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2. Bevezetés  

 

A tanév mottója:  

"Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk" (Eötvös Lóránd) 

 

 

 

A tanév kiemelt nevelési és oktatási feladatai: 

Céljaink eléréséhez a következő nevelési és oktatási feladatokat kiemelt területként 

kezeljük: 

Alsó tagozat: 

1-2. évfolyam 

• 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. 

• A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével alapozzuk meg a koncentráció és a relaxáció 

képességét. 

• Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a 

kötelességérzet kialakulását. 

3-4. évfolyam 

• Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskola és a szülők 

részéről a teljesítmény-elvárások. Fokozatosan előtérbe kerül a motiválás és a 

tanulásszervezés. 

• Fejlesztjük a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a 

kötelességérzet kialakulását. 

• Fokozzuk a gyermekek motiváltságát jobb teljesítményük érdekében. 
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Felső tagozat: 

5-6. évfolyam 

• A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. Tanulás tanulása. 

• Megalapozzuk a tanulási területeknél meghatározott kulcskompetenciákat, fejlesztjük az 

együttműködési készséget. 

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

fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. 

• Mélyítjük, gazdagítjuk az értelmi és érzelmi intelligenciát. 

• Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására. 

• Fejlesztjük az önismeret kialakítását, az önértékelés képességét, az együttműködés 

fontosságának tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 

csoportban. 

• A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele. 

7-8. évfolyam 

• A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

• Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, fejlesztjük a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

• Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására. 

• A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása. 

• Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat. 

• Fejlesztjük a kreativitást; ügyelünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára; a tanulók 

egészséges terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő értékelésre. 

• A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést. 
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Kiemelt nevelési feladat: a keresztényi értékek közvetítése, a közösségi normák elfogadtatása, 

betartatása, a közösség támogató, segítő erejének megtapasztaltatása.  

A tanév általános feladatai: 

• Megerősíteni a tanulók IKT kompetenciáit, hogy szükség esetén távoktatásban is minél 

sikeresebben tudják teljesíteni a követelményeket és a fejlesztési célkitűzéseket. 

• A tanulók egészségtudatos viselkedésének erősítése. 

• A tanulókkal való egyéni foglalkozások tartalmasabbá tétele, különös tekintettel a 

(halmozottan) hátrányos helyzetben lévő és a tehetséges tanulók képesség szerinti 

fejlesztése. 

• Pályázatok figyelemmel kisérése, azokon való részvétel. 

• Hatékony munkát végezni a beiskolázási eredmények tükrében.  

1. A tanulók vallásos nevelésének erősítése 

Az iskola keresztény szellemiségét a szeretet, az elfogadás légköre biztosítja. Ennek kell 

áthatnia a tanár-diák, szülő-tanár, és a tantestület tagjai közti viszonyt egyaránt, hogy példát 

mutathasson, s kialakítsa a gyermekben ugyanezt a hozzáállást. Az iskola mindent megtesz 

azért, hogy a szülőkkel is jó viszonyt tartson fenn, hiszen ők is egyenértékű társak a nevelésben. 

Mindannyian ugyanazt az ügyet szolgáljuk, egy szebb, szeretetteljesebb és ezért igazabb jövőt 

szeretnénk adni a következő nemzedékeknek. 

A diákok minden héten hétfőn 8.00 órától közös reggeli áhítaton vesznek részt az evangélikus 

templomban. Az iskola ösztönzi, hogy a tanítványok családtagjaikkal együtt rendszeresen 

látogassák a gyülekezetük rendezvényeit, programjait. Szeretnénk elérni, hogy gyermekeink, 

felfedezzék az Isten jelenlétét önmagukban, tevékenységeikben, alkotásaikban. Félévenkénti 

„Diák csendes nap” megszervezése a közösség, a hit erejének, a keresztény szellemiségnek 

fontosságára, szerepére irányítja a figyelmet, azok kialakítását, megszilárdítását szolgálják. 

2. A tanulók hazaszeretetre, magyarságtudatra nevelése 

A magyar nyelv, zene, kultúra tele van szépségekkel, olyan értékekkel, amelyekre büszkék 

lehetünk, és történelmünk olyan kiemelkedő személyiségekkel, akik tevékenységükkel 

nemcsak nemzetünk, de az egész világ kultúráját gazdagították. Iskolánk ezért különösen nagy 

figyelmet fordít ezek ápolására. Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, 

ismerjék meg az intézmény múltját, hagyományait, erősödjön bennük a szűkebb és tágabb 

hazájuk iránt táplált azonosságtudat. Tanulóink ismerjék és tiszteljék jelképeinket. 

Rendelkezzenek magyarságismerettel, ismerjék a nemzeti, az egyházi, a népi és a családi 

ünnepkör fogalmát, jelentőségét. Ismerjék meg népszokásainkat. Legyenek büszkék 
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iskolájukra. A hagyományok ápolásával igyekszünk kialakítani a nemzet iráni 

elkötelezettséget, a magyarságtudatot. 

3. Pedagógiai célok: 

Az evangélikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók 

tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. A pedagógusokra háruló szakmai és morális 

felelősség tudatában tartjuk szem előtt a következő célokat: 

• Az iskola pedagógiai elveivel való azonosulás és annak megvalósítása nevelőoktató 

munkánkban különös tekintettel a személyes példaadásra. 

• Egységes követelmény és értékelési rendszer működtetése. 

• Nevelőink továbbképzéseken való részvétele, módszertani megújulása. 

• A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása. A 

tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés. 

• Kulcskompetenciák fejlesztése. 

• Alkalmazzuk a tanulói megismerési technikákat, módszereket, eszközöket. 

• Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

• Tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok 

figyelembe vétele. 

• Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, 

kísérlet, új információs és kommunikációs technikát alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, 

szerepjáték stb.) az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti 

igényükre. 

• Tanórán kívüli tevékenységeinkben a szocializációs folyamatokat segítjük. Arculattal 

rendelkező alkotó közösségeket hozunk létre, ahol a tanuló a közösségben való élet során 

fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás 

érzését, empátiáját. 

• Adminisztrációs munkánk javítása: naplóvezetés, korrepetálásokon jelenléti ívek vezetése, 

a szülők többszöri értesítése a gyermeke gyenge teljesítményéről, az esetlegesen fennálló 

bukásveszélyről. 
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4. Pedagógiai feladatok: 

A tehetséggondozás kiemelt feladatunk. Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpontjának 

eredményes működtetése. 

• Alapfeltétele a pedagógus empátiája, intuíciója, amelyek előfeltétele természetesen az, hogy 

személyiségének minél nagyobb részével hivatására tudjon koncentrálni. 

• A tanórai foglalkozásokon alkalmazott módszereknek lehetővé kell tenni, hogy az adott 

területen tehetséges tanulók fejlesztő feladatokat kapjanak. 

• A tanórán kívüli foglalkozások egy részét a tehetséggondozás szolgálatába állítjuk. 

• A tehetséggondozás egyik legfontosabb eszköze a tanuló tanári irányítással végzett 

önművelése. 

• A pályaorientáció tudatos szervezésével törekszünk arra, hogy tanulóink a tehetségüknek 

leginkább megfelelő pályára lépjenek. 

• Házi és kistérségi, megyei, regionális és országos versenyek szervezése, lebonyolítása. 

• Részvétel házi, kistérségi, megyei, regionális és országos versenyeken, pályázatokon. 

• Megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten megbecsüljük és elismerjük az 

eredményeket elérő tanulókat, és a velük foglalkozó pedagógusokat. 

• A gyengébb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása, korrepetálása esetenként a 

szakszolgálatok segítségével. 

5. Járványügyi helyzettel kapcsolatos feladatok 

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kidolgozott eljárásrendben foglaltaknak 

megfelelően szervezzük az oktatást. 

• Biztosítjuk az egészségügyi szempontból biztonságos környezet fenntartását. 

• Felkészülünk arra, hogy szükség esetén részben, vagy egészben tantermen kívüli oktatás 

keretében folytassuk a tanév követelményeinek teljesítését. 
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Munkaterv jogszabályi háttere 
 

• 417/2020. (VIII.30.) Korm. rendeletet a közneveléssel összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

• 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 11/2019.   (VII. 3.) EMMI rendelet alapján  

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

• 1992 évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

• 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról  

• 110/2013. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról  

• 315/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról  

• 229./2012. (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

• 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  

• 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről.  

• 32/2012. (X.(.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

• 2019. évi LXX. törvény A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a 

nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül 

helyezéséről 

• Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről (EMMI rendelet) 

• 31/2020. (VIII.31.) EMMI rendeletet. 
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3. A 2020/2021-as tanév helyi rendje 

A Magyar Közlöny 187. számában megjelent a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020.   

(VIII. 11.) EMMI rendelet alapján. 

A tanév szorgalmi rendje: 
2020. szeptember 1.(kedd) - 2020. június 15.(kedd)  

179 tanítási nap 

I. félév: 2021. január 22.; szülők értesítése január 29- ig 

Őszi szünet: 2020. október 23- tól november 1- ig 

Téli szünet: 2020. december 19.- 2021. január 3. (első tanítási nap január 4. hétfő) 

Tavaszi szünet: 2021. április 1- től április 6- ig 

Középiskolák felvételi rendje: 

December  4 - ig - jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára (vizsga napja jan.23.) 

Február  19 - ig - jelentkezési lapok továbbítása a középiskolákba 

Április 30. utáni hét   - statisztikai összesítő leadása a továbbtanulásról 

   Felelősök: 8. osztályos o.fők., Szabadiné Viszmeg Erzsébet  

 

• A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem 

akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási 

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

30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az 

iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2021/2022. tanítási évben 

történő feldolgozásáról.  

• A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal 

egyetért, és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai 

program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a 

részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott 

kérelemben kezdeményezheti. 
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Szülői értekezletek 

 Alsó tagozat: I. szeptember 1-4.  1- 4. évfolyam 

      Felelősök: ofők, leadás ig.h-nek 

      DSE tagdíjak befizetése 1500 Ft 

      Felelős: Windecker Éva 

       Leadási határidő: október 9. 

   II. november 2- 5. 1-4. évfolyam 

   III. január 25- 28. 1-4. évfolyam 

   IV. május 3- 5. 1-3. évfolyam 

         május 6.     4. évfolyam összevont szülői  

Felső tagozat: I. szeptember 7- 10.   5-8. évfolyam  

Csak a 8. évfolyamon pályaválasztási tájékoztató 

      DSE tagdíjak befizetése 1500 Ft 

      Felelős: Windecker Éva 

      Leadási határidő: október 9.  

 

   II. november 10- 11.  Szülői értekezlet 6-7. évf. 

        november 12.  17 óra pályaválasztási ankét     

                                        november 16.  5. évfolyam 

   III. február 11.      8. évfolyam 

          február 1-3.  5-7. évfolyam 

                                    IV. április 26- 28. 5-6. évfolyam 

          április 29.  8. osztályos összevont szülői 

      Téma: belső vizsga, ballagás 

➢ Nyílt tanítási napok: a járványügyi helyzettől függően 

- alsóban egyéni terv alapján 

(az osztályban tanító pedagógusok értesítése és kiírása a tanáriba 

egy héttel előtte) 

- 5. évfolyamon november 9 - 13. 
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igazgatóhelyettessel egyeztetve (min. 2 nap osztályonként)   

➢ Fogadó órák rendje: a pedagógusok által egyénileg kijelölt egy óra hetenként, amelynek 

az ellenőrzőbe való bevezetéséért az osztályfőnök a felelős. A megadott időpontban az 

iskola telefonszámán kereshetik a szülők az érintett pedagógust, szükség esetén 

egyeztetnek időpontot a személyes találkozásra. 

Határidő: szeptember 11. 

A 6 tanítás nélküli munkanap programja  

 1. április 7. DÖK nap – pályaorientációs nap- Intézményi önértékelés 

  2- 3. április 8- 9. Kerékpártúra (Orfű és környéke)  

     a járványügyi helyzettől függően 

   

 4.      dec.12. szombat- ledolgozása október 3. Tata-DSE-túra 

    a járványügyi helyzettől függően 

 5. június 14. hétfő – szakmai nap  

 6. június 15. kedd – szakmai nap 

  

Tanítás nélküli munkanapon- szülői igény esetén- az iskola ellátja a kiskorú tanuló felügyeletét. 

A nevelés nélküli munkanapról a szülőt tájékoztatni kell hét nappal a zárva tartás előtt. 

Az áthelyezett munkanapokat a nevelési- oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

munkanap:       pihenőnap:  

2020. december 12. szombat    2020. december 24. csütörtök 
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4. Evangélikus identitás  

 

Iskolánk evangélikus identitását akkor tudjuk megélni és megőrizni, ha nem csak olvassuk, 

hanem meg is éljük a bevezetésben olvasott tanév mottóját: „tudás- lelkiség- szeretet”. 

Tudáshoz tanulás árán jut el az ember, történjen az gyakorlati vagy elméleti síkon. Az 

iskolákban központi szerepet játszik a tanulás, és ez még inkább igaz a keresztény 

intézményekre. Mert nekünk feladatunk a krisztusi szeretet tanulása is. Amennyiben ebben a 

feladatban helyt állunk, akkor válhat lelkiséggé a szeretet. 

Erről beszél Péter apostol is, a második levelében: „Éppen ezért minden igyekezettel 

törekedjetek arra, […] hogy a vallásossághoz társuljon testvéri szeretet, a testvéri szeretethez 

pedig minden ember iránti szeretet”. 2Pt 1,5-7 

Úgy is fogalmazhatnák, hogy a vallásos, egyházi iskolákhoz társuljon testvéri szeretet. Ezt 

könnyű mondani, annál nehezebb cselekedni. Éppen ezért fogalmaz úgy Péter, hogy minden 

igyekezettel törekedjünk erre. Próbálkozzunk és tanuljuk a szeretet! Amikor a krisztusi, 

önfeláldozó szeretet játszik központi szerepet az iskola identitásában, akkor válik világossá, 

hogy miért jó egy gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak, munkatársnak egy egyházi iskola 

kötelékébe tartozni. Az amúgy nehéznek tűnő, sokszor konfliktust szülő feladatok könnyebbé 

válnak. 

Tanuljunk Jézustól szeretetet, hogy az határozza meg iskolánk lelkiségét!  

Igei alkalmak: 

• tannyitó, tanévzáró, illetve ballagási, igei alkalom a templomban- járványügyi 

helyzettől függően  

• karácsonyi ünnepi áhítat a felekezet képviselőinek szolgálatával 

• hétfő reggeli hétkezdő áhítatok Homoki Pál lelkész és Jeney Gábor atya rendszeres 

szolgálatával iskolarádión keresztül.  

• Márton-napi felvonulás az evangélikus óvodával közös szervezésben 

• adventi hetekben és a böjti időszakban, szerdai napon iskolarádió a felekezetek 

lelkészeinek, képviselőinek szolgálatával.  
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Közösségi alkalmak: 

• diák és pedagógus csendes nap az őszi félévben 

• diák és pedagógus csendes nap a tavaszi félévben 

Egyéb alkalmak: 

• 72 óra kompromisszumok nélkül 

• hittanversenyeken való részvétel (katolikus, evangélikus és református szervezésben) 

• Madarak és fák napján állomáshely: Madarak és fák a Bibliában 
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5. Az intézmény működési feltételei  

Személyi feltételek 

 

Dolgozói létszámadatok: 

 

Pedagógusok:    54 fő  

 igazgató    1 fő 

 igazgatóhelyettes   2 fő 

 tanító    18 fő 

 gyógypedagógus   3 fő 

 tanár    27 fő 

 óraadó     3 fő 

Ebből: 

 Gyakornok besorolású   2 fő   

 Ped. I- es besorolású   33 fő   

 Ped. II- es besorolású    16 fő 

 Mesterpedagógus    3 fő 

Szakvizsgázott pedagógusok: 

Dely Zsuzsanna   közoktatási vezető 

Dobszai Ildikó   közoktatási vezető 

Mészárosné Körmendi Anita  közoktatási vezető 

Sörfőzőné Haskó Ildikó  közoktatási vezető 

Szabadiné Viszmeg Erzsébet  közoktatási vezető 

Udvarhelyi Attila   közoktatási vezető 

Asztalos Olga    mérés-értékelés  

Reszlné Elek Henriette  mérés-értékelés  
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Dudásné Kovács Erika  mentortanár 

Judák- Vas Anikó   mentortanár 

Hollós Ágnes    differenciáló pedagógus, közoktatási vezető 

Hollósné Zsikla Judit   fejlesztőpedagógus 

Kárászné Németh Anita  fejlesztőpedagógus 

Medveczki János   drámapedagógia 

Lovász Noémi    közoktatási vezető 

 

Tartósan távol levő dolgozók: 

 Kósáné Lakatos Éva (GYED)- tanító 

 Gergely- Binszki Bettina (GYED)- tanító 

 Pedagógus munkát közvetlenül segítők: 

 rendszergazda   1 fő 

 pedagógiai asszisztens 2 fő 

 iskolatitkár   3 fő 

 könyvtáros   1 fő 

viselettáros   1 fő 

 

 

Technikai dolgozók: 

 gazdasági vezető  1 fő 

 karbantartó   1 fő  

 takarítók   6 fő  

 portás    1 fő 
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Továbbképzések, beiskolázások: 

A tanév folyamán az ingyenes továbbképzési lehetőségeket kihasználjuk, a helyettesítéseket 

biztosítjuk.   

 

Tanulói létszámadatok 

Tanulók Létszám 

magántanuló 1 

tanulói jogviszony szünetel - 

nappali tanulók 554 

Ebből: SNI 40 

 BTMN 41 

Tanulók számított létszáma 594 

HH tanulók 36 

HHH tanulók 17 

Tanuló csoportok Csoportok száma 

alsó tagozatos osztályok 15 

napközis csoport 5 

felső tagozatos osztályok 12 

tanulószoba 1 
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Osztályok: 

 

Osztályok Létszám SNI(2) SNI(3) BTMN 

Osztályfőnök/ 

osztálytanító 
1.a 24     4 Csápekné Deli Helga 

1.b 25     4 Judák Vas Anikó 

1.c 23 1   3 Hollósné Zsikla Judit 

1.d 25 1   3 Kévés Rózsa 

2.a 22     1 Fejesné Császár Éva 

2.b 21 4   1 Bezsenyi Orsolya 

2.c 19 1   6 Kárászné Németh Anita 

2.d 21 4   4 Hollós Ágnes 

3.a 17       Sörfőzőné Haskó Ildikó 

3.b 20 4   1 Dobszai Ildikó 

3.c 18 4   2 Asztalos Olga 

4.a 22     1 Rácz Józsefné/ Gubik Barbara 

4.b 17 2     Vincze Anett 

4.c 16       Kőszeginé Marosi Judit 

4.d 16 3   1 Vincze Aliz 

5.a 23 2   1 Mihókné Rácz Renáta 

5.b 22 2   1 Gurzó Lászlóné 

5.c 22 2   2 Darócziné Mátrai Enikő 

6.a 22   1 1 Daróczi Csaba 

6.b 20     1 Dudásné Kovács Erika 

6.c 20     1 Szűcsné Martin Erika 

7.a 22 2 1 1 Szegediné Huczek Katalin 

7.b 19     1 Hegyiné Szanádi Adrien 

7.c 21 1   1 Csiszár Katalin 

8.a 20 1     Nagy Melinda 

8.b 18 1     Eilerné Hollós Ildikó 

8.c 19 2 1   Reszlné Elek Henriette 

 554 37 3 41 
 

     
 

Számított létszám: 594 
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Bontott csoportban oktatott tantárgyak:  

1-8. évfolyam: német kisebbségi nyelvoktató programban résztvevők 

1-8. évfolyam: testnevelés 

4-8. évfolyam: angol nyelv 

7-8. évfolyam: matematika 

5. évfolyam: magyar nyelv 

2-3. évfolyamon: reál és természettudományi program 

 

Tárgyi feltételek  

 

➢ Az épület öt jól elkülöníthető különböző időpontban épült épületrészből áll. Ebből  

az „A” és „D” épület állapota minden tekintetben megfelelő. A „B” és „C” és „E” épület 

külső hőszigetelése még nincs megoldva. A „B” és „C” épületben a tantermek, mosdók 

felújításra szorulnak. 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések biztosítottak.  

➢ A közeljövőben számítógép állomány korszerűsítése az iskola céljai között szerepel. A 

4 évnél régebb óta használt számítógépek 70 %-os arányt képviselnek.  

➢ Fejlesztéseinket alapvetően pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani. Az iskola 

legfontosabb fejlesztési feladata az „E” épület további korszerűsítése, külső 

hőszigetelés, és napelemes rendszer kiépítése. „B” épületben a villamossági rendszer 

felújítása, tantermek korszerűsítése. „C” épületben tantermek, mosdók korszerűsítése.  
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6. Az intézmény képzési sajátosságai 

 

. Választható képzési formák az alapoktatáson belül: 

• Egész napos iskolai oktatás 4. évfolyamon 

• Természettudományos és reál program 2- 3. évfolyamon 

• Angol nyelvi oktatás 2. évfolyamtól 

• Német nemzetiségi nyelvoktatás 1-8. évfolyamon 

• Köznevelési típusú sportiskolai program 

• Emeltszintű idegen nyelvi (angol) oktatás 5-8. évfolyamon 

• Nívó csoportos matematika oktatás 7-8. évfolyamon 

Alapfokú Művészetoktatás tanszakai: 

• zene művészeti ágban: fafúvós, gitár, hegedű 

• kerámia, grafika 

• színjátszó 

• társastánc 

Az oktató-nevelő munkát segítő programjaink: 

• Sajátos nevelésű tanulók integrációja, 

• Hátrányos helyzetű tanulók integrációs programja 

• „Sakkpalota program” – képességfejlesztő foglalkozások 1-4. évfolyamon 

• Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület diákolimpiai és szabadidősport programjai 
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7. Tantestületi és munkaértekezletek 

 

1. Augusztus 24.  9 óra  Munkaértekezlet   

Aktuális feladatok 

 

2. Augusztus 31.  8 óra  Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

      

3. Január 25. 13 óra   Félévi nevelőtestületi értekezlet 

Félév értékelése  

 

4. Június 18. 9 óra  Év végi nevelőtestületi értekezlet 

 

➢ Éves tanulmányi munka értékelése 

➢ Munkaközösségek éves beszámolója 

(tanulmányi és pedagógiai munka elemzése, értékelése)  

➢ Az intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, 

valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait 

tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer szerinti fizikai 

fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzése, értékelése.  

 

5. A tanév tartama alatt minden hónap első hétfőn, illetve ezen kívül esetenként 

(feladattól függően) – Kibővített vezetőségi értekezlet (körözvényben értesítés) 

Tagjai: Igazgató, helyettesek, munkaközösségek vezetői, iskolalelkész, DÖK vezető, 

intézmény önértékelési csoport vezetője,  

6. Minden hónap második hétfőjén nevelőtestületi megbeszélés 
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8. Pályázatok 

 

 

➢ Erasmus+ pályázat:  

KA1- Felelős: Csiszár Katalin 

 

➢ Erasmus 5 éves program 

Felelős: Szűcsné Martin Erika 

➢ NTP-MTTD-19 „A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák 

erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása”  

Felelős: Dudásné Kovács Erika 

 

➢ MATEHETSZ – Tehetséggondozó program 

Felelős: Szabadiné Viszmeg Erzsébet és Szegediné Huczek Katalin 

 

➢ Városi EFOP pályázat 

Felelős: Szabadiné Viszmeg Erzsébet és Eilerné Hollós Ildikó 

 

➢ EFOP - 3.3.7 – 17 pályázat fenntartása 

Felelős: Udvarhelyi Attila és Dely Zsuzsanna 
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9. Mérések, vizsgák 

Belső vizsgák: 
Tantárgyak:  Történelem és állampolgári ismeretek 

Matematika  

             Magyar 

Szabadon választható tantárgyak (az emelt szinten idegen nyelven tanuló diákok 

csak idegen nyelvet választhatnak; testnevelésre jelentkezés szintfelmérőhöz 

kötött)  

 

Ideje: 

 Október 5.    belső vizsgákra jelentkezés 

 December 1.    vizsgakérdések leadása és ismertetése az  

     érintett tanulókkal 

 Május 10.   magyar írásbeli vizsga 

 Május 11.   matematika írásbeli vizsga 

           Június 1- 2-3.    szóbeli vizsgák  

     Felelős: Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

Belső vizsga idegen nyelvi részének módosítása: azok a tanulók, akik sikeres szóbeli vagy 

komplex B1 nyelvvizsgát tesznek, mentesülhetnek a belső vizsga alól, 5-öst kaphatnak. 

(Belső vizsga szintje A2) Akik nyelvvizsgáznak, de sikertelenül, belső vizsgát tesznek. 

 

 

➢ Javítóvizsga: 

  2021. augusztus 24.       8 óra  
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Országos mérések 

➢ Országos angol, német idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon május 19. 

   Felelős: Hegyiné Szanádi Adrien 

➢ Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon május 26. 

   Felelős: Hegyiné Szanádi Adrien 

➢ DIFER mérés az első évfolyamon (o. fők által jelzett tanulóknál) 

2020. okt. 9-ig felmérés elvégzése  Felelős: gyógypedagógusok 

2020. okt. 22-ig jelentés a Hivatalnak  Felelős: Dely Zsuzsanna 

➢ Országos mérés a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról  

5-8. évfolyamon 2021. január 11.- április 23. Felelős: Ujvári Gábor 

Feltöltés a NETFIT rendszerbe: 2021. április 28-ig.   

➢ Május 24-28.  2- 4. évfolyamon év végi mérés 

Felelős: Dely Zsuzsanna és az alsós munkaközösség vezető 

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

nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. 

között kísérleti jelleggel megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a 

pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített és 

informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális 

mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

Felelős: Szabadiné Viszmeg Erzsébet és Reszlné Elek Henriette 

➢ Március hónap: 1. osztályosok felmérése angol csoport kialakításához 

Felelős: Csiszár Katalin 

➢ Május második hete  4. osztályosok idegen nyelvi szintfelmérője  

➢ Május második hete  3. osztályosok angol felmérője (akik 2 éve tanulnak) 

➢ Április-Május:  a leendő első osztályosok testnevelésből való felmérése,  

a Sportiskolai csoport kialakítása végett    

Felelős: Ujvári Gábor és a testnevelés munkaközösség 

➢ Május hónapban:   4. évfolyamosok testnevelés - felmérése az 5. évfolyam 

csoportjainak kialakításához. Csoportnévsorok leadása. 

Felelős: Ujvári Gábor és a testnevelés munkaközösség   
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➢ 2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell 

vizsgálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség 

teljesítését és dokumentálását. 

 

 

Témahetek  

➢ „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahete  2021. március 1-5. 

Felelős: Reszlné Elek Henriette  

➢ Digitális Témahét      2021. március 22–26.  

Felelős: Gubik Barbara 

➢ Fenntarthatósági témahét    2021. április 19-23. 

Felelős: Dudásné Kovács Erika, Csápekné Deli Helga 

➢ Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 

Felelős: Ujvári Gábor     2020. szeptember 25. 
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10. SNI, BTMN, HH, HHH tanulók ellátása 

1. Ellátott tanulók száma: 

Osztályok BTMN SNI Összesen 

1. osztály 14 2 16 

2. osztály 12 9 21 

3. osztály 3 8 11 

4. osztály 2 5 7 

5. osztály 4 6 10 

6. osztály 3 1 4 

7. osztály 3 4 7 

8. osztály 0 5 4 

Összesen 41 40 81 

 

2. Tanulói csoportok: 

➢ Logopédia 

➢ Mozgásfejlesztő 

➢ Habilitációs 

➢ Integrált 

➢ Fejlesztő 

➢ Gyógytornász 

3. Tárgyi feltételek: 

Egy logopédiai szoba, egy mozgásfejlesztő terem, egy pszichológusi szoba és öt 

csoportszoba van kialakítva a tanulóknak. Minden előírt felszerelés rendelkezésre áll. 

Az eszközöket folyamatosan bővítjük, cseréljük. Élünk minden pályázati lehetőséggel, 

mellyel a felszereltséget bővíteni tudjuk. 

 

4. Személyi feltételek: 

➢ A BTMN tanulók fejlesztését alsó tagozaton a tanítók, míg felső tagozaton a 

szaktárgyi megsegítését, a magyart és matematikát tanítók látják el. 

➢ Az SNI tanulók ellátását, az integráció megvalósulásának elősegítését 

gyógypedagógusok végzik: 

Szabó Orsolya- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 
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Muskó Teréz Gabriella- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

Mészárosné Bélteki Mónika- gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

Kocsis Karola- gyógytornász 

Pásztor- Markella Eszter- logopédus 

5. Feladatok 

➢ csoportok kialakítása és vezetése 

➢ órarend összeállítása 

➢ adminisztrációs feladatok: egyéni lapok, haladási napló  

➢ egyéni fejlesztési terv elkészítése- három hónapos bontásban 

➢ a fejlesztés értékelése, további fejlesztési területek meghatározása 

➢ a tanulókról értékelés készítése 

➢ kapcsolattartás a fejlesztett tanulók szüleivel, tanáraival tárgyilagos ismeretek 

nyújtása 

➢  az egyéni képességek és a tehetség kibontakozásának elősegítése 

➢ fejlesztő foglalkozások, integrált tanórák megtartása 

➢ kapcsolattartás a Szakszolgálatokkal 

➢ kontroll és új vizsgálat kérésének nyomon követése 

➢  tantárgyi értékelés alóli felmentéseket december végéig lehet kérni az SNI-s 

tanulók esetében 

➢ az SNI tanulók státuszmódosítását (tantárgyi integrálását) január 30-ig lehet 

kérni. 

➢ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság helyi vizsgálatának 

lebonyolítása március- április időszakban 

➢ Május 15.        Az SNI és BTMN tanulók kontrollpapírjának leadása 

  az alsós igazgatóhelyettesnek 

➢ Június 20. Az SNI- s és BTM- es tanulók kontrollpapírjának postázása a  

              bizonyítványok aláírását követően. 

 

 

 



28 

 

Gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi feladatok 

 Felelős: Szabó Orsolya, osztályfőnökök 

Kiemelt feladatok: 

• az iskolai lemorzsolódás csökkentése 

• tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

• szociális hátrányok enyhítése 

• szülőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás a gyermek iskolai haladásáról 

• pályaorientáció, továbbtanulásra való felkészítés 

• kapcsolattartás gyermekvédelmi intézményekkel, Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzattal, szakmai-és szakszolgálatokkal 

• meglévő partneri kapcsolatok erősítése 

• tehetséggondozás 

Kapcsolattartás a családdal 

• A tanulók családi hátterének, szerkezetének, életmódjának, értékrendjeinek 

megismerése; 

• Szakmai segítségnyújtás a gyermekkel kapcsolatos nevelési, magatartási, tanulmányi 

problémák esetén; 

• Szülők bevonása az iskolai és nevelési feladatokba; 

• Rendszeres tájékoztatás a gyermek fejlődéséről, magatartásának, szorgalmának 

alakulásáról 

• Megvalósulás színterei: családlátogatás, személyes beszélgetés, írásbeli tájékoztatás, 

nyílt nap, fogadó óra, szülői értekezlet 

Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal 

• Jelzőrendszer működtetése 

• Esetmegbeszélések 

• Együttműködés a családgondozókkal 

Kapcsolattartás szakmai-és szakszolgálatokkal 

• Védőnői hálózat 

• Gyermekorvosok 
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• Iskola pszichológus 

• Szakértői bizottság szakemberei 

• Nevelési tanácsadó munkatársai 

Kapcsolattartás a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 

• Közös programok szervezése 

• Esetmegbeszélések 

Tehetséges tanulók megismerésének, gondozásának feladatai 

• Tehetséges tanulók felismerése 

• Érdeklődésének megfelelő szakkör kiválasztása 

• Versenyekre való felkészítés 

Felzárkóztatás feladatai 

• Szociokulturális hátrányok csökkentése, kulturális rendezvényekre jutás támogatása 

• Tanulási motiváció megteremtése 

• Helyes tanulási módszerek kialakítása 

• Kommunikációs- és kapcsolatteremtési készség fejlesztése 

• Tantárgyi felzárkóztatás segítése 

• Normakövető magatartási szokások kialakítása 

• Tanórán kívüli programok szervezése 
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11. Pedagógusok előmenetele 

 

 

2020. évi minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok: 

1. Csápekné Deli Helga: Ped. I.          Ped.II. 

2. Vincze Anett: Ped. I.          Ped.II. 

3. Kévés Rózsa: Ped. I.           Ped.II. 
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12. Belső ellenőrzések 

Pedagógiai dokumentáció és munka éves ellenőrzési terve 

Ellenőrzés területei Határidő  Ellenőrzés ideje 

  VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Dokumentumok ellenőrzése             

Tantárgyfelosztás augusztus 24. ig.           

Órarend augusztus 24. ig.           

Munkaközösségi munkatervek augusztus 28. igh. mkv.  mkv.  mkv.  mkv.  mkv. mkv. 

Éves munkaterv augusztus 31.  ig.          

Órabeosztás művészeti tagozaton szeptember 4.  ig.,tv.          

Tantermek órabeosztásai szeptember 9.  mkv.          

Tanmenetek szeptember 14.  igh.          

Tanszakon tanulók névsora szeptember 25.  ig.,tv.          

Diákönkormányzat munkaterve szeptember 25.  dökv.          

Szakkörök munkatervei szeptember 25.  igh.          

Tehetséggondozói munkatervek szeptember 25.  igh.          

Osztályfőnöki tanmenetek, 

helyzetelemzések 

szeptember 25.  igh. 

mkv. 

         

Egyéni fejlesztési tervek szeptember 25.  igh.   igh.   igh.   igh. 

Személyi anyagok szeptember  gv.          

Tanulói határozatok szeptember  ig. 

igh. 

   ig. 

igh. 

     

Mozanapló havonta, hónap végén igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. 
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Törzslapok  október 1.   igh.        igh. 

Önéletrajzok aktualizálása október 25.   igh.         

Hiányzás dokumentálása tárgyhónapot követő hónap 

első hete 

 igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. 

Félévi értesítő, szöveges értékelés január      ig. 

igh. 

     

Kirándulások tervezete  február  igh.          

Év végi bizonyítványok, 

törzslapok 

június           ig. 

igh. 

Tanulói nyilvántartás október, havonta ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

ig. 

igh. 

it. 

Könyvtári nyilvántartás október   kt.         

Pedagógiai munka ellenőrzése             

Tanórák látogatása folyamatos  igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. 

Napközis foglalkozások, 

tanulószoba 

folyamatos  igh.  igh.  igh.  igh.  igh.  

Új kollégák folyamatos  igh.          

Tanári ügyelet folyamatos  igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. igh. 

Egyéb ellenőrzés             

Tisztasági bejárások folyamatos            

Tantermi dekorációk, eszközök folyamatos            

Tanulói szekrények folyamatos            

Leltárellenőrzés, selejtezés folyamatos            

Technikai és ügyviteli dolgozók 

ellenőrzése 

folyamatos            
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13. Intézményi önértékelés  

Intézményi önértékelési csoport: Hegyiné Szanádi Adrienn, Asztalos Olga, Reszlné Elek 

Henriette, Sörfőzőné Haskó Ildikó 

A munkacsoport tagjai elkészítik a BECS éves munkatervét. Az éves munkatervben 

meghatározott ütemterv és az Önértékelési Kézikönyv útmutatásai szerint elkészítik a vezetői 

értékeléshez kapcsolódó intézményi önértékelési dokumentumokat. 

Önértékelési feladat Időpont Felelős 
Dokumentálás 

módja 
Megjegyzés 

Az Intézményi terv 

ütemezése 

2020. 

augusztus 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport, 

igazgató 

ütemterv  

Az Intézményi 

Önértékelési Csoport 

tájékoztatója a tantestület 

tagjainak 

2020. 

augusztus 

igazgató 

Önértékelési 

Csoport 

vezetője 

munkaterv  

Az Intézményi 

Önértékelési Éves Terv 

megvitatása, elfogadása 

2020.  

augusztus 

igazgató jegyzőkönyv 

munkaterv 

 

Az Intézményi 

Önértékelési Csoport 

tájékoztatója a Szülői 

Munkaközösség részére 

2020.  

október 

igazgató   

A pedagógusok 

önértékelése keretében a 

pedagógusok óráinak 

látogatása 

2020. 

decemberig 

mk. vezetők. 

iskolavezetés 

jegyzőkönyv  

A pedagógusok 

önértékelése keretében a 

pedagógusok 

dokumentumainak 

elemzése 

2020. 

októberig 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport, 

megbízott 

pedagógusok 

 

jegyzőkönyv  

A pedagógusok 

önértékelése keretében 

interjú a pedagógusokkal  

2020. 

októberig 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport, 

megbízott 

pedagógusok 

 

jegyzőkönyv  
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A pedagógusok 

önértékelése keretében 

kérdőív felvétele a 

pedagógusokkal, a 

mérési folyamat indítása 

2020. 

szeptember-

október, 

felső 

tagozaton 

december 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport és az 

érintett 

pedagógusok 

online kérdőív  

Önfejlesztési terv 

készítése 

2020. 

november, 

felső 

tagozaton 

2021. január 

Az érintett 

pedagógusok 

Önfejlesztési terv  

A pedagógus önértékelés 

jegyzőkönyveinek 

feltöltése az informatikai 

rendszerbe 

2020. 

november, 

felső 

tagozaton 

2021. 

februárig 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport 

Informatikai 

felület 

 

Intézményi önértékelés 

keretén belül a 

dokumentumok elemzése 

2021. 

februártól 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport 

Jegyzőkönyv  

Kérdőíves felmérések 2021. 

februártól 

Intézményve

zetés, BECS 

Jegyzőkönyv  

Interjúterv készítése, 

interjúk lefolytatása 

2021.  

március, 

április 

Intézményi 

Önértékelési 

Csoport 

Informatikai 

felület 

 

Jegyzőkönyvek feltöltése 

az informatikai 

rendszerbe 

2021.  

április-

május 

Intézményve

zetés, 

Önértékelési 

Csoport 

Informatikai 

felület 

 

Intézkedési terv 

készítése. 

2021.  

május 

igazgató jegyzőkönyv  

Az eredmények 

ismertetése a tantestület 

tagjaival 

2021. június igazgató   

 

Az ütemtervben szereplő időpontok tanév közben módosulhatnak az Oktatási Hivatal által 

jelzett időpontoknak megfelelően. 
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14. Munkaterv eseményei 

 

*iskolai *egyházi *művészeti 

 

Dátum Esemény Felelős 

Szeptember 1. Tanévnyitó  
6. évfolyam 

4. évfolyam Rácz Józsefné 

Szeptember .  Órabeosztás a művészeti tagozatokon Művészetoktatás tanárai 

Szeptember . Tanítás kezdete a művészeti tagozaton Művészetoktatás tanárai 

Szeptember 30. Magyar népmese napja Nagy Melinda, Szegediné 

Huczek Katalin 

Október 5. Zenei világnap – megemlékezés az áhítat keretében Darányiné Haris Gabriella 

Október 6. Osztályszintű megemlékezés 

Iskolarádión keresztül 

Osztályfőnökök 

Szűcsné Martin Erika 

Október  72 óra kompromisszumok nélkül Hollós Ágnes 

Október közepe Pályaválasztási kiállítás a 8. évfolyamnak Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

Október 23. Iskolai megemlékezés 8. évfolyam- Nagy Melinda 

Október 31. Reformáció  

November 1. Mindenszentek ünnepe  

November  Diák csendes nap (de.) - Pedagógus csendes nap 

(du.) 

Eilerné Hollós Ildikó, Hollós 

Ágnes, Homoki Pál 

November 11. Márton- napi délután 17 órától  Eilerné Hollós Ildikó, Hollós 

Ágnes, Homoki Pál 

November 16. 

14h 

Alsós versmondó  

Téma: Család 

Hollósné Zsikla Judit 

November 24. Módszertani ötletbörze a digitális oktatásról angol 

és némettanárok részére 

Csiszár Katalin 

November 19. 

15:00 óra 

Felsős versmondó 

Téma: egyházi témájú, istenes versek 

Szegediné Huczek Katalin 

November  Adventi gyertyagyújtások 

(szerda reggelente a 4 felekezet) 

Homoki Pál 

December  Adventi vasárnapok  

December  Iskolai karácsonyi hangverseny Horváth József  

December 18. Karácsonyi műsor az egész iskolának Medveczki János- drámások 

segítők 4. évfolyam,  

Január 6. Vízkereszt  

Január  Ökumenikus imahét  

Január 21. 14h Félévi osztályozó  

Január 22. Kultúra napi kiállítás Furákné Tóth Ildikó 

Február 1. Alsós farsang: közösen, egy délután  
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Február  Szülők bálja  

Február 17. Hamvazószerda  

 Böjti vasárnapok  

 Böjti iskolarádió Homoki Pál 

Február  Tanszaki meghallgatások: Gitár- Fafúvó tanszak Horváth József, Albert József 

Február Tanszaki meghallgatások: Dráma tagozat Medveczki János 

Február  Tanszaki meghallgatások: Hegedű Fehér Fedoszja 

Február 26.  A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

emlékezés 

Szűcsné Martin Erika 

Február Látogatás a kecskeméti Mercedes –gyárban a 7. 

osztályosoknak (amikor időpontot kapnak) 

Eilerné Hollós Ildikó 

Március 12. Iskolai megemlékezés- Projekt nap- Kossuth 

munkássága 

6.évfolyam Daróczi Csaba 

Március 22. 14h Alsós prózamondó verseny 

Téma: Gyere velem Óperenciába! 

Sörfőzőné Haskó Ildikó         

3. évfolyam 

Alsós rajzverseny 

Téma: Gyere velem Óperenciába! 

Komplex irodalmi verseny 3-4. évfolyam 

3 forduló eredményhirdetése 

Dobszai Ildikó 

Fejesné Császár Éva 

Március 1. osztályosok képességmérése angol nyelvhez Idegen nyelvi mk. 

Április 4- 5.  Húsvét  

Április 12. Magyar költészet napja Szegediné Huczek Katalin, 

Nagy Melinda 

Április Tavaszi művészeti napok (grafika és kerámia 

kiállítás, színjátszó és társastánc előadás, 

hangverseny) 

Fehér Fedoszja 

Április Drogprevenció 8. évfolyamosoknak és szüleiknek Oszt. fői. munk. köz. 

 Eilerné Hollós Ildikó 

Május 3-14. Anyák napja alsóban  

Május  Magyar írásbeli vizsga 8. évfolyam Szegediné Huczek Katalin 

Május  Matematika írásbeli vizsga 8. évfolyam Darócziné Mátrai Enikő 

Május 19. Idegen nyelvi kompetenciamérés Hegyiné Szanádi Adrien 

 

Május  Egészségnap Dudásné Kovács Erika 

Május 13. Mennybemenetel   

Május 26. Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon  Hegyiné Szanádi Adrien 

 

Május 26. Madarak és fák napja 

 

Dudásné Kovács Erika 

Muskó Gabriella, Nagyné Pál 

Olga 

Május  Szolfézs vizsgák Darányiné Haris Gabriella 

Május  Hegedű tanszak vizsgája Fehér Fedoszja 

Május  Fafúvó- gitár tanszak vizsga Albert József, Horváth József 
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Május  Gyereknap  

Május 23- 24. Pünkösd  

Június 4. Nemzeti Összetartozás Szűcsné Martin Erika 

iskolarádión keresztül 

Június 1. hete Évzáró műsor alsó tagozaton  

Június 9. Alapfokú művészeti iskola tanévzárója Albert József 

Június 10. Beiratkozás az alapfokú művészetoktatásra Udvarhelyi Attila 

Június 9.  14h Év végi osztályozó Dely Zsuzsanna  

Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

Június 11.  18h Ballagás 7. és a 6. évfolyam 

Csiszár Katalin 

Június 18.  18h Tanévzáró 1. és 5. évfolyam 

Mihókné Rácz Renáta 

Június  IV. Pajti Maci Evangélikus Művészeti Tábor Éberling László 

Szeptember 1. Tanévnyitó  4. és 6. évfolyam  

Dobszai Ildikó  

 Papír- és hulladékgyűjtés Szűcsné Martin Erika, 

Csápekné Deli Helga 

 Előadások szülőknek, tanulóknak Eilerné Hollós Ildikó 

 

    

• Péntek délutáni iskolai, területi szintű rendezvényt, versenyt nem szervezünk! 

• Osztályrendezvények max. 17 óráig tarthatnak! 

• Különböző szereplésekre a próbák rendje (művészeti tagozatra is érvényes): 

• Óraközi szünetekben nincs próba. 

• A tanítási órákat érintő próbákat, 2 héttel a rendezvény előtt forgatókönyvvel és 

tanulói névsorral kifüggesztve, az igazgatóhelyettessel előzetesen egyeztetve 

engedélyeztetni kell, és kizárólag a nagy rendezvényekre érvényes. (pl. adventi 

hangverseny) 

• A tanulók szabadidejében tervezett próbáknál figyelembe kell venni a tanulók 

terhelhetőségét. 
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Az alapfokú művészeti iskola programjai (Dunántúli Tagozat) 

 

Év Hónap 
Pontosított 

dátum 
Tevékenység 

2020 Szeptember     

      Beiratkozás 

2020 Október     

      Művészeti Iskolás társastáncversenyek (hétvégente) 

      Országos klubközi társastáncversenyek (hétvégente) 

      Akasztói workshop rendezése 

      Koreográfia készítés oktatás 

      Pécsi workshop rendezése 

2020 November     

      Művészeti Iskolás társastáncversenyek (hétvégente) 

      Koreográfia készítés oktatás 

      Országos klubközi társastáncversenyek (hétvégente) 

      Pécsi workshop rendezése 

2020 December     

      Akasztó karácsonyi napi fellépés 

      Pécs karácsonyozás 

      Almamellék karácsonyozás 

      Akasztó karácsonyozás 

      Magyarbóly karácsonyozás 

2021 Január     

      Magyarbóly félévi vizsga 

      Almamellék félévi vizsga 

      Akasztó félévi vizsga 

      Pécs félévi vizsga 

      Almamellék félévi vizsga 

      Almamellék félévi gála 

      Akasztó - Pécs félévi gála 

      Pécs félévi gála 

      Akasztói szülők bálja fellépés 

      Akasztói workshop rendezése 

2021 Február     

      Művészeti Iskolás társastáncversenyek (hétvégente) 

      Országos klubközi társastáncversenyek (hétvégente) 

      Pécsi workshop rendezése 

2021 Március     

      Művészeti Iskolás társastáncversenyek (hétvégente) 
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      Országos klubközi társastáncversenyek (hétvégente) 

      Akasztói workshop rendezése 

      Hátrányos helyzetű település felkeresése (1. falu) 

      Hátrányos helyzetű település felkeresése (2. falu) 

2021 Április     

      Művészeti Iskolás társastáncversenyek (hétvégente) 

      Országos klubközi társastáncversenyek (hétvégente) 

      Pécsi workshop rendezése 

      Almamelléki workshop rendezése 

      Hátrányos helyzetű település felkeresése (3. falu) 

      Akasztói művészeti iskolás táncverseny rendezése 

2021 Május     

      Művészeti Iskolás társastáncversenyek (hétvégente) 

      Országos klubközi társastáncversenyek (hétvégente) 

      Akasztói workshop rendezése 

      Hátrányos helyzetű település felkeresése (4. falu) 

      Magyarbóly év végi vizsga 

      Almamellék év végi vizsga 

      Akasztó év végi vizsga 

      Pécs év végi vizsga 

      Almamellék év végi vizsga 

      Pécs év végi vizsga 

      Almamellék év végi gála 

      Pécs év végi gála 

      Bócsa-Soltvadkert év végi gála 

      Akasztó év végi gála 

2021 Június     

      Arany János Tehetséggondozó Program 

      Almamellék tanévzáró szereplés 
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15. Intézményi sajátosságok 

 

➢ Házi versenyek szervezésének alapszabály: nem maradhat el tanítási óra, kivéve a 14 

órai foglalkozásokat. 

➢ Az osztálykirándulások 1 tanítási napon a munkatervben meghatározott helyszínekre 

valósul meg. Félév utáni szülői értekezleteken az osztályfőnökök megbeszélik a 

kirándulások célját a szülőkkel, majd jelzik a tervezett időpontokat a vezetésnek. Május 

védett időszak!  

A kirándulások szervezésénél, ill. megvalósításánál figyelembe kell venni az aktuális 

járványügyi helyzettel kapcsolatos jogszabályokat! 

Preferálják az osztályfőnökök az ingyenes utazási kedvezménnyel és belépőkkel járó 

programokat! A pályázatok megvalósítása nem osztálykirándulásnak minősül, melynek 

a költségvetése, időpontja a pályázat részét képezi. Az osztályfőnökök osztályuknak, 

nem tanítási időben is szervezhetnek kirándulásokat, melynek költségeit az adott osztály 

vállalja. 

Határidő: februári szülői értekezletek utáni hét 

➢ Osztálytermek, szaktantermek kialakítása: folyamatos ellenőrzés 

➢ Tanmenetek leadása: szeptember 14. A munkaterveket elektronikus úton elküldeni 

az illetékes igazgatóhelyettesnek. 

A leadott tanmeneten túl az új jogszabályok szerint mindenkinek kell rendelkeznie az 

adott tanulócsoportra adaptált tanmenettel! Intézményellenőrzéskor kérik! 

➢ Munkatervek leadása: augusztus 28. 

(Munkatervek tartalmazzák azokat a versenyeket és azok várható költségét, amelyeket 

az OM támogat és tanulókat kívánnak indítani rajta. A nemzetiségi oktatás nép – és 

honismeretét tartalmazó tanmeneteket is erre az időpontra kérjük) 

➢ Tantermekre órabeosztás kifüggesztése: szeptember 10. 

  Felelősök: osztályfőnökök, szaktanterem vezetői 

➢ Szakkörök: jelentkezési lapon a szülő írásos nyilatkozatával lehet jelentkezni. 

(Énekkar, népi zenekar, játékos sport, kémia, tánc, természettudományi, főzőcske, 
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nyelvi, középiskolai előkészítők, robotika, nyelvvizsga-előkészítők, digitális világ, 

közgazdasági ismeretek, fizika, atlétika) 

Korrepetálási és tehetséggondozói csoportok indítására történjen igényfelmérés 

időponttal együtt! Osztályfőnökök feladata. Határidő: a szeptemberi szülői értekezlet 

után. 

- Szakköri jelentkezések előre elkészített nyomtatványon. 

- A meghirdetett szakkör időpontját is a nyomtatványon jelezzék előre a 

szakkörvezetők.  

- szeptember 10. szakköri lehetőségek kihirdetése 

- szeptember 17. szakköri jelentkezések 

- szeptember 21. szakköri óraigények leadása tanulók névsorával 

- szeptember 28. szakköri munkaterv leadása 

    Felelősök: Szűcsné Martin Erika, alsós pedagógusok,  

   szakkörvezetők 

➢ Törzslap megnyitása: október 1. A digitális naplóban a törzslapszám bevezetése, 

osztálynapló sorszámának ellenőrzése. Évközi változások jelzése és egyeztetése az 

iskolatitkárral, ill. a távozások és érkezések vezetése a kinyomtatott naplóban 

hivatalos záradékkal. A változások vezetése az elektronikus naplóban és a 

törzslapon! 

 

➢ Alsó és felső tagozaton nívócsoport, csoportbontás tanulói névsorának leadása, 

ellenőrzése a Mozanaplóban: augusztus 28. Ezt követően a változások folyamatos 

jelentése. 

Felelősök: munkaközösségek vezetői, érintett pedagógusok 

➢ Üzemlátogatások, jutalom kirándulások tervezése. Lehetőleg délutáni sávban való 

tervezése volna a legideálisabb! Ne mindig ugyanaz az évfolyam hiányozzon az 

áprilisi- májusi időszakban.  

➢ Kiemelt feladat: a pedagógus életpályamodell folyamat: 
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➢ a belső ellenőrzési és értékelési rendszer felülvizsgálata/bevezetése és 

működtetése 

➢ az óralátogatási gyakorlat folytatása és dokumentálása 

➢ az előre egyeztetett vezetői/ munkaközösség-vezetői óralátogatásokhoz 

óraterv leadása, majd reflexió írása és leadása 

➢ Minősítési eljárás 

Felelős: vezetőség, munkaközösség- vezetők  

➢ Egyházi iskolával kapcsolatos tantárgygondozói alkalmakon való részvétel, feladatok 

➢ A tanuló szocioökonómiai hátterének minél jobb feltárása és a családdal való minél 

sikeresebb együttműködés céljából családlátogatáson keresi fel osztálya tanulóit és 

szüleit. Ezt a feladatát megbízásának első évében elvégzi, ha a szülők erre nyitottak, 

illetve szükség esetén igénybe véve a családsegítő szolgálat segítségét. A további 

években újabb családlátogatásra problémás esetekben kerül sor. 

➢ Digitális napló használata 

➢ 1. évfolyamos tanulók felmérése 

➢ Hátrányos helyzetű tanulók integrációja 

➢ Kompetencia alapú oktatás programjának folytatása, fenntartása  

➢ Számonkérés a tanuló egyéni haladási ütemének figyelembe vételével 

➢ Europass önéletrajz elkészítése, ill. frissítése. 

Szakmai önéletrajz késztése kb. 1 oldal terjedelemben (Ne az életrajzi adatok ismétlése 

legyen!) 

Leadása az igazgatóhelyetteseknek elektronikus úton  

Határidő: október 22. 

➢ Innovációk megvalósítása 

➢ Pályaorientációs rendezvények október- november  

Felelős: Szabadiné Viszmeg Erzsébet 

➢ Óvoda- iskola átmenet március-április 

Felelős: Dely Zsuzsanna 

➢ Versenyeredmények leadása Farkasné Bozorádi Anitának. 

➢ Események sajtófelelősei: Nagy Melinda, Szűcsné Martin Erika, Nagy Zoltán 

➢ Az iskolai honlap működtetéséért felelős: Nagy Zoltán 

➢ Iskola honlapjára rendezvények anyagának leadásáért felelős a DÖK, Szűcsné Martin 

Erika, Dely Zsuzsanna 
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➢ Diákügyelet, faliújság, iskolarádió: Szűcsné Martin Erika, Nagy Melinda 

➢ Minden iskolai rendezvény forgatókönyve, két héttel a rendezvény előtt a 

tanárikban kerüljön kifüggesztésre! 

➢ Német nyelvi tábor Ausztriában- 2021. június- július    a járványügyi helyzettől függ  

➢ Tanulmányi kirándulás Londonba- 2021. július 1-9.      a járványügyi helyzettől függ 

➢ 1. osztályosok beiskolázási üteme 

- április  óvodai szülői értekezletek a beiskolázásról 

   „Iskolába hívogató” rendezvény 

- április 15-16. 1. osztályosok beíratása; DSE tagdíj befizetése 

 Felelős: Dely Zsuzsanna 

➢ Január 27. 3. osztályosok nyelvválasztása a 2021/2022. tanévre 

➢ 8. évfolyamon tanító szaktanárok óralátogatása a 4. évfolyamon, március- április 

folyamán. Az erről készült hospitálási napló leadása a felsős igh.- nek.  

Határidő: május 4.   

➢ A művészeti iskola tanárai segítenek tanulókat felkészíteni műsorokon, programokon 

történő szereplésre. A kollégák egyeztessenek a szerepléssel kapcsolatosan. 

➢ Német nyelvi tábor Ausztriában- igény esetén  

➢ Tanulmányi kirándulás Londonba- igény esetén  

➢ Június  Evangélikus Művészeti Tábor  

Felelős: Éberling László 

➢ A Szilády Áron Gimnáziummal kötött megállapodás szerint éves szinten 4 

alkalommal van lehetőségünk 20 fős csoportokkal részt venni a projekt programjain. 

Ez 1-1 tanítási napot érint. Felelős: Dudásné Kovács Erika 

➢ Egészségnap Felelős: Dudásné Kovács Erika és Natura mk. 

➢ Boldogiskola témakörei havonta: 

 

➢ szeptember: Hála 

➢ október: Optimizmus 

➢ november: Társas kapcsolatok ápolása 
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➢ december: Jó cselekedetek 

➢ január: Célok elérése 

➢ február: Megküzdés 

➢ március: Apró örömök 

➢ április: Megbocsátás 

➢ május. Fenntartható boldogság 

Felelős: Hollós Ágnes, Kárászné Németh Anita 

 

 

Munkaközösségek: 

 Nevelési  Eilerné Hollós Ildikó 

 Alsós szakmai  Hollós Ágnes 

 Humán   Szegediné Huczek Katalin 

 Reál    Darócziné Mátrai Enikő 

 Natura   Dudásné Kovács Erika 

 Idegen nyelvi  Csiszár Katalin 

 Testnevelés  Ujvári Gábor 
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A munkaterv elfogadása, legitimáció 

 

1. Elfogadás 

➢ A munkatervi célkitűzéseket a Szülői Munkaközösség, Diákönkormányzat 

megismerte, azzal egyetértettek, elfogadták. 

➢ Az intézmény nevelőtestülete a 2020/2021- es tanévre szóló munkatervet a 

2020. augusztus 31-i ülésen elfogadta. 

 

 

2. Érvényesség, hatályosság 

➢ Az elfogadott munkaterv 2021. augusztus 31- ig érvényes. 

➢ Hatálya az intézmény valamennyi tanulójára és alkalmazottjára kiterjed.  

 

 

3. Nyilvánossága 

➢ Az eredeti példány a mellékletekkel az intézmény igazgatójánál található. 

➢ A munkaterv nyilvános, betekintésre megtalálható az igazgatóhelyetteseknél és 

az iskola honlapján. 

 

 

2020. szeptember 1. 
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16. Melléklet 

Munkaközösségek éves munkatervei: 

a) Nevelési   

b) Alsós szakmai  

c) Humán    

d) Reál     

e) Natura    

f) Ökomunkaterv 

g) Idegen nyelvi   

h) Testnevelés  
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a) Nevelési munkaközösség munkaterve 2020/2021. 

 

 

 

 

TÉGY JÓT ÚTON-ÚTFÉLEN, A SZÉP AZ 

MINDIG SZÉP” 

ÉVES MUNKATERV 

 

FELSŐS NEVELÉSI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

2020-21. TANÉV 
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A felsős nevelési munkaközösség a 2020-21-es tanévben 12 fővel dolgozik.  

A munkaközösség tagjai: 

 

Mihókné Rácz Renáta 5. a 

Darócziné Mátrai Enikő 5. b 

Gurzó Lászlóné 5. c 

Daróczi Csaba 6. a 

Dudásné Kovács Erika 6. b 

Szűcsné Martin Erika 6. c 

Szegediné Huczek Katalin 7. a 

Hegyiné Szanádi Adrien 7. b 

Csiszár Katalin 7. c 

Nagy Melinda 8. a 

Eilerné Hollós Ildikó 8. b 

Reszlné Elek Henriette 8. c 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség célja:   

Az osztályfőnöki munka koordinálása mellett különböző programok és kirándulások szervezése 

gyerekeknek, mely személyiségfejlődésüket elősegíti. Igyekszünk a szülők számára is 

előadásokat szervezni – az aktuális problémákat és az adott életkort érintő – témákban. 

 

Feladataink a 2020-21. tanévben: 

1. Az osztályfőnöki munka tervezése – táblázat kitöltése, folyamatos vezetése saját 

osztályra vonatkozóan 

 

2. Osztálykirándulások, osztályprogramok szervezése a második félévben a járványügyi 

helyzetre való tekintettel 

Előnyben részesítjük az évfolyamoknak szóló ingyenes kirándulásokat. 
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3. Iskolai ünnepségek szervezése, városi megemlékezésekben való közreműködés 

5. évf. – évzáró 

6. évf. – évnyitó, március 15. városi megemlékezés 

7. évf. – ballagás megszervezése 

8. évf. – október 23. városi megemlékezés 

4. Üzemlátogatás szervezése: 

5. oszt. – Király-Pékség vagy Tűzoltóság 

6. oszt. – Frittmann-Borászat/ Lantos Borászat vagy Protokon 

7. oszt. – Mercedes-Benz (Kecskemét) 

8. oszt. – pályaválasztási kiállítások megtekintése 

5. Felvilágosító előadás szervezése évfolyamonként külön lányoknak és fiúknak a 

védőnővel előre egyeztetett témákban (a tanév folyamán, lehetőleg az Egészségnap 

keretén belül) 

 

6. Rendőrszakértő előadása a DROG-prevencióról a nyolcadik osztályosoknak  

 

7. „Szülők iskolája” – előadás szervezése 8. osztályos szülőknek a DROG-prevencióról 

rendőrszakértő előadásában  

 

8. Bűnmegelőzés, internetes közösségi oldalak célszerű használata Kúti Erika előadásában 

 

9. Az SNI-s gyerekek gondozása, fejlesztési terv elkészítése, folyamatos egyeztetés a 

gyógypedagógusokkal 

 

10.  Új osztályokban, illetve újonnan érkező tanulók esetében családlátogatás 

megszervezése a járványügyi helyzetnek megfelelően 

 

11.  „Nyisd ki a szíved!”- Minden napra egy jó cselekedet az adventi időszakban 

 

12.  „72 óra kompromisszumok nélkül” programon való aktív részvétel 

 

13.  Pályázatok megvalósítása, beszámolója: 7. osztály: Határtalanul, pénzügyi helyzettől 

függően 

 

14.  Az iskolai létszámcsökkenés megelőzése érdekében jelzőrendszer kidolgozása a szülő 

és az iskola között 5-7. évfolyamon, ezzel együtt a folyamatos kommunikáció erősítése 

a család és az iskola között. 

 

15.  Folyamatos kapcsolattartás a Családsegítővel 
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Az éves szülői értekezletek témái a következők lesznek: 

Négy szülői értekezletet tervezünk, és a pedagógusok kéthetente egy fogadóórát tartanak, ahová 

várják az érdeklődő szülőket.  

5. osztály: 

1. Felső tagozatosok lettünk - Tanulási szokások, szociometria értékelése 

2. Felkészülés a serdüléssel járó problémákra 

3. A család, mint közösség a nevelésben, munkamegosztás a családban 

4. Év végi aktualitások, nyilvános internetes oldalak veszélyei 

 

6. osztály: 

1. Viselkedéskultúra 

2. Az egészséges életmód szerepe és fontossága az ember életében  

3. Serdülőink családi életre nevelése 

4. Év végi aktualitások 

 

7. osztály: 

1. Tanulási szokások az új tantárgyak függvényében 

2. Munkára nevelés, munkaerkölcs, „Határtalanul” pályázat megbeszélése 

3. Pályaválasztási előzetes - képességek és a pályaválasztási elhatározás 

4. Ballagási ünnepség szervezése  

 

8. osztály: 

1. Pályaválasztás – álmok és a valóság, drogprevenciós előadás 

2. Pályaválasztási ankét 

3. A jelentkezési lapok kitöltése, aláíratása, egyeztetés a szülőkkel 

4. Ballagási megbeszélés, tájékoztató szülőknek a belső vizsga tapasztalatairól, 

hasznosságáról  

 

 

 

                                                     Eilerné Hollós Ildikó, munkaközösség-vezető 
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b) Alsós munkaközösség munkaterve 2020/2021. 

 

2020/2021. tanév 

Alsós munkaközösség munkaterve 

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

„Törekedj békességre, és kövesd azt!” 

(Zsolt 34,15) 

 

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy 
érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára 

legyél. 

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, 
fölötted az ég, benned a létra.” 

(Weöres Sándor) 
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A 2020/21-es tanévben az alsó tagozaton 15 osztály és 5 napközis csoport működik. 

Az alsós munkaközösség 23 fővel dolgozik, tagjai az alsó tagozaton tanító pedagógusok, 

gyógypedagógusok. 

 

Feladatunk, hogy minden gyermeket a képességeinek megfelelő tempójú tanulásra késztessünk, 

időt hagyva a gyakorlásra, érésre, a lemaradók segítésére, tehetséggondozásra, egyéni 

foglalkozások, differenciált osztálymunka és kooperatív munka alkalmazásával.  

 

Alapvető céljaink: 

➢ Az iskolai élet középpontjába a gyermeket állítjuk, mert fontos számunkra, hogy 

boldog, kiegyensúlyozott gyermekekkel találkozhassunk a mindennapokban.  

➢ Az alapozó szakasz legfontosabb feladata az alapkészségek mind magasabb fokú 

elsajátítása. 

➢ Munkaközösségünk eddigi jó színvonalú szakmai munkájának megőrzése.  

➢ Napi tevékenységünk közben jelen legyen a következetesség, az együttműködő készség, 

a tolerancia, a tisztelet. 

➢ Továbbképzéseken hallottak átadása, megismert jó gyakorlatok, szakirodalmi 

szemelvények megvitatása. 

➢ A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vesszük a tanulók egyéni 

képességét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. 

➢ Segítjük a tanulók képességének, tehetségének kibontakozását, hátrányos helyzetben 

lévő tanulók felzárkóztatását, személyiségük sokoldalú fejlesztését. 

➢ Megfelelő tanulási technikák és változatos tanulás-módszertani ismeretek beépítése a 

mindennapi munkába. 

➢ A tanulók alapkészségeinek, valamint kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése. 

➢ A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatjuk, a szülőt 

figyelmeztetjük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődéséneknek elősegítése 

érdekében intézkedéseket tartunk szükségesnek.  
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➢ SNI-s tanulók integrálásának támogatása, tantárgyi és képességfejlesztése. 

 

Kiemelt feladatainak a 2020/21-es tanévre: 

➢ A hagyományos és a digitális (táv)oktatás megfelelő koordinálása. Járványügyi 

helyzetben áttérés a digitális tanrendre. 

➢ Módszertani és kommunikációs kultúránk fejlesztése, gazdagítása. 

➢ Építő jellegű emberi kapcsolatok kialakítása tanulóközösségekben, tanári közösségben, 

szülőkkel, oktatást, nevelést támogató szakemberekkel. 

➢ Az új NAT bevezetése 1. évfolyamon.  

➢ Egyéni szakmai önfejlesztés – hospitálás az alsó tagozaton.  

Félévente 1 óra látogatása és ennek dokumentálása hospitálási naplóban (reflexió 

nélkül), digitális formában.  

1. hospitálás: 1. félév (jan.17-ig) 

2. hospitálás: 2. félév (máj.5-ig) 

➢ Az évszaknak és az ünnepkörnek megfelelő dekoráció a folyosókon, a bejáratoknál. 

Új Iskola: 2. évfolyam: Ősz 

       3. évfolyam: Tél 

      4. évfolyam: Tavasz 

➢ A 2., 3. és 4. évfolyamos diákok több fordulóban saját évfolyamuknak megfelelő 

szintű feladatokkal mérik össze tudásukat, Logikájukat, Ügyességüket, Kitartásukat  

LÜK:  

2. évf.: Kárászné Németh Anita 

3. b.: Dobszai Ildikó  

➢ SAKK - képességfejlesztés bevezetése és folytatása alsó tagozaton: 

Judák- Vas Anikó 1.o. 

Gubik Barbara 2.o. 

Sörfőzőné Haskó Ildikó 3.o. 

Kőszeginé Marosi Judit 4.o. 
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Sakk bemutató óra tavasszal 

 

➢ Az iskolai könyvtárban félévente 2 könyvtári óra Nagy Jánossal és Nagyné Pál 

Olgával egyeztetve, Felelősök: magyart tanítók 2-3-4. évfolyamon 

➢ Boldog Iskola: 2. évfolyam, felelős: Hollós Ágnes  

➢ Rendezvényekről, eseményekről képanyagok, cikkek, rövid összefoglalók leadása 

igazgatóhelyettesnek (így kerül a honlapra) 

➢ Az emelt szintű reál és természettudományos tantárgy programjának folytatása 2. és 3. 

évfolyamon. Felelősök: Bezsenyi Orsolya, Asztalos Olga - reál, Vincze Anett, 

Sörfőzőné Haskó Ildikó- természettudományos 

➢ „Együnk jót, éljünk jól” EFOP-1.8.5-17 nyomon követése- Felelős: Judák-Vas Anikó 

➢ „Zene újszerű szerepe a mindennapi képességfejlesztésben” EFOP-3.-3.-7-17 - 

Felelős: Dely Zsuzsanna, Dobszai Ildikó, Hollósné Zsikla Judit, Rácz Józsefné, 

Vincze Anett 

Munkaközösségi foglalkozásokat negyed évente tartunk. Az évfolyamfelelősök rendszeresen 

tartják a kapcsolatot a munkaközösség vezetőjével.  

Évfolyamfelelősök: 1.évf.: Judák- Vas Anikó, 2. évf.: Fejesné Császár Éva, 3. évf.: Sörfőzőné 

Haskó Ildikó, 4.évf.: Vincze Anett, gyógypedagógusok: Mészárosné Bélteki Mónika, - A 

napközis nevelők a saját évfolyamukhoz tartoznak. 

VÁLLALT FELADATOK 

Munkaközösségi tagok 

Kiemelt munkaközösségi feladatok a 

2020/2021-es tanévre 

Asztalos Olga 

3.c 
BECS, Reál program folytatása a 3. évfolyamon 

Bezsenyi Orsolya 

2.b 
Reál program folytatása a 2. évfolyamon 

Csápekné Deli Helga 

1.a 

Mikulás előadás, Természetismereti pályázat 

képviselő, Fenntarthatósági témahét 
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Csonka Rita 

napközis nevelő 

Mesemondó és rajzverseny szervezésének 

segítője 

Dely Zsuzsanna 

igazgató helyettes 

Teams felület – műhelymunka, PIP, 

Rendezvényekről fotók, cikkek összegyűjtése- 

honlapon való megjelenés, zenei pályázat 

követése  

Dobszai Ildikó 

3.b 

3 fordulós komplex iskolai verseny, 2021/22-es 

tanév évnyitó ünnepsége, zenei pályázat 

követése 

Fejesné Császár Éva 

2.a 

3 fordulós komplex verseny 

 

Gubik Barbara 

4.a 

Sakk eszközök felelőse 

 

Hollós Ágnes 

2.d 

Boldog Iskola iskolai képviselő, Szakmai nap az 

óvónőkkel, Iskolába hívogató 

Hollósné Zsikla Judit 

1. c 

Versmondó verseny 

Judák- Vas Anikó 

1. b 

Pedagógus vacsora szervezése, Menza pályázat 

követése, Sakk eszközök felelőse 

Kárászné Németh Anita 

2.c 

Alsós munkaközösség pénztárosi feladat, LÜK- 

felelős iskolai szinten is, Farsang 

Kévés Rózsa 

1. d 

Farsang, Iskolai tanévzáró 

Kőszeginé Marosi Judit 

4.c 
Farsang 

Medveczki János 

napközis nevelő 

Karácsonyi műsor a dráma tagozattal, Dráma 

foglalkozás pedagógusokkal 

Mészárosné Bélteki Mónika 

gyógypedagógus 

Kapcsolattartó a Nevelési Tanácsadóval, 

Komplex SNI versenyek 

Muskó Teréz Gabriella 

gyógypedagógus 
Madarak, fák napja, Költészet napja 
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Nagyné Pál Olga 

napközis nevelő 
Madarak, fák napja 

Rácz Józsefné 

4.a 
2020/21-es tanév évnyitó ünnepsége 

Sörfőzőné Haskó Ildikó 

3.a 

Mesemondó és rajzverseny, Tehetségpont, 

Farsang főszervező, PIP, BECS, Lakóhelyünk 

projekt 

Szabó Orsolya 

gyógypedagógus 

SNI-s versenyek, Gyerekvédelmi és 

esélyegyenlőségi feladatok 

Vincze Aliz 

4.d 

Zrínyi –verseny kapcsolattartó – felsősökkel 

együtt, Pangea online verseny 

Vincze Anett 

4.b 

Természettudományos program folytatása a 2. 

évfolyamon, Karácsonyi műsor 

 

ESEMÉNYEINK HAVI BONTÁSBAN 

Augusztus 

➢ 08. 27. Alsós munkaterv elfogadása 

➢ 08. 31. Adatok egyeztetése, leadása  

Szeptember 

➢ 09. 01.  Tanévnyitó ünnepség: felelős a 4. évfolyam - Rácz Józsefné 

➢ 09. 01.-09. 04.  Szülői értekezletek  

➢ 09. 04. Tanulói névsorok, csoportok létszám ellenőrzése a digitális naplóból  

➢ 09.10. Szervezési feladatok – osztálytermek kialakítása, órabeosztás a tantermekre  

➢ 09.13. Fogadóórák hetente 1 alkalommal, az alkalmakat az ellenőrzőbe bevezetik- 

ellenőrzik az osztályfőnökök  

➢ 09.14. Tanmenetek leadása elektronikus úton 

➢ Ügyeleti rend megszervezése - járványügyi helyzetre való tekintettel - rendhagyó 

módon – mindenki a saját osztályára felügyel. 

➢ Ügyelet, pontos órakezdés kiemelt ellenőrzési feladat felelős: mk.vez., igh. 

➢ Szakköri jelentkezések leadása 
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➢ PIP létszám leadása, éves lebonyolítása - felelős: Sörfőzőné Haskó Ildikó, Dely 

Zsuzsanna 

➢ Tervezett levelezős versenyekre jelentkezés, az eredményekről a honlapon tájékoztatás   

felelős: Hollós Ágnes, Dely Zsuzsanna, minden osztályfőnök 

➢ Munkaközösségi műhelymunka: Digitális ráhangolódás - Teams felület sokrétű 

felhasználása – Évfolyamonkénti bontásban, Dely Zsuzsanna segítségével 

Október 

➢ Félév eleji felmérések elkészítése, értékelése évfolyamonként 

➢ 10. 06.  Osztályszintű megemlékezések az Aradi vértanúkról 

➢ 10. 09.  DIFER mérés az 1.évfolyamon az osztályfőnökök által jelzett tanulóknál, 

felelősök: gyógypedagógusok  

➢ 10. 22.  Europass önéletrajz leadása 

➢ 10. 23.  Városi megemlékezés  

November 

➢ 11. 02.-11. 05. Szülői értekezletek  

➢ 11. 16. versmondó verseny – szervezi az elsős évfolyam, felelős: Hollósné Zsikla 

Judit,  

Téma: Család   

➢ Munkaközösségi műhelymunka– téma: Differenciált Fejlesztés Heterogén 

Tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia 

➢ Márton napi lámpások készítése, Márton- napi felvonulás 

December 

➢ 12. 04. Mikulás köszönti a gyerekeket, felelős: Csápekné Deli Helga 

➢ Decemberi ünnepkör szokásai 

➢ Karácsonyi műsorok, osztálybulik szervezése osztályszinten (ne ütközzön a 

karácsonyi vacsorával, hangversennyel) 

➢ 12. 18. Iskolai karácsonyi műsor  

felelős: Vincze Anett, Medveczki János (4. évfolyam, dráma tagozatosok) 

Január 

➢ Évfolyam szinten félévi mérések elkészítése, értékelése  

➢ 01. 21. Félév zárása; osztályozó értekezlet  
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➢ Munkaközösségi foglalkozás– téma: félév zárása, elért eredmények, tennivalók 

➢ 01.25. - 01.28. Félévi szülői értekezletek  

➢ Korcsolyázás a DSE támogatásával 

➢ Kerettanterv 3., 4. évfolyamának bontása – felelős:1. évfolyam, Hollós Ágnes 

Február 

➢ Farsangi bál - szülők-nevelők bálját követő hétfőn - Új iskola zsibongójában az 1- 4. 

évfolyamon. 

felelősök: 

1. o. Kévés Rózsa 

2.o.: Kárászné Németh Anita 

3.o.: Sörfőzőné Haskó Ildikó – főszervező 

4.o.: Kőszeginé Marosi Judit 

➢ Osztályprogramok, kirándulások tervezése 

➢ MaTalent6 – Tehetségazonosítás  

Március 

➢ 03.12. Iskolai megemlékezés – projekt nap: Kossuth munkássága 

➢ 03. 22.  Prózamondó és rajzverseny; szervezi a harmadikos évfolyam, felelős: 

Sörfőzőné Haskó Ildikó Téma: Gyere velem Óperenciába! 

➢ Komplex irodalmi 3 fordulós verseny a 3-4. évfolyamon szervezők: Fejesné Császár 

Éva és Dobszai Ildikó, a beküldött pályamunkákból vándorkiállítás készítése  

➢ Lakóhelyünk projekt- 3. évfolyam; felelős: Sörfőzőné Haskó Ildikó  

➢ 8. évfolyamon tanítók és osztályfőnökök hospitálása a 4. évfolyamon 

➢ Angolos mérés az 1. évfolyamon a nyelvi mk. szervezésével és az 1. évfolyamos 

osztályfőnökök segítségével 

➢ Munkaközösségi műhelymunka – dráma foglalkozás 

téma: igény szerint alakítják a résztvevők, vezeti: Medveczki János  

➢ Szakmai nap az óvónőkkel, felelős: Hollós Ágnes 

Április 

➢  „ISKOLÁBA HÍVOGATÓ” - felelős: Hollós Ágnes 

➢ Felső tagozatban tanítók hospitálása a 4. évfolyamon 

➢ SNI kerettanterv – felelős: Szabó Orsolya 
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➢ Sakk bemutató óra 

Május 

➢ 05.03.-05. 06.  Szülői értekezletek  

➢ 05. 06. közös szülői értekezlet a 4. osztályos szülőknek 

➢ 05.03.-05.14.  Anyák napi műsorok osztályszinten  

➢ május 2. hete Idegen nyelvi felmérés a 3. és 4. évfolyamon, felelős: az idegen nyelvi 

mk. 

➢ 05. 24.-05. 28. Év végi felmérések 2-4. évfolyamon (évfolyam szintű egyeztetéssel) 

➢ 05. 26. Madarak és Fák Napja; felelős: Muskó Gabriella, Nagyné Pál Olga 

➢ A 3. évfolyamon szülői elégedettségi beszélgetések, értékelése igazgatóhelyettessel 

egyeztetve felelős a 3. évfolyamos osztályfőnökök 

➢ A 4. évfolyamos tanulók felmérése testnevelésből, felelős: Ujvári Gábor 

➢ Védőnői felvilágosítás a 4. osztályos korú lányoknak 

Június 

➢ 06. 04.  Nemzeti Összetartozás Napja, osztályszintű megemlékezések  

➢ június első hete Évzáró műsorok az osztályokban  

➢ 06. 09. Tanévzárás, értékelés, osztályozó értekezlet 

➢ Munkaközösségi foglalkozás – téma: év végi zárás, összegzés 

➢ 06. 18. Tanévzáró műsor - szervezi az 1. évfolyam, felelős: Kévés Rózsa 

 

➢ Tanévnyitó szeptember 1. – szervezi a 4. évfolyam felelős: Dobszai Ildikó 

 

• Nyílt tanítási napok egyéni terv alapján, időpontok a szülői értekezletekhez igazítva.  

• Osztály és évfolyam kirándulások szervezése 

• Vonatos kirándulások, színházi programok 

 

 

 

 

 

VERSENYEK:  

LEVELEZŐS 
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➢ Teki –totó 

➢ Pangea (matematika) 

➢ Zrínyi matematika verseny 

➢ Sport versenyek 

➢ Versmondó versenyek - körzeti meghívások alapján 

➢ Mesemondó versenyek - körzeti meghívások alapján 

➢ Kölyökolvasó (utazás) 

➢ Táltospróba (utazás, nevezés, fénymásolás) 

EGYÉB  

➢ Országos Evangélikus Rajzpályázat – Budapest (utazás) 

➢ Kistérségi rajzverseny – Kiskőrös (utazás) 

➢ LÜK (utazás, nevezés) 

SNI TANULÓK VERSENYEI 

➢ szépíró verseny – Kiskőrös (utazás) 

➢ versmondó verseny – Kiskőrös (utazás) 

 

 

 

 

Hollós Ágnes 

munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

c) Humán munkaközösség munkaterve 2020/2021.  
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Humán munkaközösség 2019/2020. 

Munkaterv 

 

Tagok, tanított tantárgyak 

1. Furákné Tóth Ildikó  rajz 

2. Gurzó Lászlóné magyar nyelv és irodalom 

3. Mészárosné Körmendi Anita magyar nyelv és irodalom 

történelem és állampolgári ismeretek 

4. Nagy János iskolakönyvtáros 

5. Nagy Melinda történelem és állampolgári ismeretek 

6. Nyúlné Forgó Mária – pártoló tag angol nyelv 

magyar nyelv és irodalom 

7. Szabadiné Viszmeg Erzsébet történelem és állampolgári ismeretek 

8. Szegediné Huczek Katalin magyar nyelv és irodalom 

német nyelv és irodalom 

 

A munkaközösség célja: 

Legfőbb célunk, hogy olyan tudást adjunk át a tanulóknak, amely biztos alapot nyújt, és képessé 

teszi őket a továbbhaladásra, a további boldogulásra. Törekszünk a megfelelő szóbeli és írásbeli 

kommunikációs készség, a véleménynyilvánítás megfelelő módjának kialakítására. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék irodalmi értékeinket, szeressenek olvasni, 

ápolják anyanyelvüket. Szeretnénk, ha tisztában lennének az alapvető történelmi 
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eseményekkel, tényekkel és összefüggésekkel, ha értenék a társadalmi cselekvések okait és 

okozatait, és ennek tudatában alakítanák jelenüket és jövőjüket. Hangsúlyt fektetünk a hazafias 

nevelésre. Arra bíztatjuk őket, hogy aktívan vegyenek részt az iskola és a város társadalmi 

életében, ismerjék meg helyi kulturális értékeinket.  

Tanítási módszereinkben igyekszünk megőrizni hagyományainkat, de nyitottak vagyunk az 

újra is.  

A tanév kiemelt feladatai: 

• Egyházi iskolával kapcsolatos pedagógiai feladatok 

• Kis csoportos létszámmal kommunikáció és média szakkör 

• Digitális napló használata 

• Hátrányos helyzetű tanulók integrációja 

• Kompetencia alapú oktatás programjának folytatása, fenntartása 

• Szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztése 

• Tanulóközpontú, cselekedtető oktatás 

• Számonkérés a tanuló egyéni haladási ütemének figyelembe vételével 

• A határidők betartása, egységesség a követelményekben, értékelésben 

• Tanmenetek és foglalkozási tervek átgondolt elkészítése, megvalósítása 

• Nép- és honismereti órák folyamatos bejegyzése az E- naplóba 

• Részvétel az iskolai és városi ünnepségek irodalmi blokkjainak összeállításában, 

betanításában 

• Felzárkóztató és tehetségfejlesztő magyar foglalkozásokat tartunk 

• Igény szerint középiskolai felvételi előkészítőt szervezünk az első félévben  

• Csatlakozunk a művelődési ház és a helytörténeti gyűjtemény programjaihoz 

• kompetenciamérésre felkészítés: differenciált foglalkozások, különböző típusú 

szövegek megismertetése a tanulókkal. Leszakadó tanulók segítése, kiemelten jó 

képességű tanulók kritikai gondolkodásának fejlesztése, önálló munkára szoktatás. 

 

 

Tervezett foglalkozások: 

- 2019. augusztus 25. alakuló foglalkozás 
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- október   versmondó verseny előkészítése 

- december   félév, félévi zárás megbeszélése 

- február    2. félévi teendők megbeszélése 

- április    kompetenciaeredmények kiértékelése, belső vizsga   

előkészítése 

- május    belső vizsgák értékelése, éves munka értékelése 

Alakuló foglalkozás:  

o Az iskolai éves munkaterv áttekintése, megbeszélése, javaslatok írása 

Versenyek, rendezvények, tanulmányi kirándulás, pályázatok: 

- szeptember 30. (szerda) a magyar népmese napja (rövid műsor a sulirádióban, felelős 

Szegediné Huczek Katalin, Nagy Melinda) 

- nov. 19. csütörtök 15.00 Felsős versmondó verseny  

felelős Szegediné Huczek Katalin) 

Téma: egyházi témájú, istenes versek 

Osztályonként 2-2 tanuló indulhat. Nevezési határidő: 

november 4-ig (A tanuló neve, verse) Az osztályverseny 

november 4-ig történjen meg! 

- április 9. a magyar költészet napja alkalmából rövid műsor, versek a 

sulirádióban(felelős: Szegediné Huczek Katalin, Nagy Melinda) 

- előkészítő foglalkozások a központi felmérésre (Mészárosné Körmendi Anita) 

- Belső vizsga:  május 10.      magyar nyelv és irodalom 

  június 1-2-3.  történelem és állampolgári ismeretek 

- Egyéb meghirdetett versenyeken folyamatos részvétel (kiskőrösi versmondó, szanki 

versmondó, kiskunhalasi versmondó, Fedorka, szép magyar beszéd, helyesírási és 

nyelvművelő versenyek, Bendegúz koordinálása) 

- Evangélikus iskolák történelmi versenye, Bonyhád, 7-8. évf. (Szabadiné Viszmeg 

Erzsébet, Nagy Melinda) 

- kiskőrösi Petőfi Sándor Emlékházba- és Múzeumba, ill. a János vitéz látogatóközpontba 

tanulmányi kirándulás szervezése az ötödik évfolyamnak a járványügyi helyzettől 

függően 

- Holokauszt Emlékközpont és a Dohány utcai zsinagóga – Budapest nyolcadik évfolyam 

részére (Nagy Melinda) 
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- könyvtári órák járványügyi helyzettől függően (Felelős: Nagy János) 

- Bod Péter könyvtári verseny (Felelős: Nagy János) 

- MATEHETSZ tehetséggondozás nyertes pályázat (Szabadiné Viszmeg Erzsébet-

pályázatfelelős; magyar szakkör – Szegediné Huczek Katalin) 

 

A munkatervet a munkaközösség tagjai megvitatták, elfogadták. 

Szegediné Huczek Katalin  

        munkaközösség vezető 
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d) Reál munkaközösség munkaterve 2020/2021. 

A reál munkaközösség 

2020-2021. tanévre 

vonatkozó munkaterve 

 

Tagok: 

                                      Csápekné Deli Helga 

Csiszár Katalin 

Darócziné Mátrai Enikő 

Dely Zsuzsanna 

Dudásné Kovács Erika 

Gubik Barbara 

Lovász Noémi 

Reszlné Elek Henriette 

Udvarhelyi Attila 

 Összeállította:       Darócziné Mátrai Enikő 

munkaközösség vezető 
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A reál munkaközösség ez évi kiemelt feladatai: 

 

1. Teams tapasztalatok átadása, ötletbörze 

2. Számonkérés a tanuló egyéni haladási ütemének figyelembe vételével. 

3. 2019-os matematika kompetenciamérés értékelése. Az intézkedési tervben foglaltakat 

fokozottan beépítjük a képességfejlesztő és differenciált matematika órákba. 

4. Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, 

kísérlet, új információs és kommunikációs technikát alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, 

szerepjáték stb.) az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti 

igényükre. 

5. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

6. Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat. 

7. Felkészítjük a tanulókat egy esetleges tantermen kívüli digitális oktatásra. 

Foglalkozási terv 

1.        Alakuló foglalkozás  

  (Tervezett időpont: 2020. augusztus 25.) 

− Az éves munkaterv megbeszélése. 

− Új tanmenetek kidolgozása, helyi tantervek elkészítése az új NAT kerettanterve szerint  

− Az iskolai munkaterv megbeszélése 

/Munkaközösség tagjai/ 

- 2019-as kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata, tapasztalatok levonása, további 

fejlesztendő területek megjelölése 

 

2.       Belső vizsga, versenyek-a járványügyi helyzetnek megfelelően 

 (Tervezett időpont: 2020. szeptember vége) 
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− A 8. osztályos belső vizsgák lebonyolításának rendje, követelményei. A választható 

tantárgyak (kémia, fizika, informatika) belső vizsgájának meghirdetése, a létszám 

felmérése, tételek folyamatos kiadása december 12-ig. 

− Javaslat: a matematika szóbeli belső vizsga eltörlése (szakmailag semmi nem 

indokolja a szóbeli megnyilvánulást matematikából) 

− A szülők tájékoztatása szülői értekezleten, illetve szaktanárok által írásban. A 

jelentkezési lap aláíratása tanulóval, szülővel, szaktanárral.   

− A hagyományos levelezős versenyeken való hatékony és sikeres szereplés, minél több 

tanuló bevonásával. (Zrínyi Ilona országos matematikaverseny, II. Rákóczi Ferenc 

Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium és Wattay Iskola - informatika, Petőfi 

Gimnázium - LEVELÉSZ-MATEKÉSZ, TÁJOLÓ verseny, II. Rákóczi Ferenc 

Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium MA-TE-KO-LÓ és KÖZGAZDÁSZ 

versenyei, K&H közgazdasági verseny Kecskemét, Diák szimpózium Kiskunhalas), 

Pangea online matematika verseny, Hódítsd meg a biteket internetes verseny 

− A versenyek folyamatos értékelése, kifüggesztése a szaktantermekbe.   

                                                                                                              

3.      Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete. 

           (Tervezett időpont: 2021. március) 

- Bemutató óra. 

- A látottak megbeszélése 

- felelős: Reszlné Elek Henriette 

4.     Digitális témahét tervezett időpont 2020. március 

       -felelős: Gubik Barbara 

5.     A 2019-os kompetencia mérés értékelése  

  (Tervezett időpont: 2021. április közepe) 

− A 6-os és 8-os mérés értékelése, tanulságok levonása 

− Ebből adódó feladataink a következő mérés előtt. 

           / Reszlné Elek Henriette, Lovász Noémi, 

             Darócziné Mátrai Enikő/    

- Matalent6 - matematika képességek mérése 4. évfolyamon az OH szervezésében     
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(Dely Zsuzsanna) 

6.       A versenyek és a belső vizsga értékelése-járványügyi helyzetnek megfelelően 

            (Tervezett időpont: 2020. június 10.) 

− Az OM által kiírt és egyéb versenyek értékelése, tapasztalatok megbeszélése. 

             /Reszlné Elek Henriette, Lovász Noémi, Darócziné Mátrai Enikő/ 

− A 8. osztályos belső vizsgák /matematika, fizika, kémia, informatika/ eredményei, 

esetleges problémák felvetése, megvitatása. 

              / Dudásné Kovács Erika, Csápekné Deli Helga, Reszlné Elek     

                Henriette, Darócziné Mátrai Enikő/ 

8.   Felzárkóztató és tehetséggondozó programok 

(Tervezett időpont: egész tanév alatt) 

- Matematika felzárkóztató foglalkozás 7. évfolyam 

- Matematika középiskolai előkészítő foglalkozás 8. évfolyam 

- Fizika szakkör 8. évfolyam 

- Kémia szakkör 7-8. évfolyam 

- Matematika korrepetálás 8. évfolyam 

- Matematika korrepetálás 6.-7. évfolyam 

- Tehetséggondozás 5.-8. évfolyam 

/Udvarhelyi Attila, Dudásné Kovács Erika, Csápekné Deli Helga, Lovász Noémi, 

Reszlné Elek Henriette, Darócziné Mátrai Enikő / 

9. Természettudományos délután-meghívott előadókkal, félévente 

Felelős: Csápekné Deli Helga 

 

10. Természettudományos tábor- nyári szünetben 

 Pályázati lehetőség 

 

11. Lego Robotika  

szakkör- 4. évfolyam Dely Zsuzsanna, 5.-6. évfolyamon Gubik Barbara 
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12. Próbafelvételi íratása- 2020. december 

 

13. MaTalent6 

(Tervezett időpont: 2021. február) 

-Az OH szervezésében, a negyedik évfolyamon, matematika online mérés a tehetséges 

tanulók kiszűrésére, tehetség azonosítására. 

 /Dely Zsuzsanna/ 
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e) Natura munkaközösség munkaterve 2020/2021. 

 

 

 

 

NATURA munkaközösség 

2020/2021. évi munkaterve 
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Feladataink a tanévben: 

• Szakmai egyeztetések:  

A tantárgyfelosztás idén a természettudományos tantárgyak tekintetében heti 1,5 óra, 

továbbra sincs az A/B heti ciklusos tanítás és az I. félévben 7. évfolyamon: 1 óra 

biológia és fizika, 2 óra földrajz és kémia, 8. évfolyamon 1 óra biológia és földrajz, 2 

óra kémia és fizika lesz, míg II. félévben fordítva. 

Tankönyvváltás idén is történt 5. évfolyamon az új NAT bevezetésével. Feladatunk a 

tanmenetek megírása mellett az új NAT kerettantervének megfelelően a helyi tantervek 

elkészítése minden természettudományos tantárgy esetében. 

A környezetismeret, a természetismeret, a biológia és a földrajz tananyag egymásra 

épülésének megbeszélése, témazáró dolgozatok, felmérések tartalmának 

összehangolása, az alapfogalmak, a minimum követelmények, és a 8. osztályos belső 

vizsgák kérdéseinek egyeztetése folyamatos feladat a tanév során. 

Természettudományos szövegek feldolgozásával segítünk hozzájárulni a kompetencia-

mérések eredményességéhez. 

• Önképzés:  

Az intézményi önértékelés keretében óralátogatások, egymás munkájának, 

módszereinek megismerése és megbeszélése. 

Lehetőség szerint terepgyakorlaton (pl. DSE túrák), szervezett programokon, 

továbbképzéseken való részvétel. 

• Versenyek: természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika versenyek figyelemmel 

kísérése, a gyermekek felkészítése (felelősök: szaktanárok). 

• Nyílt napok az 5. évfolyamon. Rugalmasan, az online oktatás függvényében. 

• Egészségnap programjának megszervezése az idegen nyelvi méréssel megegyező 

időpontban 2021. május 19-én. (Felelős: Dudásné Kovács Erika) 

• Madarak és fák napja programjának megszervezése az országos kompetencia-

méréssel azonos időpontban 2021. május 26-án. (Felelős: Dudásné Kovács Erika) 

• Pályázatok: 

− KRK Szilády Áron Gimnáziuma a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0025 számú 

pályázat kapcsán együttműködési megállapodást kötött iskolánkkal. Nyertes 

laborpályázatuk keretében, a tavalyi mintára (20 tanuló, 1 kísérő, 5 

természettudományos óra/alkalom) idén 2 alkalommal tudunk a projektbe 

bekapcsolódni az I. félévben, a II. félév szervezés alatt. (Felelős: Reszlné Elek 

Henriette) 

− NTP-MTTD-19 „A matematikai, természettudományos és digitális 

kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok 

támogatása” (módosított megvalósítási határidő 2020.10.31., felelős: Dudásné 
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Kovács Erika). A pályázat célja a köznevelésben tanuló, tehetséges fiatalokat 

célzó matematikai, természettudományos, digitális kompetenciák erősítését 

segítő, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó 

programok megvalósításának támogatása. 

− NTP-MTTD-20 „A matematikai, természettudományos és digitális 

kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok 

támogatása” (beadási határidő: 2020.06.26., elbírálási határidő: 2020.09.14. 

felelős: Dudásné Kovács Erika). A pályázat célja az NTP-MTTD-19-es 

pályázattal azonos, annak folytatása ugyanazokkal a gyerekekkel.  

− A fenti pályázathoz és az Ökoiskolai címhez kapcsolódó feladatok 

megvalósítása, üzemlátogatások, kiállítások és előadások szervezése: 

o Európai hulladékcsökkentési hét (felelős: Dudásné Kovács Erika) 

o Fenntarthatósági témahét (felelős: Csápekné Deli Helga, Dudásné 

Kovács Erika) 

o Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi világnap 

o Fizibusz, Mobillabor 

Kiemelt feladat:  

• Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak megelőzése. A normatudatos 

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

keresztényi értékek megerősítése. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő 

tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. 

• A pedagógus életpályamodell folyamat: 

a belső ellenőrzési és értékelési rendszer felülvizsgálata/bevezetése és működtetése 

az óralátogatási gyakorlat folytatása és dokumentálása 

az előre egyeztetett vezetői/ munkaközösség-vezetői óralátogatásokhoz óraterv leadása, 

majd reflexió írása és leadása 

Foglalkozásaink tervezett témái: 

• Az éves program megbeszélése, tankönyvek, kiegészítő tankönyvek, tanmenetek, 

versenyek számbavétele. 

Helyi tantervek készítése. 

Az 5. és 6-os természetismeret és a 7. és 8-os biológia, földrajz, fizika és kémia tanmenet 

megbeszélése, aktualizálása, megírása az előző évek tapasztalatai alapján. 

• Óralátogatások és azok értékelő megbeszélése.  

• Munkaközösség szakmai programja: Fizibusz, Mobillabor, Nemzetközi Madár-

megfigyelési Nap, Daruvonulás (Szeged), Őszi kikerics túra, Orchidea túra 

• Egyéb programok diákok bevonásával – járványügyi helyzet függvényében: 
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− Üzemlátogatások (Paksi Atomerőmű, Király Pék és Társa BT., GRA-PLAST 

KFT., Soltvadkert Város Szennyvíztisztító telepe, Grino Kft. - Akasztó, Garden 

TÉSZ KFT. - Kiskőrös). 

− KRK Szilády Áron Gimnáziuma a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0025 számú 

pályázat keretében 3 alkalommal laborgyakorlatokon történő részvétel. 

− Kutatók Éjszakája rendezvényen való részvétel a KRK Szilády Áron 

Gimnáziumban  

− Nyitott szakkör. 

− Egészségnap: az egészséges életmódot, táplálkozást népszerűsítő foglalkozás. 

− Madarak és fák napja megszervezése felső tagozaton. 

− Fizibusz – a fizika népszerűsítése. 

− Mobillabor – a kémia népszerűsítése. 

− Közös túrák a Kossuth Diák Sport Egyesülettel. 

• Tankönyvrendelés. 

Tervezett tanulmányi versenyek, rendezvények : 

1. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny 2019/2020-as tanév 

elmaradt versenyének pótlása 5., 6. osztály 

 

2. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály  

 

3. Curie Kémia Emlékverseny 7-8 osztály  

 

4. Barátunk a természet 3-4., 5-6., 7-8. osztály  

 

5. KRK Szilády Áron Gimnázium: 3 természettudományos nap, Kutatók éjszakája.  

 

6. Bibó István Gimnázium: Diákszimpózium.  

 

7. Szent-Györgyi Albert Természettudományos verseny (evangélikus iskoláknak).  

 

8. Látogatás a Paksi Atomerőműbe.  
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Munkaközösségünk tagjai: 

Csápekné Deli Helga 

Darányiné Haris Gabriella  

Daróczi Csaba 

Dely Zsuzsanna 

Dudásné Kovács Erika  

Hegyiné Szanádi Adrien   

Reszlné Elek Henriette  

      

Dudásné Kovács Erika 

munkaközösség-vezető 



75 

 

f) Ökomunkaterv 2020/2021. 

 

Az alábbi területek kapnak nagyobb hangsúlyt a magas színvonalú, hatékony szakmai 

munka érdekében: 

1. A fenntartható fejlődés pedagógiájának követése a környezeti és a szociális, életviteli 

kompetenciák fejlesztésével, az ökoiskolai követelmények teljesítésével.  

2. A digitális és a fenntarthatóság-környezettudatosság témahét programjának kidolgozása, 

megvalósítása. 

3. Iskolakerti foglalkozások integrálása a tantárgyi oktatásba a komplex fejlesztés szellemében. 

I. Céljaink: 

1. Az ÖKOISKOLA címnek megfelelően folytatjuk a fenntartható fejlődésre, a 

környezettudatos magatartásra nevelést, a szakmai és civilszervezetekkel való együttműködést. 

2. Környezettudatosságra nevelés: 

- szelektív hulladékgyűjtés osztálytermekbe való bevezetése 

- kulacshasználat népszerűsítése 

- csomagolásmentes uzsonna az alsó tagozaton 

- kerékpár-és rollertároló kialakítása, bővítése 

- az iskolai adminisztráció digitalizálása (a papírhulladék minimalizálása) 

3. Fenntarthatósági témahét előkészítése 

4. Iskola épületének, udvarának zöldítése (fák ültetése, iskolakert kinézetének formálása, 

korszerűsítése) 

II. Oktatási feladataink: 

- A természettudományok iránti érdeklődés fenntartása érdekében hatékonyan éljünk a 

szakköri, iskolai és városi programokon, akciókon, pályázatokon való részvétel motiváló 

erejével, a természettudományos szaktanterem adta lehetőségek fokozott kihasználásával (nyílt 

tanulókísérleti foglalkozások, bemutatóórák, tananyagok projektformában történő 

feldolgozása). 

- Az iskolakertben, tevékenykedtető foglalkozások révén megszerezhető gyakorlati 

tapasztalatok beépítése a szaktárgyi oktatás tanulási folyamatába 

III. Nevelési feladataink 

A környezettudatos magatartás és életvitel kialakítását iskolánk környezeti nevelését segítő 

programjának következetes végrehajtásával valósítjuk meg. Az "Ökoiskola" címből adódó 

feladataink: 

-   Együttműködés a fenntarthatóság pedagógiáját követő iskolákkal, óvodákkal szakmai civil 

szervezetekkel. 

-  Közvetlen környezetünk értékeinek megőrzése, az iskolaépület állagának, rendjének, 

tisztaságának védelme, minden gyermek – és felnőtt közösség feladata. 

-   A tantermeket a tanítás végén az osztályok tisztán hagyják el, az ellenőrzés a hetesek feladata 

az ott tanító nevelő segítségével.  



76 

 

-   Az intézmény minden dolgozója erősítse a gyermekekben a szelektív hulladékgyűjtés 

szükségességét, személyes példaadással alakítsa szokásaikat. A gyermekközösség feladata az 

udvari sövény, növényzet illetve sport- és játszóudvar védelme. 

-   A tanulás – tanítás folyamatában valamennyi tantárgy oktatása tartalmazza a környezeti 

nevelés feladatait, amelyeket a tanmenetek is megjelenítenek. 

IV. A fenntartható fejlődés pedagógiájának követését és az ökoiskolai vállalások 

megvalósítását segíti:  

- A „Zöld” munkacsoport működése, amely összetételében képviselje az iskolahasználók 

teljes körét, éves munkatervet készít és nyilvánossá teszi; 

- A nyári környezetvédő-természetismereti tábor szervezése;  

- Zöld faliújság működtetése 

- Környezetbarát, tradicionális növények ültetése, nevelése az iskolakertben 

- Öko-percek az iskolarádióban. 

- A „jeles napokról” (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Környezetvédelmi 

Világnap, Madarak és fák napja) szervezett programokkal, versenyek-, kiállítások 

szervezésével emlékezünk meg. 

- Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük apapírt és a 

műanyagot. A kupakot jótékony célra felajánljuk. 

- Részt veszünk környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőkön, helyi és országos 

környezetvédelmi programokon, tevékenységekben. 

- Támogatjuk tanulóink és kollégáink kerékpárral való iskolába járását. 

- Víz projektnap megszervezése 

- Fenntarthatósági témahét megrendezése 

Feladataink havi bontásban: 

Javasolt időpont Feladat 

Szeptember Ökoiskolai munkacsoport megalakítása, feladatainak kijelölése. 

Ökoiskolai munkaterv egyeztetése a DÖK-kel, szakmai 

munkaközösségekkel, az SZMK képviselőjével. 

Zöld faliújság elkészítése. 

Iskolakert őszi munkálatainak megkezdése 

Komposztálás -az iskola zőld hulladékainak gyűjtése – 

folyamatosan a tanév tartalma alatt. 

Energiajárőr -szolgálat megalakítása, feladatainak kijelölése. 

Teremtés hete, terményhálaadó istentisztelet 

Kutatók éjszakája rendezvénysorozaton való részvétel a 

kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziumban 
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Október Iskolarádió Öko-rovatának indítása 

Kreatív alkotások őszi termésekből, újrahasznosítás 

Iskolakert művelése, őszi vetések 

Papírgyűjtés 

November Márton napi programok  

Madáretetők kihelyezése  

Iskolakert téliesítése 

December Karácsonyi cipősdoboz akció -jótékony felajánlások 

Kézműves foglalkozások, adventi koszorúk készítése természetes 

anyagokból. 

Téli teremdekorációk 

Madáretetés. 

Luca-nap: búzavetés  

Január Téli sportok népszerűsítése /korcsolyázás, szánkózás/ 

Beszámoló készítése a félévi nevelőtestületi értekezletre az 

ökoiskolai munkacsoport működéséről 

Egyél egészségeset télen is! 

Február Újrahasznosítás–Papírmasé álarcok készítése. 

Március Víz–projektnap 

Vízvilágnapiprogramok. 

Helyi szenyvíztelep látogatása, működésének megismerése. 

Happy Hétprogramnap–víz ivás népszerűsítés 

Környezetbarát növények ültetése az iskolakertben 

„Te szedd!” országos vagy esetleg helyi szervezésű szemétszedési 

mozgalomban részvétel 

Április Föld Napja –iskolai projektnap 

Előadások–egészséges életmód, egészségnevelés 

Természetvédelem, környezetvédelem 

Iskolakert ápolása, foglalkozások szervezése 

Papírgyűjtés 

Május A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

Tanulmányi kirándulások 

Iskolakert művelése, tematikus foglalkozások megtartása 

Orchidea-túra szervezése  

Június DÖK öko-felelősök munkájának értékelése 

Az ökoiskolai tevékenység értékelése 

 

 Csápekné Deli Helga 

 munkacsoport vezető 
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g)  Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve 2020/2021. 

 

 
 
IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 
 
 
2020/2021 
 
 
 
 
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Készítette: Csiszár Katalin 
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A munkaközösség tagjai: 

Csiszár Katalin 

Darócziné Mátrai Enikő 

Eilerné Hollós Ildikó 

Fejesné Császár Éva 

Hegyi Gabriella 

Medveczki János 

Mihókné Rácz Renáta 

Nyúlné Forgó Mária 

Szegediné Huczek Katalin 

Szűcsné Martin Erika 

 

A munkaközösség célja: 

 

o Munkaközösségünk az idegen nyelvszakos tanárok szakmai csoportja, amely szakmai, 

módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolánkban folyó oktatás, nevelőmunka 

tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

o Tanárképzésben, továbbképzéseken hallottak átadása. 

o Óralátogatások során hatékony módszerek megismerése, órák elemzésével ötletcsere. 

o Idegen nyelv tanítása folyamán a követelmények, az ellenőrzés és értékelés egységessé 

tétele. 

o Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, lehetőség szerint részvétel azokon. 

o A „Jó gyakorlat”-tal és iskolai innovációval kapcsolatos módszerek, tartalmak átadása. 
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Kiemelt feladatok a tanévre: 

o Kulcskompetenciák, képesség együttesek és tudástartalmak megalapozásának 

folytatása, tanulás tanulása 

o NAT bevezetése 1. és 5. évfolyamon 

o Fejlesztjük a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

o Digitális oktatási anyagok készítése 

o Német nemzetiségi nyelvoktatás – tapasztalatok átadása, új tankönyv bevezetése  

o Angol nyelv- új tankönyvek bevezetése 2. 3. 4. 7. és 8. évfolyamon 

o Angol nyelv- nemzetiségi nyelvesek idegen nyelvi oktatása 6-8. évfolyamon 

o Módszertani ötletbörze a digitális oktatásról angol és némettanárok részére- 2020. 

november 24. 

o A kompetenciamérés intézkedési tervében foglaltak gyakorlása 

o Felkészülés az országos kompetenciamérésre idegen nyelvből- felmérés időpontja: 

2021. május 19;   előző tanévek eredményeinek értékelése 

o A pedagógus életpályamodell feladatai: 

a belső ellenőrzési és értékelési rendszer felülvizsgálata/bevezetése és működtetése 

az óralátogatási gyakorlat szervezése és dokumentálása 

o Egyházi iskolával kapcsolatos pedagógiai feladatok 

o Német nyelvi tábor szervezése- igény esetén- 2021. június-július (járványhelyzettől 

függ) 

o Erasmus + KA1-es pályázat, Erasmus akkreditáció beadása 

o Tanulmányi kirándulás Londonba- igény esetén 2021. július 1-9. (járványhelyzettől 

függ) 

 

Fejlesztendő kiemelt részterület: 

• Nyelvi kompetenciák fejlesztése  

• Szövegértés fejlesztése: hallott, olvasott 

• A digitális és multimédiás technika használata 

• Kommunikációs készségek fejlesztése 

• Tanulók motivációjának növelése  
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Tanulmányi Versenyek: 

      Országos Angol Nyelvi Verseny és Országos Német Nyelvi Verseny 

       Kistérségi szavaló verseny, Császártöltés  

       Bajai Vers és prózamondó verseny  

       Bolyai Német Verseny, Kecskemét 

       Textpuzzle német verseny, Kecskemét 

       Katona Német Verseny, Kecskemét 

       II. Rákóczi Internetes Verseny, Kiskunhalas 

       Tiéd a Szótár német, angol verseny 

       Szilády prezentációs német verseny 

 

Tervezett foglalkozások: 

I. Alakuló foglalkozás 2020. augusztus 25. 

◼      Éves munkaterv  

◼      Tanmenetek  

◼      Nívócsoportok kialakítása 

◼      Versenyekre nevezés 

◼       Interaktív oktatási anyagok         

 

II. Helyi tantervek kidolgozása 5. évfolyamra 2020. augusztus 26. 

 

III. Helyi tantervek kidolgozása 1-8. évfolyamra 2020. október-november. 

 

IV. Módszertani ötletbörze a digitális oktatásról angol és némettanárok részére 2019. 

november 24. 

 

V. Belső vizsga tapasztalatai, előkészítése, felkészülés a nyelvvizsgára 2021. január-

február 
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VI. Országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok 2021. április 

◼ Szintek, feladatok 

◼ Tapasztalatok cseréje 

◼ Eredmények értékelése 

 

VII. Országos kompetenciamérés előkészítése 2021. május 

 

VIII. Országos kompetenciamérés feladatsorainak javítása 2021. május-június 

                   

IX. Év végi értékelés 2021. június 

                      Éves munka értékelése 

 

 

                                                     Csiszár Katalin          

                                                                                                         munkaközösség vezető 
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h) Testnevelés munkaközösség munkaterve 2020/2021. 

 

 

 

 

 

Testnevelés munkaközösség 

2020/2021. évi munkaterve 
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A tanév feladatai: 

 

• Szakmai egyeztetések: A mindennapos testnevelés felmenő rendszerével a 5., 6.,7. 

,8.évfolyam délutáni foglalkozásainak megszervezése. A NETFIT felmérési rendszer 

alkalmazása, technikai hátterének kezelése. Sportiskolai csoportok kialakítása az1.-8. 

évfolyamokon, a tehetségek kiemelése. Felelős: Ujvári Gábor 

• Szeptember első két hetében a múlt tanévben a pandémiás helyzet miatt elmaradt 5.-ik 

évfolyam felmérése és csoportokba osztása 

• májusban a 4.-ik évfolyam felmérése. Felmérési feladatok: 1. 6×10 m ingafutás 2. 

helyből távolugrás 3. 600m síkfutás 4. kislabdahajítás Felelős: Ujvári Gábor 

• 1. és 5. évfolyamon az első szülői értekezleten való részvétel Felelős: az évfolyamon 

tanító testnevelők 

• Az első három hétben a sportági igazolások elbírálása (a délutáni testnevelési órák alóli 

menteség).  Felelős: Ujvári Gábor 

• Április-május: óvodai látogatás a következő évi csoportok kialakítása 1. évfolyamon 

Felelős: Ujvári Gábor 

 

• Önképzés: óralátogatások alkalmával egymás munkájának, módszereinek megismerése. 

Felelős: Ujvári Gábor 

•  Versenyek: A következő versenyeken kívánunk részt venni a tanévben: 

         A versenyek költségének kalkulációját a mi estünkben nagyon nehéz így előre elkészíteni, 

mivel sok diákolimpiai verseny továbbjutásos és ezt előre nem tudjuk, hogy kik és mennyien 

jutnak tovább! Azt sem tudjuk sok verseny esetében, hogy hol kerül megrendezésre! Ezért a 

kalkuláció hozzávetőleges értékű! 

Hónap Verseny 

Szept. Városi (Kistérségi Atlétika verseny) Kiskőrös 

Okt. 

Városi (Kistérségi Atlétika mezei futóverseny 

verseny) Kiskőrös 

Intézményi Bozsik Labdarúgó torna Kiskőrös, 

Izsák 
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Nov. 
Asztalitenisz Diákolimpiai Verseny  Tázlár, 

Soltvadkert, Kecskemét 

Dec. 

Asztalitenisz Diákolimpiai Verseny  Országos 

(Karcag?     

Városi (Kistérségi Úszó verseny) Kiskőrös 

Intézményi Bozsik Labdarúgó torna Kiskőrös, 

Izsák 

 

Jan. 

Szilády Kupa Labdarúgó Torna Kiskunhalas 

Rákóczi Hadnagya Labdarúgó Torna Kiskunhalas 

 Bugac Kupa Labdarúgó Torna  2×Bugac 

Úszás Diákolimpiai Verseny  Kiskőrös 

 Intézményi Bozsik Labdarúgó torna Kiskőrös, 

Izsák 

Febr. 

Bugac Kupa Labdarúgó Torna  4×Bugac   

Úszás Diákolimpiai Verseny (megyei) Kecskemét 

Rákóczi Hadnagya Labdarúgó Torna (döntő?) 

Kiskunhalas 

 Intézményi Bozsik Labdarúgó torna Kiskőrös, 

Izsák 

 

Márc. 

 

Labdarúgó Diákolimpiai versenyek  Helyszín 

sorsolások után 

Úszás Diákolimpiai Verseny (országos) Helyszín 

később 

 Diákolimpia Körzeti Mezei Futóverseny Helyszín 

később 

 

Ápr. 

Diákolimpia Körzeti Atlétika verseny Kiskőrös 

Labdarúgó Diákolimpiai versenyek  Helyszín 

sorsolások után 

Diákolimpia Megyei Mezei Futóverseny 

Kecskemét 

Intézményi Bozsik Labdarúgó torna Kiskőrös, 

Izsák 

 

Máj. 

Labdarúgó Diákolimpiai versenyek  Helyszín 

sorsolások után 

Diákolimpia Megyei Atlétika verseny Kecskemét 

Intézményi Bozsik Labdarúgó torna Kiskőrös, 

Izsák 

Kossuth Kupa Női Labdarúgó Torna rendezése    

 

 MDSZ regisztrációs díj 
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3.-ik évf. egész évben kb. 30 alkalom utazás 

Kiskőrösre és belépőjegyek 

5.-ik évf. egész évben kb. 30 alkalom utazás 

Kiskőrösre és belépőjegyek 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola színeit képviselő sakkversenyek: 

 

• ARANYOS KUPA (Kecskeméten) 

• Deszk Kupa 

• Diákolimpiai megyei egyéni döntő Kecskeméten 

• DIÁKOLIMPIA – ORSZÁGOS EGYÉNI DÖNTŐ MISKOLCON 

• DIÁKOLIMPIA – ORSZÁGOS CSAPAT DÖNTŐ MISKOLCON 

• KISKŐRÖSI kistérségi verseny 

 

 

 

 

• Nyílt napok az 5. évfolyamon. Felelős: az évfolyamon tanító testnevelők 

• Télen a korcsolyázás megszervezése a kiskőrösi jégpályára. Felelős: DSE elnök 

Labdarúgó házibajnokság szervezése, és lebonyolítása. Felelős: Bischoff Ádám és 

Ujvári Gábor 

• Ovi tesi program folytatása Felelős: Ujvári Gábor 

• 3.-ik és 5.-ik évfolyamon úszás oktatás egész évben.  Felelős: Bischoff Ádám és Takács 

Gyula 

 

- 3.-ik évf. egész évben kb. 30 alkalom utazás Kiskőrösre és belépőjegyek 

- 5.-ik évf. egész évben kb. 30 alkalom utazás Kiskőrösre és belépőjegyek 
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Tervezett munkaközösségi foglakozások: 

 

• Alakuló foglalkozás: éves munkaterv megbeszélése, tanmenetek ellenőrzése, versenyek 

és tanterembeosztás egyeztetése, az éves program megbeszélése. 

• A helyes testtartást javító gyakorlatok- műhelymunka 

• Felmérési eredmények értékelése 

• A konditerem gépeinek használata- bemutató foglalkozás az érdeklődők számára. 

 

 

Munkaközösségünk tagjai és tantárgybeosztásuk: 

  

 
Daróczi Csaba: 5. 6. 7. évf. testnevelés  

  

Takács Gyula: 1.5.7.8 évf. testnevelés  

 

Udvarhelyi Attila:  

 

Újvári Gábor: 1. 4. 5. 6. 8. évfolyam 

 

Bischoff Ádám:2. 3. 6. 7. 8 évf. testnevelés és 1. 2. 3 évf. néptánc 

 

Nagy János: sakkoktatás 

  

 

 

         Ujvári Gábor 

            munkaközösség vezető 


