, 

 a tanórákon kívüli nevelőmunka, közösségformálás eredményei. 

 

Óralátogatások ütemezése: 

 

 Intézményvezető-helyettes havi 2 órát köteles látogatni pedagógusok óráit. 

 

 Munkaközösségvezetők minden hónapban 2 tanórát kötelesek látogatni az adott 

munkaközösség tagjainál. 

 



 Osztályfőnökök, szaktanárok, tanítók havi rendszerességgel 2 órát kötelesek látogatni 

pedagógus kollégáiknál.  

 

A pedagógusok minden óralátogatásról kötelesek feljegyzést készíteni az alábbi linken elérhető 

Hospitálási napló mintájára, majd azt a munkaközösség vezetők  összegyűjtve a Mérés-értékelés-

önértékelés munkaközösség vezetőjének átadják minden hónap utolsó péntekén. Az 

óralátogatásokat minden esetben közös óramegbeszélés követi. A Mérés-értékelés-munkaközösség 

vezetője és az intézményvezető helyettes a dokumentumokat továbbítja az részére. Az 

intézményvezető helyettes és a munkaközösség vezetők a intézményvezető  havi gyakorisággal 

tartott vezetői megbeszéléseken rendszeresen beszámolnak a látogatásokkal kapcsolatos 

tapasztalataikról. 

Hospitálási napló: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_mi

nositesi_rendszereben_6.pdf (Letöltés 2021. 09.14.) 

Táblázat rövidítések: 

IV: intézményvezető 

IVH: intézményvezető helyettes 

MKV: munkaközösség vezető 

OFŐ: osztályfőnök 

P: pedagógus 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf


A pedagógiai munka éves ellenőrzésének ütemezési terve 

 

Az 

ellenőrzés 

területei 

 I. félév II. félév 

08

. 

09.       10. 11. 12.       

01. 

        

02. 

03. 04. 05. 06. 

Tantárgyfelosztás, 

órarend, 
terembeosztás 

I

V 

    IV      

Törzskönyv, 

bizonyítványok 

 IVH         IV 

Munkavédelem, 

munkabiztonság. 
intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

folyamatosan 

Balesetvédelmi 

bejárás 

 IV 

balesetvé- 

delmi 

felelős 

    IV 

balesetvé- 

delmi 

felelős 

    

Munkatervek, 
tanmenetek, fejlesztési 

és foglalkozási tervek 

 IV 
IVH 

MKV-k 

         

Ügyeleti munka  IV, IVH, MKV-k, P-k folyamatosan 

KRÉTA digitális 

napló vezetése 

 mérés-

értéke-

lés-

önértéke-

lés 

MKV,  

OFŐ-k 

mérés-

értéke-

lés-

önértéke-

lés 

MKV, 

OFŐ-k  

 

mérés-

értéke-

lés-

önérték

elés 

MKV, 

OFŐ-k  

 

mérés-

értéke-

lés-

önérték

elés 

MKV, 

OFŐ-k  

 

mérés

-

értéke

-lés-

önérté

kelés 

MKV, 

OFŐ-

k  

 

mérés-

értéke-

lés-

önérté

kelés 

MKV, 

OFŐ-

k  

 

mérés-

értéke-

lés-

önérté

kelés 

MKV, 

OFŐ-

k  

 

mérés-

értéke-

lés-

önérté

kelés 

MKV, 

OFŐ-k  

 

mérés

-

értéke

-lés-

önérté

kelés 

MKV, 

OFŐ-

k  

 

mérés-

értéke-

lés-

önérték

elés 

MKV, 

OFŐ-k  

 

Statisztika, alapvető 

szabályzatok 
aktualizálása 

  IV 

IVH 

        



Munkaköri leírások 

aktualizálása, új 

kollégák munkaköri 

leírása 

 IV 

iskolatitkár 

 
        

Munkaidő pontos 

betartása 

  

IV, IVH, MKV-k folyamatosan 

Helyettesítések 

 (eseti, tartós) 

  

IVH folyamatosan 



 

Az ellenőrzés 

területei 

 I. félév II. félév 

08. 09.       

10. 

11. 12.       01.         02. 03. 04. 05. 0

6. 

Értékelés, osztályozás, 

minősítés ellenőrzése 

 MKV-k 

IVH 

IV 

Oszályfő

-nökök 

MKV-k 

IVH 

IV 

Oszályfő-

nökök 

MKV-k 

IVH 

IV 

Oszályfő-

nökök 

MKV-k 

IVH 

IV 

Oszályfő-

nökök 

MKV-k 

IVH 

IV 

Oszályfő-

nökök 

MKV-k 

IVH 

IV 

Oszályfő-

nökök 

MKV-k 

IVH 

IV 

Oszályfő-

nökök 

MKV-k 

IVH 

IV 

Oszályfő-

nökök 

MKV-k 

IVH 

IV 

Oszályfő-

nökök 

MKV-k 

IVH 

IV 

Oszályf

ő-nökök 

Tankönyvek 

kiválasztása 
a következő tanévre 

MKV

-k 

IVH 

IV 

P-k 

MKV-k 

IVH 

IV 

P-k 

   
 

     

Tankönyvrendelés  tankönyv 

felelősök 

        tankönyv 

felelősök 

Óralátogatások, 

foglalkozások 
látogatása 

  

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők folyamatosan 

Továbbtanulás 

dokumentumainak 

ellenőrzése 

      pályav.felelős 

IV, 

osz.főnökök 

    

Beiskolázás folyamata 

(fórum, nyílt 
nap, beíratás) 

  IV 

IVH 

Alsós,  

Különle

-ges 

bánás-

mód és 

PR 

MKV 

IV 

IVH 

Alsós

,  

Külön

leges 

bánás

-mód 

és PR 

MKV 

IV 

IVH 

Alsós,  

Különle-

ges 

bánás-

mód és 

PR 

MKV 

IV 

IVH 

Alsós,  

Különle-

ges 

bánás-

mód és 

PR 

MKV 

IV 

IVH 

Alsós,  

Különleges 

bánásmód 

és PR 

MKV 

IV 

IVH 

Alsós,  

Külön-

leges 

bánás-

mód 

és PR 

MKV 

IV 

IVH 

Alsós,  

Különl

eges 

bánás-

mód és 

PR 

MKV 

IV 

IVH 

Alsós,  

Különle

ges 

bánás-

mód és 

PR 

MKV 

 

Országos komp. mér.  IV 

IVH 

Mérés-

értékelés-

IV 

IVH 

Mérés-

értékelés-

     IV 

IVH 

Mérés-

értékelés-

IV 

IVH 

Mérés-

értékelés-

 



önértéke-

lés 

MKV. 

önértékelés 

MKV. 

önértékelés 

MKV. 
önértékelés 

MKV. 

Rendezvények, 

ünnepek 

 IV 

Kijelölt 

program

felelős 

pedagó-

gusok 

IV 

Kijelölt 

program-

felelős 

pedagó-

gusok 

IV 

Kijelölt 

program-

felelős 

pedagó-

gusok 

IV 
Kijelölt 
program-
felelős 
pedagó-
gusok 

IV 

Kijelölt 

program-

felelős 

pedagó-

gusok 

IV 

Kijelölt 

programfelelős 

pedagógusok 

IV 

Kijelölt 

program-

felelős 

pedagó-

gusok 

IV 

Kijelölt 

program-

felelős 

pedagó-

gusok 

IV 
Kijelölt 
program-
felelős 
pedagó-
gusok 

IV 

Kijelölt 

program-

felelős 

pedagó-

gusok 

Vagyonvédelem leltár 

fel. 

         leltár 

fel. 

Szabadság 

nyilvántartása 

    IV 

iskola-

titkár 

     IV 

iskola-

titkár 

Az iskolai DÖK 

munkaterv szerinti 

működése 

 IV 

DÖK 

felelős 

pedagó-

gus 

  IV 

DÖK 

felelős 

pedagó-

gus 

 
   IV 

DÖK 

felelős 

pedagógus 

 

Hit –és erkölcstan okt. 

megszervezése 

 IVH     IVH 
   

 

Pályázatok 
megvalósítása, 

adminisztrálása 

  

IV, IVH folyamatosan 



 

 

Az ellenőrzés 

területei 

 I. félév II. félév 

08. 09.      10. 11. 12.       01.         02. 03. 04. 05. 06. 

Éves munka 

ellenőrzése 

          IV 
IVH 
MKV-k 
nevelő-
testület 

Belső önértékelési 

folyamat 

 
IV és a BECS munkacsoport tagjai folyamatosan 

Tanügyi 

dokumentumok 

megnyitásának 

ellenőrzése 

 IV 

IVH 

mérés-

értéke-

lés-

önérték

elés 

MKV, 

Különle

ges 

bánás-

módot 

igénylő 

tanuló-

kat 

támo-

gató és 

PR 

MKV 

IV 

IVH 

mérés

-

értéke

-lés-

önérté

kelés 

MKV, 

Különleges 

bánás-

módot 

igénylő 

tanulókat 

támogató 

és PR 

MKV 

        

Tanügyi 

dokumentumok 

lezárásának 
ellenőrzése 

          IV 

IVH 

mérés-

értéke-



 

lés-

önérté-

kelés 

MKV, 

IV 

IVH 

mérés-

értéke-

lés-

önérték

elés 

MKV, 

Különleg

es bánás-

módot 

igénylő 

tanuló-

kat 

támo-

gató és 

PR 

MKV 
Továbbképzések  IVH     IVH    IVH,IV 

Versenyek, mérések   IV    MKV MKV MKV IV  

Szülői értekezletek  IV 

Osztály-

főnökök 

   IV 

Osztály- 

főnökök 

   IV 

Osztály-

főnökök 

 

 

 

 

 


