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Jogszabályi háttér 

 

   

    2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevel ési-oktatási intézmények működéséről 

• 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

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

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési in-

tézményekben történő végrehajtásáról 

• 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

• 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről A közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

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

rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

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

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

EMMI rendelet 

• a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Korm. r. Rendelet, (továbbiakban: NAT);  5/2020. (I.31.) Korm. rendelet, 

amely a címében foglaltak szerint is a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

módosításaként kerül bevezetésre. 

• Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola alapdokumentumai: PP, SZMSZ, 

Házirend 

• 20/2021.EMMI rendelet a 2021/2022.tanév rendjéről 

 

 

 

 



I. HELYZETELEMZÉS 

 

Bevezetés 

 

A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola a Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartása és 

működtetése alá tartozik. 

 

Tárgyi feltételek 

 

Intézményünkben az oktatás több épületben folyik. A központi épületegyüttesen kívül 

rendelkezésünkre áll egy technika szaktanterem a Rákóczi téren, melyben egy tanműhely és egy 

tankonyha áll rendelkezésünkre. Ez az önkormányzat épülete. 

Az iskolában lévő osztálytermek száma 23, ebből 2 informatika szaktanterem, 1 kémia-fizika 

szaktanteremként funkcionál, 1-et a átalakítottunk tornaszobává, 1 tanterem pedig közösségi 

térként működik. Az osztálytermek mellett 2 kisebb teremmel is rendelkezünk, ahol fejlesztő 

foglalkozásokat tartunk. 

 Egyik épületünkben a 440 m2-es tornaterem foglal helyet, melyhez 2 öltöző is tartozik. 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, digitális 

anyagokkal, amelyek a hatékony neveléshez, oktatáshoz szükségesek. Okostáblák, projektorok, 

interaktív táblák, laptopok állnak a kollégák rendelkezésére.  

 Lehetőség van tanulói tabletek és laptopok alkalmazására is az oktatás támogatásában. 

 

Nyáron elvégzett felújítási munkák:  

- 4 tanterem festése 

- iskolaudvar térkövezése 

- karbantartó kolléga által végzett javítási, felújítási munkák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Személyi feltételek és változások 

A 2022/23-es tanévet 24 főállású pedagógussal indítottuk el. 

 

Két kolléga utolsó aktív tanévét kezdi, ők 2023-ban nyugdíjba vonulnak. 

A nyár folyamán nem távozott intézményünkből pedagógus! 

Szülési szabadságon tartózkodik: Horváth-Nagy Andrea. 

Érkezett:    CSED-ről érkezett vissza tanítani: Tasnádi Varga Mónika 

                    1.  Kovács Edit - tanító  

                    2.  Dokmanovic Tatjana - testnevelő 

                    3. Noé Viktória –NOKS – os kolléga 

                    4. Jávor Brigitta –NOKS - os kolléga 

Szakos ellátottságunkat, létszámunkat óraadó kollégák segítségével biztosítjuk. 

1. Ballabásné Rádi Erika: magyar nyelv és irodalom 

2. Pócsainé Kassai Ágnes: alsó tagozat órái 

3. Bartalos Györgyi: ének-zene 

4. Földi Zoltánné: fejlesztés 

5. Tóth Róbert Dávid: testnevelés 

6. Vanyurné Lázár Erzsébet - angol  

7. Knódelné Kurdi Julianna - matematika 

8. Knódel János – matematika 

9. Szépné Horváth Katalin - matematika 

Vezetés: Fazekas Tiborné - inézményvezető 

              Jánosi Erzsébet – intézményvezető helyettes 

Osztályfőnökök:  

SNI – alsós osztály: Joó Erzsébet Krisztina 

1.a: Tasnádi Varga Mónika 

1.b: Nagy Nándorné Szabó Györgyi 

2. a: Fülöp Eszter 

2. b: Bartalné Fodor Klára  

2. c: dr.Szücs Lászlóné 

3. a: Horváthné Toldi Anita - Pócsainé Kassai Ágnes 

3. b: Nagy Mária 

4. a: Császár Piroska 

4. b: Veres Erzsébet 

5. a:  Skriba Pál 

5. b: Szegediné Váradi Edina 



6. a: Kishalmi Istvánné 

6. b: Varga Eszter 

7. a: Kiss-Horváth Linda 

7. b: Tercza Zsuzsanna 

8. a: Csőke József 

8. b: Nagy Géza 

8. c: Dokmanovic Tatjana 

 

 

Részmunkaidőben dolgozik intézményünkben: 

    Nagy Géza, Nagy Mihály, Tercza Zsuzsanna és Honti Rita 

 

A nyugdíjba készülők száma magas. Ez problémát jelent az intézmény szempontjából, mert 

nagyon nehéz a munkaerő pótlása. 

Meghatározó szerepet töltenek be iskolánkban a nevelést-oktatást segítő kollégák. Stabil, állandó 

segítséget nyújtanak az iskolai élet szinte minden területén. 

 Iskolatitkárunk és pedagógiai asszisztenseink megbízható munkájára bárhol, bármikor építhetünk.  

 Főállású rendszergazda szakértelmére is számíthatunk. Informatikai eszközeink karbantartása, 

iskolai honlapunk ápolása mellett az interaktív tanórai tartalmak kivitelezésénél is a kollégák 

segítségére van. 

Technikai dolgozóink az iskola tisztaágáért, gördülékeny munkavégzés biztosításáért felelnek.  

Iskolaőr szolgálat kialakítása folyamatban van. 

 

Az intézmény tanulóközössége 

 

Ahogyan városunk lakosságának összetétele megváltozott az elmúlt években, úgy az iskola tanulói 

összetétele is. Az új feltételekhez történő folyamatos alkalmazkodás, az útkeresés jellemzi 

leginkább munkánkat úgy a nevelés, mint az oktatás terén. A nagyon eltérő szociokulturális 

közegből érkező diákok sikeres felkészítése a pályaválasztásra, a megfelelő alapműveltség 

elsajátítása, a nehéz körülmények között élő, hátrányokkal küzdő tanulók felzárkóztatása, a 

tehetséggondozás egyaránt kiemelt feladat. A hátrányos helyzetű tanulók magas száma 

meghatározó a nevelő-oktató munka során, a felzárkózást segítő programokon való részvétel 

meghatározó lett az iskola életében.  

Az intézményi létszám az elmúlt 5 évben a következőképpen alakult 

Tanév 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22  22/23 

Létszám 409 395 371 360 359 358 365 

 



 

 

2022/23: 363 +10  

Tanulóink létszáma évről-évre csökken. Sajnos több gyereket visznek el a szomszédos települések 

iskoláiba. 

 

2022/23 - as tanévben 373  tanuló kezdi meg tanulmányait.  A tanulócsoportok száma 19 ebből 10 

alsós és 9 felsős osztályunk van. Évfolyamonként 2, illetve 3 párhuzamos osztályban folyik a 

tanítás.   

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen 

számított létszám 69 53 44 55 33 53 34 35 390 

tényleges létszám 61 50 42 51 33 53 34 35 359 

 

SNI, BTMN - s és a hátrányos helyzetű gyerekek számának alakulása az intézményi 

összlétszámhoz viszonyítva 

 2017/2018 2018/19  2019/20 2020/21 2021/22 22/23 

SNI 36 29 28 29 24 25 

BTMN 57 47 53 66 58 52 

HH/HHH 83 70 63 69 35 29 

Létszám 395 371 360 359 358 365 

 

A táblázat adataiból látszik, hogy jelenleg tanulói létszámunk negyede hátrányos, vagy 

halmozottan hátrányos családban él, s nagyjából ugyanennyi azoknak a száma, akik valamilyen 

tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdenek.  E feladatellátásban a tanítónők, szaktanárok, 

osztályfőnökök mellett a fejlesztő pedagógusokra és a gyógypedagógusokra hárul nagy feladat. 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása a többi tanulóval együtt integrált 

formában valósul meg. E tanévtől 1-3 összevont osztály is működik intézményünkben. 

Ennek az osztálynak a pedagógiai célok szerinti működése csak a tantestület közös pedagógiai 

elhivatottsága esetén garantálható. 

Különleges feladatot és bánásmódot igényel e tanévben pedagógusainktól 7 urkrán menekült 

gyermek iskolánkba fogadása. Az ő beilleszkedésük segítése, biztonságérzetük erősítése fontos 

feladata lesz a tantestületnek. 

  

 

 

 



 

 

II. A tanév legfontosabb céljai és feladatai 

 

 

I. Intézményi dokumentumok – szabályzók aktualizálása, felülvizsgálata 

 

Intézményünk munkáját, hitvallását alapvetően meghatározó dokumentumát, a pedagógiai 

programot, valamint a szervezeti és működési szabályzatunkat, házirendünket aktualizálni 

szükséges. 

A NAT, a kerttanterv és a helyi tanterv tartalma, iránymutatása alapján valósul meg pedagógusok, 

tervező munkája. Hatékony nevelő-oktató munka ennek birtokában várható. 

Ismernünk kell kerettanterv tematikus egységeit, fejlesztési céljait, fejlesztési követelményeit, 

időkeretét. Felül kell vizsgálni a szabadon használható órakeretet hatékonyságát. 

 

II .Nevelési-oktatási feladatok 

 

- Mérési eredmények alapján egyéni és csoportos fejlesztés 

- Tehetséggondozás 

- A nevelő-oktató munkának támogatni kell az egyéni képességek kibontakoztatását 

- Tanulási kudarcok megelőzése 

- Szociális hátrányból adódó hátrányok kompenzálása 

- Önálló tanulást segítő fejlesztés (tanulási technikák, módszerek tanítása a tanítási órák 

folyamán,  

- Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése (kommunikáció, digitális kompetencia, művészeti 

programok.) 

- Szociális kompetencia fejlesztése (közösségépítő programok, hagyományok, 

mentálhigiénés programok.) 

- Tanórán kívüli szabadidős tevékenységek szervezése (kirándulás, szakkör, 

színházlátogatás, táborok, művészeti körök.) 

- Differenciálás 

 

 

 

 



III. Szakmai feladatok 

 4.1      Mérések 

 

1. A tanév alatt négy országos mérés lebonyolítására kerül sor: 

a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló 

bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10.  évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–11. 

évfolyamokon; 

2. Az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti 

idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés 

a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. 

évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri; 

3. Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók 

szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő. 

 

A szakmai előkészítés és feldolgozás, kiértékelés részletes eljárásrend szerint folyik majd.  

 

DIFER mérés 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 

általános iskolák 2022.október 28-ig  azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai 

jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését 

hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt 

elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazását.  

    NETFIT mérés 

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

tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, 

valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő tanulók esetében megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási 

intézmények 2023. június 15 -ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP%2880%29B%289%29


 

Intézményi belső mérések 
 
 

Mérés megnevezése év 

elején 

félévkor Év végén Felelős 

1. évfolyam hangos olvasás, szövegér-

tés, írás, matematika 

   
X 

Fazekas Tiborné, 1. 

évf. tanító nevelők 

4. évfolyam hangos olvasás, szövegér-

tés, tollbamondás, nyelvtani ismeretek, 

matematika 

   
 

X 

Fazekas Tiborné, 4. 

évf. tanító nevelők 

5-8. évfolyam hangos olvasás  
X 

  
X 

magyar szakos 

nevelők  

6. évfolyam helyesírás (alapelvek, sza-

bályok használata) 

  
X 

 
magyar szakos 

nevelők 

6. évfolyam szövegértés  

X X 

  

X 

magyar szakos 

nevelők 

8. évfolyam helyesírás    
X 

magyar szakos 

nevelők 

8. évfolyam történelem  

X 

  
X 

Skriba Pál 

8. évfolyam matematika (összehasonlí-

tó, elemző mérés) 

 

X 

 
X 

 
X 

matematika szakos 

nevelők 

8. évfolyam fizika    
X 

 

8. évfolyam kémia   X Nagy Géza 

6. évfolyam matematika  

X 

 

X 

 
X 

matematika szakos 

nevelők 

6. évfolyam természetismeret X  X Csőke József/Nagy 
Géza 

8. évfolyam biológia X  X Csőke József 

8. évfolyam földrajz X  X Skriba Pál 

 



 

 

 

 

4.2 Hitoktatás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

 

A jogszabályoknak megfelelően megszervezésre került minden évfolyamon az órarendbe 

illesztett heti egy hit- és erkölcstan óra. A Római Katolikus és a Református egyházak 

kapcsolódnak be intézményünkben a hitoktató tevékenységbe. A hittan órákkal párhuza-

mosan etika órákat tartunk, melyeket kollégáink vezetnek. 

 

4.3 A témahetek  

 

A témaheteket a minisztérium a tanév rendjében az alábbi időpontok szerint hirdette meg: 

- Pénz7 pénzügyi és vállalkozási témahét 2023..március 06-10. között, 

- Digitális témahét 2023. március 27-31.között, 

- Fenntarthatósági témahét 2023.  április 24-28. között. 

- Magyar Diáksport Napja 2022.09.30. 

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 

témahetekhez kapcsolódó programokon, a tantervben előírt, az adott témával összefüggő 

tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti. 

 

4.4 Tanfelügyelet, minősítés, belső ellenőrzés 

 

-Felkészülés az ellenőrzésre, értékelésre-pedagógus, intézmény, intézményvezető 

-Önértékelési terv (melléklet) A pandémia miatt az előző években elmaradt ellenőrzések 

pótlása 

- A még nem minősült kollégák jelentkeztetése a megfelelő időszakban 

- Minősítési folyamatban lévő kollégák támogatása 

A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérése 5-8. évf. 

  X 

 

testnevelők 

Idegen nyelv (nyelvtani feladatsor 

megoldása) 8.évf. 

  X idegen nyelvet 

oktató nevelők 

Idegen nyelv kommunikációs mérés 8. 

évf. 

  X 

(február- 

márc.) 

idegen nyelvet 

oktató nevelők 

 



4.5 Kapcsolattartás 

 

Fenntartó, működtető 

A kapcsolattartás a tankerület vezetőjével és munkatársaival, valamint az önkormányzat 

illetékeseivel napi szinten telefonon, elektronikus levelezés által, valamint személyes 

konzultációk, értekezletek formájában valósul meg. A kapcsolattartásért felelős az 

intézményvezető, iskolatitkár. 

 

Önkormányzat, civil szervezetek 

Az önkormányzat és az iskola kapcsolata az elmúlt tanévben új alapokra helyeződött.  

Az önkormányzat, a városvezetés a város meghatározó intézményeként tekint iskolánkra. Segítő 

szándékukat, az iskoláért való tenni akarásukat megtapasztaltuk az elmúlt hónapokban. 

Feladatunk e kapcsolat fenntartása, az együttműködés lehetséges szélesítése. 

 

A civil szervezetekkel – Honvéd Nyugdíjas Klub, Cigány Kisebbségi Önkormányzat – nagyon 

pozitív az együttműködés. Tanulóink rendszeres résztvevői és szereplői az általuk szervezett 

rendezvényeknek. Túrák, sportrendezvények, ünnepi megemlékezések, kulturális programok 

zajlanak közös szervezésben.  

 

Óvoda 

Szakmai, pedagógiai kérdésekben folyamatos az információáramlás az óvoda és az iskola 

között.  

Az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítését szolgáló nevelői kapcsolatok, találkozások. 

Törekedni kell a kapcsolat erősítésére, pl. közös programok szervezésével. 

Eddigi hagyományaink:  

• óvodás gyermekek látogatása az iskolában 

• Iskolanyitogató 

Felelős: Fazekas Tiborné, tanítók 

 

Egyházak 

Hitoktatás keretein belül heti rendszerességgel. 

 

 

 

 

 



Művelődési ház, könyvtár 

Mindkét intézménnyel folyamatos a kapcsolattartásunk. A könyvtári órák alkalmával 

délelőtt is többször igénybe tudjuk venni a könyvtár szolgáltatásait. Délutánokon, szombati 

napokon, illetve tanítási szünetekben pedig a pedagógus és a könyvtáros egyeztetése 

alapján egyéb gyerekprogramokat tervezünk. 

A könyvtárba csalogató rendezvények elősegíthetik, hogy gyermekeink olvasási kedve 

megnőjön. Ez közvetve a tanulási képességeikre is jó hatással van, hiszen a tanulás 

folyamatához az értő olvasás nélkülözhetetlen.  

Közösen szervezett programok, fellépések történnek a művelődési házban.  

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, könyvtáros tanár 

 

Szülők 

Legfontosabb partnereink a szülők. Cél, hogy a tanulóink szülei legyenek elkötelezettek az iskola 

iránt, támogassák a pedagógusok munkáját. Jól működő partnerségi viszony kialakítása a cél, 

amely a bizalomra épül. A családok számára egyértelművé kell, hogy váljon, hogy az iskola a 

gyerekekért dolgozik, s szülők bevonása az eredményességet is pozitívan befolyásolhatja.  

A két félnek a szabályozott, formális kapcsolat mellett szükséges informális kapcsolatot is 

kiépíteni, tartani. A személyes találkozók mellett fontos az elektronikus adat és információ 

szolgáltatás. Az iskola részéről az elsődleges kapcsolattartó az osztályfőnök. Közös értékrend 

mellett - módján – kell a szülőket tájékoztatni, bevonni őket az iskola életébe.  

A kapcsolattartás fórumai:, Szülői szervezet, szülői értekezletek, fogadó órák, személyes 

beszélgetések, családlátogatások, rendezvények, stb. 

Kapcsolat a szociális és egészségügyi ágazattal (Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 

Védőnő, Iskolaorvos) 

A tanulók és a családok érdekében hatékony párbeszéd, együttműködés kialakítása a cél.  

A hátrányos helyzetű tanulók száma évről évre nő. Segítésük, figyelemmel követésük csak a társ 

-szervezetkkel együttműködve valósulhat meg. 

A családsegítő szolgálattal napi eljárásrend kialakítását kezdeményezzük.  

 

4.6  Szervezeti tevékenységek, iskolai dokumentumok 

 

-Munkatervek (szakkörök, egyéb foglalkozások) leadási határideje: 2022.09.16. 



Felelős: Fazekas Tiborné, Jánosi Erzsébet 

Ellenőrzés: intézményvezető 

-Tanmenetek, SNI-s egyéni fejlesztési tervek leadási határideje mk. int.vez.h.:  

Felelős: tanítók, szaktanárok, gyógypedagógusok, mk.-

vezetők Ellenőrzés: Jánosi Erzsébet. (felsős, eltérő tantervű 

tag. nevelői) 

Fazekas Tiborné (alsós és napközis nevelők, eltérő tantervű alsós) 

Törzslapok kitöltése első és ötödik évfolyamon Határidő: 2022. 09. 30. 

Felelős: Minden osztályfőnök, Illésné Bata Andrea 

iskolatitkár Ellenőrzés: ivh-k 

SNI, BTM méltányossági határozatok 

Határidő: 2022.09.15. 

Felelős: intézményvezető, fejlesztő kolléga, Illésné Bata Andrea iskolatitkár 

Tanév végén a pecséttel ellátott tankönyveket megkímélt állapotban le kell adni a tanulóknak. 

Felelős: Joó Erzsébet tankönyvfelelős  

Egyéb délutáni foglalkozások, napközi, tanulószoba biztosítása az igénylőknek Határidő: 

2022.09.09. illetve folyamatos 

Felelősök: iskolatitkár, osztályfőnökök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Családlátogatás, illetve kapcsolattartás a problémás tanulók szüleivel vagy gondviselőjével 

Első és ötödik évfolyamon, ill. új osztály esetén: 2022. szeptember-november 

A többi évfolyamon szükség szerint Határidő: folyamatos 

Felelős: osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, gyermek- és ifj. véd. felelős 

Jelzőrendszer működtetése a családsegítő szolgálat felé, házirend szabályainak betartása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.7 Ellenőrzése 

Hónap 
Ellenőrzés 

célja 

Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

munkaköri pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

intézményvezető leírások aktualizálása 

aktualitásai   

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink 

nyomon 

követése 

foglalkozási 

tervek, tematikus 

tervek, egyéni 

fejlesztési tervek - dokumentum 

vizsgálat 
vezetőség foglalkozási 

naplók, 

törzslapok, KIR 

és más statisztikai 

adatállományok 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

hospitáció 

vezetőség, 

foglalkozások szakmai 

  munkaközösség 

  vezetők 

december 

második e-osztálynaplók, 

értékelő ívek, 

egyéni haladási 

naplók 

dokumentum 

vezetőség negyedéves vizsgálat 

értékelés   

január 

félévi 
e-naplók, 

tájékozató 

füzetek, 

beszámolók, 

statisztika 

dokumentum 

vezetőség adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

vizsgálat 

február 

középfokú a tanulók felvételi dokumentum 

vezetőség 
beiskolázással dokumentumainak vizsgálat 

kapcsolatos kezelése   

teendők     

március 

a pedagógusok minősítési dokumentum   

minősítésének dokumentáció vizsgálat vezetők 

előkészítése       

  
második félévi 

óralátogatások 

tanórák, 
hospitáció   

foglalkozások 

április 

harmadik e-osztálynaplók, 

értékelő ívek, 

egyéni haladási 

naplók 

dokumentum 
intézményvezető 

és az 

negyedéves vizsgálat intézményvezető 

értékelések   helyettes 

május 

tanulmányi 

kirándulások 

tartalmi 

oldalának 

megszervezése 

programtervek 
dokumentum-

vizsgálat 

intézményvezető   

helyettes 



és a 

lebonyolítás 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, dokumentum 
intézményvezető 

és az 
törzskönyvek, vizsgálat intézményvezető 

bizonyítványok   helyettes 

ellenőrzése     

 

 

A pedagógusok és vezetői munkakörben dolgozók értékelésének rendje: 

 

Óralátogatások: a pedagógusok munkájának tanórai ellenőrzése 

• Kifüggesztett óralátogatási terv szerint (az ellenőrzés megkezdése előtt egy 

nappal) 

• Tervezetten, konkrét szempontok szerint (önértékelési kézikönyv 

szempontrendszere tartalmazza) 

• Óralátogatás, tanulók munkáinak vizsgálata (füzetek, felmérők, írásbeli feleletek, egyéb 

produktumok), tanulói teljesítmények mérése 

• Értékelő beszélgetéssel zárul 

Végzik: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

Felmérők ellenőrzése 

- alakiság, 

- értékelésük (pedagógiai programban meghatározott % szerint) 

Végzik: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

Naplók adminisztrációjának ellenőrzése havonta 

- kitöltés pontossága 

- határidők betartása  

          Végzik: intézményvezető, helyettes 

Fenntartó által kért statisztikák kitöltése, ellenőrzése október 1-jei, éves statisztika 

Felelős: intézményvezető, int.vezh. 

Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak ellenőrzése 

- munkaköri leírásban meghatározottak szerint 

- esetenként, alkalomszerűen bármikor 

 



 

 

 

 

 

II/5.A 2020/21-es év értékeléséből adódó feladatok 

-   Az osztályfőnöki munka erősítése. 

-   Az iskolai agresszió terjedésének megfékezése.  

- Ügyeleti munka megerősítése. 

- Továbbra is feladat a tanulók indokolatlan igazolt és igazolatlan hiányzásainak 

visszaszorítása 

-  Pontos, precíz, naprakész adminisztráció szükséges az igazolások begyűjtésével, és 

a szülői-hatósági felszólításokkal kapcsolatban. 

- A szülők tájékoztatása szülői értekezleten történjen meg.  Igazolatlan hiányzás esetén a 

Házirendben foglaltak szerinti eljárás mindenki számára kötelező! 

- Differenciált óravezetés, differenciált segítségnyújtás, a differenciált számonkérés, 

értékelés, a differenciált házi feladat adása. 

- Beiskolázás –az iskolába való bekerülés előkészítése (nyitás óvoda, szülők felé-közös 

programok 

- Kötelezően figyelembe kell venni a Szakértői Bizottság által kiállított szakértői 

javaslatokat, az ezekben javasolt könnyítéseket az egyes tantárgyakra vonatkozóan.  

- Biztosítsunk minél több sikerélmény-szerzési lehetőséget tanulóink számára. 

 

- Folyamatosan kiemelt feladatunk az egészséges életmódra történő nevelés: a fejlődő 

szervezet számára elegendő alvás, a testmozgás fontossága, kiegyensúlyozott 

táplálkozás, megfelelő folyadékbevitel, testápolás. Fontosnak tartjuk a káros 

szenvedélyek /dohányzás, alkohol, kábítószer/ és azok következményeire való 

figyelem felhívást. Gyakran beszélgessünk a háztartásvezetésről, családi 



munkamegosztásról, növényápolásról, önismeretről, pályaválasztásról, 

környezetvédelemről F.: tanítók és szaktanárok, gyermekvédelmi felelős 

- A lemaradó, gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása differenciált 

óraszervezéssel, korrepetálással. (KAP)   

o F.: tanítók és szaktanárok 

- Kötelező tanulószobai foglalkozások megszervezése a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók számára 

- A tanulás helyes módszertanának megismertetése tanítási és osztályfőnöki órákon, 

az eredményes tanulási módszerek gyakoroltatása a délutáni szakkörökön, 

foglalkozásokon. 

o (Alprogrami foglalkozások, Te órád) 

o F.: szakkörvezetők, szaktanárok 

- A tanulók fegyelmi helyzetének javítása. Hatékony agressziókezelés. Célunk a 

fegyelmezett, nyugodt munkalégkör biztosítása. Ehhez odafigyelő, szeretetteljes 

ráhatás szükséges. A meglévő fegyelmezési eszközeinkkel, motivációs 

lehetőségeinkkel, szép szóval, szeretettel hassunk a gyermekre. F.: tanítók és 

szaktanárok 

o F.: tanítók és szaktanárok 

- Minden nevelő feladata a tanulók szerepeltetése, versenyeztetése, sikerélményhez 

juttatása. Lehetőség szerint kapcsolódjunk be a város kulturális életébe, 

részvételünkkel színesítsük a rendezvényeket. F.: az oktatást végző nevelők 

III. A TANÉV HELYI RENDJE 

Tanév időtartama: 2022. szeptember 1.- 2023. június 15.  

A tényleges tanítási napok száma 183. nap. 

A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. Félévi értesítők kiosztása: 2022. január 27. 

(péntek) 

Tanítási szünetek: 

Az őszi szünet 2022. október 22-től november 2-ig tart. Szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 22.  szünet utáni első tanítási nap november 02.  

A téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 20. (kedd) a szünet utáni 

első tanítási nap 2023. január 03. (hétfő). 

A tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 06. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 11. 

Pedagógiai célra 4 tanításnélküli munkanapot használhatunk fel. Ebből 1 tanításnélküli 

munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai Diákönkormányzat 



jogosult dönteni. 

1 tanítási nap pedig pályaorientációs napként használható fel. 

 

Tanítás nélküli munkanapok 

1. nap:  2022.10.28. Pályaorientációs nap   

2. nap:  2022. 12.21. szakmai munkaközösségi nap  

3. nap:  2023. február 06. a félévi nevelőtestületi értekezlet  

4. nap: DÖK-nap 2023. június 14. (Majális) 

Helyi sajátosság: részvétel a városi „Arató napi” rendezvényen,  

 

Ünnepélyek, megemlékezések 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek 

Tanév előkészítő értekezlet: 

2022. 08. 23. 9 óra- tantárgyfelosztás, aktuális feladatok, javítóvizsga, tankönyvosztás, stb. 

Felelős: Fazekas Tiborné intézményvezető  

 

Tanévnyitó értekezlet: 

2022. 08. 30. 9.00 óra - iskolai munkaterv ismertetése, véleményeztetése, baleset- és tűzvédelmi 

oktatás 

Felelős:  Fazekas Tiborné int.v. , Jánosi Erzsébet int.vez.h. 

 

 

esemény Időpont Felelős 

Tanévnyitó ünnepély 2022.09.01. 8.00 óra  Intézményvezető, 3. of-k 

Aradi vértanúk napja 2022. 10.06. 10.00.  Varga Eszter 

Megemlékezés 1956-ról 2022.10.21. Csepreginé Tercza Zs. 

Karácsonyi együttlét 2022.12.20. Osztályfőnökök 

 

Nemzeti ünnep 2023.03.15. 4.évf. 

A magyar kultúra napja 2023.01.21. Kishalmi Istvánné 

Nemzeti összetartozás 2023.06.05. 7.évf. 

Ballagási ünnepély 2023..06.17.  (szombat) 7.-8. évf. 

Tanévzáró ünnepély 2023.06.23.  Intézményvezető, int.vez.h. 

 



 

 

 

Félévi osztályozó értekezlet: 

2022. 01.19. (kedd)     14.00 alsó tagozat 

2022. 01. 20. (szerda) 14.00 felső tagozat 

- a tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi munkájának értékelése  

- Felelős: Jánosi Erzsébet, Fazekas Tiborné  

 

Félévi értékelő értekezlet: 

2023.02.06. (hétfő) 9.00 - az első félév nevelő és oktató munkájának értékelése  

Felelős: Fazekas Tiborné 

 

Nevelési értekezletek: 

2022. november 29.. – neveltségi mérés eredményeinek értékelése 

2023. 04. 25.  - kompetenciamérések eredményének értékelése 

Felelős: Fazekas Tiborné, Jánosi Erzsébet  

 

 Év végi osztályozó értekezlet: 

2023. 06. 06. (kedd) 14.00 alsó tagozat 

2023. 06. 07. (szerda) 14.00 felső tagozat 

- a tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi munkájának értékelése 

Felelős: Jánosi Erzsébet, Fazekas Tiborné  

Tanévzáró értekezlet:  

2023.06.23. (péntek) 9.00 h 

Felelős: Jánosi Erzsébet, Fazekas Tiborné  

Tanévzáró ünnepély: 

2023.06.23. (péntek) 17.00 h 

Munkaközösségi és munkacsoportok értekezletei: 

A munkaközösségek és a munkacsoportok munkaterve szerint. Elvárt a havi 1 mk. értekezlet! 

További tantestületi megbeszélések a rendezvények előtt, időpontjukat később határozzuk meg. 



Szülői értekezletek időpontjai: 

I. félév 

2022. szeptember 30-ig. 

Témák: 2021/22 tanév eredményei, beszámoló a nyári táboroztatásról, a 2022/23 tanév helyi 

rendje, házirend, új tantárgyak, elvárások, mérések, integráció, nevelési helyzet, hiányzások, 

délutáni foglalkozások, művészeti oktatás, kirándulások, stb. 

 

II. félév 

2023. január 30-ig 

Témák: tanulók tanulmányi eredménye, farsang, tavaszi rendezvények, kirándulások, 

ballagás, stb. 

 

Fogadóórák: 

1. Őszi:      2022. november 30.                  

Tavaszi:   2023. április 26. 

A felsorolt időpontokon kívül az osztályfőnök 

bármikor tarthat rendkívüli szülői értekezletet, amikor tájékoztatni kívánja a szülőket - 

egyeztetés az intézményvezető-helyettessel. 

Nyílt napok:            2022. november 11-17.. (hétfő-péntek)-5-8. évfolyam 

                                 2023. február 27-márc.03.-ig (hétfő-péntek) -1-4. évfolyam                                

 

DÖK közgyűlés időpontja: 2021. szeptember 

Téma: a diákönkormányzat vezetőségének bemutatása, éves programok, 

feladatok 

 

 Vezetői értekezlet: Hetente kedd 9.00 h  

kibővített minden hónap első keddje 14.00 h  

Helye: intézményvezetői iroda  

Felelős: Fazekas Tiborné 

 További programjaink az „Ütemterv” szerint. 

 

 

 



IV. Egyéb programok 

 

1. Pályázatok 

Határtalanul, Erzsébet táborok 

2. Kirándulások 

- Időpontok, tartalom megbeszélése 

3. Lázár Ervin Program 

 

4. Versenyek 

Házi, járási, tankerületi versenyeken való részvétel a versenynaptárnak megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ütemterv 

2022/2023-as tanév 

 

 Az első tanítási nap 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási nap 2023. június 15. 

(csütörtök). A tanítási napok száma 183, a tanítás nélküli munkanapok száma 4. 

 

SZEPTEMBER 

 

A végrehajtás 

határideje 

 

Feladat 
A végrehajtást végző 

személyek 

Augusztus 30. 

9.00 

 

Tanévnyitó értekezlet Fazekas Tiborné 

Szeptember 01. 

8.00 
Tanévnyitó ünnepély 

Nagy Mária, Horváthné 

Toldi Anita, Pócsainé 

Kassai Ágnes 

Szeptember 01. 

Első tanítási nap 

2. óra: házirend, szervezési feladatok 

3. óra: balesetvédelmi oktatás, tűzvédelmi 

oktatás 

4. óra: tankönyvosztás 

Osztályfőnökök 

Szeptember 02. Napközis, tanulószobás felmérések 

Osztályfőnökök; Nagy 

Nándorné Sz. Gy., Jánosi 

Erzsébet 

Szeptember 5 – 

23. 

 

A bemeneti mérésben érintett évfolyamok 4., 5., 

6., 8. tekintetében az adatok rögzítése, 

megküldése a hivatalnak 

Jánosi Erzsébet, Illésné 

Bata Andrea 

Szeptember 07. 
Ügyeleti beosztás elkészítése 

helyettesítési rend kialakítása 

Jánosi Erzsébet, Fazekas 

Tiborné 

Szeptember 12. 

 

Anyakönyvi kivonatok-Kréta napló tanulói 

adatok beírása 

Jánosi Erzsébet, 

osztályfőnökök, Illésné 

Bata Andrea 

Szeptember 16. 

 
Iskola dekorálása Osztályfőnökök 

Szeptember 16. 

 
Papírgyűjtés 

Nagy Géza, 

Osztályfőnökök 

Szeptember 19. Tanmenetek, munkatervek megküldése e-mailben 
tanítók, tanárok, óraadók, 

munkaközösségvezetők 

Szeptember 19. 

 
Veszélyeztetett tanulók kiszűrése, leadása 

Osztályfőnökök; Illésné 

Bata Andrea 

Szeptember 19 - 

október 10. 
Pályaválasztási vizsgálat nyolcadikosoknak 

8. évfolyam osztályfőnökei 

és Jánosi Erzsébet 

Szeptember 30. Magyar Diáksport Nap 
testnevelést tanítók és 

Kiss-Horváth Linda 

Szeptember 30-

ig 
Osztályok szülői ért. megtartása 

Osztályfőnökök, 

intvezhely. 



Szeptember 30-

ig 
Iskolai SZK összehívása, tisztújítás Sinkóné Nagy Eszter 

Szeptember 30-

ig 

 

DÖK összehívása, tisztújítás Nagy Géza 

 

OKTÓBER 

 

A végrehajtás 

határideje 

Feladat A végrehajtást végző 

személyek 

Október 01. Iskolai statisztikák összeállítása Fazekas Tiborné, Jánosi 

Erzsébet 

Október 06. Aradi vértanúk emléknapja Varga Eszter 

Október 15. Családi projektdélután Nevelőtestület 

Október  ? 

 

Pályaorientációs nap 

tanítás nélküli munkanap 

 

Osztályfőnökök, 

munkaközösség 

vezetők, vezetőség 

Október 10- 21. A bemeneti mérés lebonyolítása a 8. 

évfolyamon 

Munkaközösségek, 

osztályfőnökök, Jánosi 

Erzsébet 

Október 21. Október 23. nemzeti ünnepi megemlékezés Tercsa Zsuzsana 

Kiss-Horváth Linda 

Október 24- november 

11. 

A bemeneti mérés lebonyolítása a 6. 

évfolyamon 

Munkaközösségek, 

osztályfőnökök, Jánosi 

Erzsébet 

Október 25-ig Elsősök DIFFER felmérésre való kijelölése Osztályfőnökök 

Október 28. (péntek) Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  

 

  



NOVEMBER 

 

A végrehajtás 

határideje 

Feladat A végrehajtást végző 

személyek 

November 7. (hétfő) Őszi szünet utáni első tanítási nap - 

November 11. A magyar nyelv napja 

november 13. 

Kishalmi Istvánné 

November 14-30. A bemeneti mérés lebonyolítása a 4. és 5. 

évfolyamon 

Munkaközösségek, 

osztályfőnökök, Jánosi 

Erzsébet 

November 17-21. Nyílt napok a felső tagozaton Jánosi Erzsébet, 

osztályfőnökök, szaktanárok 

November 15-30. 

 

Pályaválasztással kapcsolatos teendők 8. évfolyam osztályfőnökei; 

Jánosi Erzsébet, Illésné Bata 

Andrea 

November 25. (péntek) Negyedévi tájékoztatók kiadása Osztályfőnökök 

November 29. 

(kedd) 

Őszi nevelőtestületi értekezlet Fazekas Tiborné 

November 29. Fogadóóra 1-8. évfolyamon tanítók 

November Házi szaktárgyi versenyek szaktanárok, mk.vezetők 

November 30-ig DIFFER mérések elvégzése Fejlesztő pedagógusok, 

dr.Szücs Lászlóné 

vezetésével 

 

  



DECEMBER 

 

A végrehajtás 

határideje 

Feladat A végrehajtást végző 

személyek 

December 2. 

 

Jelentkezés központi felvételikre 4., 6., 8. o. osztályfőnökök 

December 9. A DIFER vizsgálat határnapja az általános 

iskolák első évfolyamán 

dr. Szücs Lászlóné 

December 16. 

 

Adventi délután/vásár Fazekas Tiborné 

SZK elnök, osztályfőnökök 

December 20. Ünnepre készülő projektnap 

Karácsonyi műsor 

tanítás nélküli munkanap 

Osztályfőnökök, szaktanárok, 

igazgatóság 

……………………………. 

December 20. Karácsonyi Együttlét Fazekas Tiborné 

December 21. 

 

Szakmai munkaközösségi nap 

tanítás nélküli munkanap 

Fazekas Tiborné 

December 21. 

(szerda) 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap  

December 22 -január 

02. 

 

Téli szünet  

 

  



JANUÁR 

 

A végrehajtás 

határideje 

Feladat A végrehajtást végző 

személyek 

Január 03 Téli szünet utáni első tanítási nap  

2023. január 3. és 

2023. március 31 

Szakmai ellenőrzés OH, mindennapos 

testnevelés legalább napi egy 

testnevelés óra keretében történő 

megszervezését és annak legfeljebb 

heti két órával történő kiváltásának 

módjait és dokumentálását. 

Fazekas Tiborné 

pedagógusok 

Január első hete Osztályozó vizsga Jánosi Erzsébet, Illésné 

Bata Andrea 

Január 3-20. Felkészülés központi felvételikre Szaktanárok, 

osztályfőnökök 

Január 9-Május 12. A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata 

Kiss-Horváth Linda, 

Dokmanovic Tatjana, 

Jánosi Béla 

Január 16. SZK választmányi ülés Fazekas Tiborné 

Sinkóné Nagy Eszter 

Január hónap Felkészülés alapítványi műsorra Osztályfőnökök, 

Január 17. 

kedd 

5-8. évfolyam osztályozó 

konferenciája 

 

Fazekas Tiborné, Jánosi 

Erzsébet 

Január 18. 

szerda 

3-4. évfolyam osztályozó 

konferenciája 

Fazekas Tiborné, Jánosi 

Erzsébet 

Január 20. Félévi értékelések Tanítók, szaktanárok 

Január 20. Első félév vége  

Január 21. szombat 10 

óra 

Központi írásbeli felvételi vizsgák  

Január 23. Magyar Kultúra Napja 

január 22 

Humán munkaközösség 



Január 27. Félévi bizonyítványok kiosztása Osztályfőnökök 

Január 31. kedd 14 óra Pótfelvételi (Központi írásbeli 

felvételi vizsgák) 

 

 

FEBRUÁR 

 

A végrehajtás határideje Feladat A végrehajtást végző 

személyek 

Február 3-4. Alapítványi est Fazekas Tiborné 

Február 06. 

(hétfő) 

Félévi nevelőtestületi 

értekezlet 

tanítás nélküli munkanap 

Fazekas Tiborné 

Február 07-ig 

 

Szülői értekezletek 

megtartása 

Osztályfőnökök 

Február 22. A középfokú iskolákba való 

jelentkezés, a tanulói 

adatlapok és a jelentkezési 

lapok megküldésének 

határnapja az Oktatási 

Hivatalba és a középfokú 

intézményekbe 

8. évfolyam osztályfőnökei; 

Jánosi Erzsébet, Illésné 

Bata Andrea 

Február 17./24. 

(péntek) 

 

Iskolai farsang 

 

Munkaközösség vezetők, 

DÖK 

 

Február 27 

hétfő. 

 

Központi felvételik 

kiértékelése, elemzése 

Szaktanárok 

Február 24-Március 14. Szóbeli felvételik a 8. 

évfolyamosoknak 

 

Február 27 - Március 03. Alsós nyílt napok Fazekas Tiborné, 

pedagógusok 

 

  



MÁRCIUS 

 

A végrehajtás 

határideje 

Feladat A végrehajtást végző 

személyek 

Március 

 

Határtalanul pályázat 

beadása 

 

Március Házi versenyek szervezése, 

lebonyolítása 

Fazekas Tiborné, Jánosi 

Erzsébet, szaktanárok, 

munkaközösség vezetők 

Március 06-10. A "Pénz7" pénzügyi és 

vállalkozói témahét 

Igazgatóság, pedagógusok 

Március 6-Június 9. Kimeneti mérések Jánosi Erzsébet, szaktanárok, 

osztályfőnökök 

Március 14. 

 

Márc. 15. ünnepi 

megemlékezés 

4. évf. 

Joó Erzsébet, Veres Erszébet, 

Császár Piroska 

Március 14. Fáklyás felvonulás Igazgatóság, humán 

munkaközösség. 

Március 21-22. A tanulói adatlapok 

módosításának napjai 

A 8. évfolyam 

osztályfőnökei, Jánosi 

Erzsébet, Illésné Bata Andrea 

Március 22. A víz világnapja Alsós és Reál munkaközösség 

vezetők 

Március 27-31. Digitális témahét Igazgatóság, pedagógusok 

Március 30. Iskolanyitogató óvodásoknak Fazekas Tiborné, alsós 

tanítók 

 

  



ÁPRILIS 

 

A végrehajtás 

határideje 

Feladat A végrehajtást végző 

személyek 

Április 5. 

(szerda) 

A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap  

 

Április 6-11. Tavaszi szünet  

Április 12. A tavaszi szünet utáni első 

tanítási nap 

 

Április 13. Költészet napja 

április 11. 

Kishalmi Istvánné 

Április 20-21. Első évfolyamosok beíratása Fazekas Tiborné, Illésné 

Bata Andrea 

Április 21.  

 
¾ évi értékelések  Osztályfőnökök 

Április 21./23. Föld Napja (április 22.) 

projektnap  

Skriba Pál, reál 

munkaközösség  

Április 24-28. Fenntarthatósági témahét Igazgatóság, tanítók, tanárok 

Április 25. 

kedd 

Tavaszi nevelőtestületi értekezlet Fazekas Tiborné 

Április 25. 

 

Fogadóóra 1-8. évfolyamon tanító 

pedagógusok 

Április/Május Tájékoztató hit és 

erkölcstan/erkölcstan 

választásáról 

Fazekas Tiborné egyházak 

képviselői 

 

  



MÁJUS 

 

A végrehajtás 

határideje 

Feladat A végrehajtást végző 

személyek 

Május 1-2. hét 

 

Anyák napi ünnepségek Osztályfőnökök 

Május 5-ig Osztályozóvizsgás tanulók 

kiértesítése 

Jánosi Erzsébet, Illésné 

Bata Andrea 

Május. 19. 

 

Diákközgyűlés Nagy Géza, Osztályfőnökök 

Május-június 9. 

 

Osztálykirándulások 

lebonyolítása 

Osztályfőnökök 

 

 

JÚNIUS  

 

A végrehajtás 

határideje 

Feladat A végrehajtást végző 

személyek 

Június 5.  Nemzeti összetartozás napja 

június 4. 

Kulturális programok 7. 

évf. osztályfőnökök 

Június 6. Osztályozó vizsga igazgatóság 

Június 06. Osztályozó konferencia 5-8.évf. Fazekas Tiborné, Jánosi 

Erzsébet 

Június 07. 

 

Osztályozó konferencia 1-4. Fazekas Tiborné, Jánosi 

Erzsébet 

Június 09. Kimeneti mérések befejező napja Jánosi Erzsébet, 

szaktanárok, 

osztályfőnökök 

Június 12. Majális-DÖK nap Igazgatóság, DÖK 

Június 15. 

 

Fizikai állapotmérés befejezése testnevelést tanítók 

Június 15. 

 

Utolsó tanítási nap, tankönyvek 

leadása 

Joó Erzsébet, 

osztályfőnökök 

Június 17. 

 

Ballagás 7-8. osztályfőnökök, 

humán munkaközösség. 

Június  Tanévzáró ünnepély Fazekas Tiborné  

Június 

 

Tanévzáró nevelőtestületi 

értekezlet 

Fazekas Tiborné 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 

a 2022/2023-as tanévre 

 

A munkaközösség tagjai: 

Bartalné Fodor Klára                                Nagy Mária  

dr. Szűcs Lászlóné                                    Nagy Nándorné Szabó Györgyi 

Fazekas Tiborné                                        Veres Erzsébet  

Földi Zoltánné                                           Császár Piroska  

Fülöp Eszter                                              Pócsainé Kassai Ágnes  

Joó Erzsébet Krisztina                              Tasnádi - Varga Mónika                                                                       

Varga Fanni                                               Jávor Brigitta                                            

Horváthné Toldi Anita                               Kovács Edit  

 

Kiemelt feladatunk a tanév során az iskolánk munkatervében meghatározott 

célok teljesítése. 

 

Általános feladatok a tanévben: 

 olyan alapozó munka, amelyre biztonsággal lehet építeni a felsőbb 

évfolyamokon, 

 minden tanulót a maga szintjén kell fejleszteni, megfelelő tevékenységi 

formákkal, 

 minden tantárgyból szükséges a tanév elején a hiányok felmérése, pótlása az 

ismétléssel, 

 a nevelés-oktatási szempontból problémás tanulóknál minden tantárgyból a 

minimumszint elérésére kell törekedni, 

 fontos minden tantárgyból, és minden szinten a tanulás tanítása, 

 a tanulók mérése, értékelése a Pedagógiai Programban foglaltak szerint 

történik, 

 tanulmányi versenyekre, országos mérésekre való eredményes felkészítés, 

 egészségtudatos nevelés, 

 a tehetségek felmérése, a tantárgyi programok követelményeit magasra 

túlteljesítő diákok számára a fejlesztés biztosítása, a tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók sikerélményhez juttatása, 

 tanóráikon olyan légkör kialakítása, amely biztosítja tanulóink számára az 

örömteli munkát, 

 az életkori sajátosságok figyelembevételével az ismeretek tapasztalati úton 

történő tanítása a korszerű szemléltetéssel, játékossággal, 



tevékenykedtetéssel a tanulók érdeklődésének felkeltése, tartós figyelmének 

biztosítása, 

 a tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése, 

 a tanulás-tanítás módszertan új irányelveivel való megismerkedés, 

 módszertani eszköztár bővítése, 

 tolerancia, kommunikációs készség fejlesztésére, 

 környezettudatos szemlélet fejlesztésére, 

 értő olvasás fejlesztése, a néma-illetve a hangos olvasás tekintetében 

 a logikus gondolkodás fejlesztése 

 az eltérő ütemű fejlődésből fakadó többletfeladatok ellátása 

 a szülők naprakész tájékoztatása, 

 korszerű tanulási technikák alkalmazására, 

 hagyományaink ápolására, 

 iskolánk népszerűsítésére 

 a tanórai fegyelemmel kapcsolatos teendők maradéktalan ellátása, 

 a helyes és esztétikus írásmód fejlesztése, 

 tanulóink szókincsének bővítése, 

 megfelelő motiválás a tanulás-tanítás folyamatában, 

 az iskola fegyelmi helyzetének javítása, 

 a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók érdekében szoros kapcsolat 

tartása a gyermekvédelmi szolgálattal és szülőkkel, 

 a tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatása korrepetáláson és a 

fejlesztőpedagógusaink segítségével, 

 a közösségek építése 

 a város kulturális rendezvényeinek, kulturális létesítményeinek látogatása, 

 a pedagógus és tanítványai közötti személyes viszony ápolása, 

 a pedagógus és szülő közötti jó kapcsolat fenntartása, 

 projektheteken való részvétel 

 

Céljaink, feladataink megvalósítása érdekében a tanítási órákon kívül is 

igyekszünk olyan programokat szervezni tanulóinknak, ahol tehetségüket 



kibontakoztathatják, törekszünk arra, hogy minél több tanuló átélhesse a kreatív 

alkotás örömét, nemzeti-nemzetiségi értékeink megismerését. 

 

Kézügyességet fejlesztő foglalkozások, tábor szervezésével színesítjük a 

tanulóifjúság szabadidős tevékenységét.  

A tehetséges gyermekek fejlesztését szolgálva kapcsolatot tartunk fenn az országos 

levelezős tanulmányi versenyek szervezőivel, hogy akadálymentéssé tegyük 

tanítványaink részvételét ezeken a megmérettetéseken. 

Támogatjuk az iskolai diákönkormányzatot, továbbra is részt kívánunk venni 

rendezvényein (melyek szervezésében szívesen segítünk), a ránk bízott feladatokat 

erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten végrehajtjuk. 

 

 

 

Rendezvényeink, versenyeink: 

 

szeptember: 

 Tanévnyitó 

 Tantermek otthonossá tétele 

 Alakuló értekezlet  

 Munkaterv összeállítása 

 Tanmenetek átdolgozása 

 Anyakönyvek megírása 

 Veszélyeztetett tanulók kiszűrése  

 Szülői értekezlet megtartása 

 Fuss 2022 métert az iskoládért! sportnap 

 Papírgyűjtés 

                            

október: 

 Megemlékezés az aradi vértanúkról 

 Megemlékezés az október 23-i forradalomról 

 első évfolyamos gyerekek jelzése Difer mérésre 

 Őszi projeknap 

 Pályaorientációs nap 

                           

                   

  

november: 

 Negyedévi értékelés 

 évfolyamosok bemeneti mérése 



 Olvasási verseny (felolvasási 2.- 4. évfolyam) 

 Difer mérés 

 Magyar nyelv napja 

 Fogadóóra 

 

 

december: 

 Mikulásnap 

 Adventi projekt délután 

 Karácsonyi együttlét 

                      

január: 

 Félévi értékelés, bizonyítványok kiosztása 

 Alapítványi bál előkészületei 

 Magyar Kultúra napja 

                     

február: 

 Alapítványi műsor  

 Farsang 

 Nyílt napok 

 Számolási verseny 1.-4. évfolyam (helyi) 

 Szülői értekezlet 

március: 

 Ünnepi megemlékezés a márciusi forradalomról, 

 fáklyás felvonulás 

 Szövegértési verseny 2.-4. évfolyam (helyi) 

 A víz világnapja 

 Iskolanyitogató 

 Pénzhét 

 Digitális témahét 

                      

                     

április: 

 Szavalóverseny 

 Föld napja 

 Fenntarthatósági témahét 

 Háromnegyedévi értékelés 

 Fogadóóra 

 Költészet napja 

                 

május: 

 4.évfolyamosok kimeneti mérése                     

 Anyák napi megemlékezés - ajándékkészítés 

 Osztálykirándulások 

 Madarak és fák napja 



június: 

 DÖK nap - Majális 

 Családi nap-apák napi megemlékezés-ajándékkészítés 

 Év végi felmérések 

 Értékelés, bizonyítványok írása 

 Tanévzáró 

 Ballagás 

 

Szabadszállás, 2022. szeptember 7. 

  

 Fülöp Eszter 

 munkaközösség-vezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Reál munkaközösségének 
munkaterve a 2022/2023-es tanévre 

 
 
 

Munkaközösségünk 8 tantárgyat ölel fel, a matematikát, fizikát, informatikát, biológiát, 

kémiát, földrajzot, természetismeretet, technikát. 

A munkaközösség tagjai: 

 Bartalné Fodor Klára – tanító, matematika műveltségterülettel, az 5. évfolyamban 

tanít heti 4 órában matematikát. 

 Csőke József – biológia-technika szakos tanár, mesterpedagógusként heti 15 

órában biológiát, természetismeretet, technikát tanít.  

 Jánosi Erzsébet – matematika-fizika-informatika szakos tanár, igazgató-

helyettesként heti 4 órában tanít matematikát a 7. évfolyamon és heti három 

órában tanít szintén matematikát a 8. évfolyamon. 

 Knódel János – gépészmérnök, műszaki tanár, aki nyugdíjasként heti 8 órában 

tanít matematikát a 8. évfolyamon. 

 Knódel Julianna – matematika-fizika szakos tanár, aki nyugdíjasként heti 4 

órában tanít matematikát a 8. évfolyamon. 

 Nagy Géza – biológia-kémia szakos tanár, kémiát, biológiát, fizikát és 

természetismeretet tanít heti 18 órában. Tanórái mellett ellátja a DÖK-kel 

kapcsolatos feladatokat is. 

 Nagy Mihály – mérnök, aki matematikát tanít heti 4 órában a 7. évfolyamon és 

informatikát/digitális kultúrát tanít heti 11 órában, melyből 2 szakkör. 

 Skriba Pál – történelem-földrajz szakos tanár, a reál munkaközösség vezetője, 

heti 8,5 órában tanít földrajzot a 7-8. évfolyamon. 

 Szegediné Váradi Edina – tanító, angol szakos tanár, aki heti 2 órában tanít 

fizikát a 7. évfolyamon. 

 Szépné Horváth Katalin – tanító, matematika műveltségterülettel, aki 

nyugdíjasként az 5-6. évfolyamon tanít matematikát 12 órában. 

Feltételek: 

 Kémia-biológia szaktanterem (15-ös) 

 Kémia és fizikaszertár: kísérletezésekhez szükséges eszközök 



 Földrajz szertár: térképek, földgömb, kőzetgyűjtemény 

 Technikaterem: technika tanításához szükséges eszközállomány 

 Tantermekben: digitális táblák laptopokkal, projektorokkal 

 Számítástechnika termek: asztali számítógépek, digitális táblák laptopokkal, 

projektorokkal, tabletek 

1. Szakkörök:  

 informatika – Nagy Mihály heti 2 óra (robotika) 

 

2. Előkészítők: 

A tavalyelőtti tanévtől a 8. évfolyam esetében a felvételire és a kompetenciamérésre 

való alapos felkészülés céljából matematikából a korábbi heti 4 tanóráról  5-re 

emeltük az órarendi órák számát. Így külön előkészítő foglalkozást nem tartunk. 

3. Tehetséggondozás: 

Az idei tanévben iskolánkban a természettudományos versenyeken való indulás 

keretei között – amennyiben azok a bizonytalan helyzetben megrendezésre kerülnek 

-  támogatjuk tehetséges diákjaink fejlődését. 

4. A munkaközösség kiemelt feladatai a nevelő-oktató munka területén, célok, 

tervek: 

 Egységes követelmény- és értékelési rendszer alkalmazása, ezt a Pedagógiai 

programunk is tartalmazza. Egyenlő bánásmód elve, a pozitív hatások erősítése a 

nevelő-oktató munkában. 

 A digitális tananyagokkal való megismerkedés, és aktív használata a tanórákon. A 

multimédiás eszközök interaktív módon való használata aktivizálja a tanulókat, 

segíti, kiegészíti a tanulásukat, fejleszti a reálos szemléletüket. Az idei tanévtől két 

új digitális táblával és egy „okos tanteremmel” bővült iskolánk IKT ellátottsága. 

 Fontos, hogy a tanulók sokszínű, változatos tevékenységben vehessenek részt, a 

tapasztalatgyűjtés, a tapasztalatok tudatosítása, különböző módokon való 

rögzítése, értelmezése, rendszerezése, összefüggések keresése. 

 Nagy hangsúlyt kap a következtetésre épülő problémamegoldás. 

 Általános célunk a gyakorlatorientált oktatás, a mindennapi környezetünk 

megismertetése, a környezetvédelem erősítése, a környezettudatos életmód 

kialakítása a tanulókban a tanórai, illetve a versenyekre való felkészülés során, 



valamint a természettudományokhoz kapcsolódó rendezvények alkalmával. 

Ökoiskola lévén ezek még hangsúlyosabb feladatot jelent számunkra. 

 Folyamatos egyeztetés az Öko munkacsoporttal. 

 A különböző szaktárgyak közötti átfedések kihasználásával a 

természettudományok komplexitásának kihangsúlyozása, összefüggések, 

kapcsolatok felfedeztetése. 

 A tanulók önálló vagy csoportos munkavégzésének erősítése az órai munkában, 

házi feladatok, szorgalmi munkák, versenyfeladatok oldása során. 

 Csapatmunka, csapatszellem kialakítása, az alkalmazkodóképesség fejlesztése a 

tanulókban a csapatban való versenyeztetés vagy csoportban való foglalkoztatás 

során. 

 Változatos szemléltető anyag alkalmazása az órákon a tanulók érdeklődésének 

felkeltése érdekében. Ehhez rendelkezésünkre állnak digitális táblák laptopokkal, 

asztali számítógépek, kémia és fizika tárgyaknál kísérletezésekhez néhány 

eszköz, természetismeret és földrajz tantárgyaknál térképek, földgömb, technika 

oktatásánál a technikateremben lévő konyha és műhely a terem 

eszközállományával. 

 A kompetenciamérésre való felkészülés, mert a szövegértés stabilitásán kívül a 

természettudományos fogalmak ismeretére is szüksége van a tanulóknak a minél 

tökéletesebb megoldás eléréséhez. Ehhez kapcsolódik az október eleji és áprilisi 

kiskompetencia feladatsor megírása, kijavítása és értékelése a 6 és 8 évfolyamon 

matematikából. Ez 4 osztályt érint. 

 Pályázatokon anyagi támogatás elnyerése a rendezvények szervezéséhez, 

jutalmazásához, versenyekre való utaztatáshoz, tehetséggondozáshoz. 

 Kiemelt feladatunkká vált a kormány által támogatott témahetekhez való 

csatlakozás, mint a pénzügyi, digitális és a fenntarthatósági témahét, melyre a 

diákjainkat fel kell készíteni, motiválni őket az ezeken való minél nagyobb létszámú 

részvételre. 

 A Világ Legnagyobb Tanórájához való csatlakozás. Az eseménysorozat 

magyarországi lebonyolítója az EMMI felkérésére a PontVelem Okos Program 

szervezője, a PontVelem Nonprofit Kft. A tanórát 2017. szeptember 18-ával 

kezdődő héten javasolják megtartani a normál tanítás keretei között. Mind a 

tananyag, mind a kiegészítő anyagok csak on-line, letölthető formában érhetők el, 

azok nyomtatása helyben, az iskolában történik. A szervezők ebben az évben is 

kijelölték a 17 Globális Cél megismertetése mellé azokat a témákat, amit 

részletesebben terveznek körüljárni. Idén a tudatos táplálkozás, felelős 



élelmiszerfogyasztás és az ezzel kapcsolatos fenntarthatósági témák lesznek a 

középpontban. https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/  

 Egyre fontosabb feladatunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése 

szakmai és mentális oldalról egyaránt. Be kell vonni a szülőt az oktatásba, 

rendszeressé kell tenni a családlátogatásokat, hogy a tanulók és a családjuk 

érezzék a támogatást. Meg kell győzni a tanulás fontosságáról. 

 Fontos biztosítani a felső tagozaton a tanulók képességeikhez mérten való 

megfelelő ütemű haladást akár a gyengébb, akár az átlagos vagy jobb képességű 

diákok esetén. Ehhez szükséges, hogy lehetőség szerint kisebb létszámú 

osztályokban folyjon a tanítás. A differenciálás mellett ez nagyban segítené a 

képességfejlesztési lehetőségeket.  

 A tanórai differenciálást egyéb lehetőségekkel egészítjük ki, tanoda programok, 

tehetséggondozó programok, táboroztatások, tematikus kirándulások szervezése. 

 Amennyiben a járványügyi helyzet miatt ismét digitális oktatásra állunk át, 

munkaközösségünk tagjai a legjobb tudásuk szerint végzik el a diákok 

oktatásának feladatát. 

 

5. Versenyek, rendezvények szervezése, versenyeken való részvétel (amennyiben 

azt a járványügyi helyzet azt lehetővé teszi): 

 7. évfolyam tanulmányi kirándulása a Fővárosi Növény- és Állatkertbe, 

projektnap (Csőke József, Nagy Géza) 

 részvétel a tankerület által meghirdetett járási és megyei tantárgyi versenyeken 

 Körzeti komplex természettudományi vetélkedő, Kunszentmiklós 

(természetismeretet, biológiát, kémiát, földrajzot, fizikát tanítók) 

 Megemlékezés a Víz- és a Föld Világnapjára (ez utóbbit a Fenntarthatósági 

Témahét keretén belül valósítjuk meg) (Skriba Pál, Öko munkacsoport) 

 Házi matematikaverseny megszervezése (matematikát tanító kollégák) 

 Házi természettudományi verseny szervezése az 5-6 és a 7-8. évfolyamoknak 

 Részvétel a Levelész matekész és a Matek Tájoló matematikai versenyeken 

 Wattay informatikaverseny (Nagy Mihály) 

 Országos prezentációkészítő versenyen (Nagy Mihály) 

 a Bolyai informatikaversenyen való részvétel (Nagy Mihály) 

 Részvétel a témahetekhez csatlakozó vetélkedőkhöz (Jánosi Erzsébet, Skriba 

Pál) 

 Csatlakozás A Világ Legnagyobb Tanórájához (a munkaközösség tagjai) 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/


 Részvétel a digitális témahét programsorozatában (a felső tagozaton tanító 

kollégák) 

 Részvétel a Pénzügyi és vállalkozói témahét programsorozatában (a felső 

tagozaton tanító kollégák) 

A versenyekre a nevezéseket és nevezési díjak befizetését a kollégákkal való egyeztetés 

alapján a munkaközösség vezető intézi, valamint megszervezi a diákok utaztatását. 

Pályázik az alapítványhoz támogatásért. Ez ettől a tanévtől kezdve csak az utaztatásra 

való pályázást jelenti. A nevezési díjakat a tanulók fizetik. 

A versenyeken résztvevő diákok névsorát a szaktanár állítja össze. 

Ütemterv: 

Szeptember: 

 Tanév eleji szervezési munka minden kolléga esetében. 

 Az reál munkaközösség éves munkatervének összeállítása (Skriba Pál) 

 Munkaközösségi értekezlet, témája a munkaterv megtárgyalása, javaslatok 

összegyűjtése, munkaterv elfogadása, ütemtervek megbeszélése, felelősök 

kijelölése 

 a munkatervek, tanmenetek elkészítése (természettudományos tantárgyakat 

oktató kollégák) 

 kompetencia alapú bemeneti felmérések megszervezése évfolyamonként és 

tantárgyanként (Jánosi Erzsébet) 

 Szakkörök, tehetséggondozás megszervezése 

 Pályázatok benyújtása a Talentum Alapítványhoz 

 papírgyűjtés (szeptember 16. – felelőse Nagy Géza) 

 Pályaorientációs felmérés a 8. évfolyamon (szeptember 19-október 10. között – 

Csőke József, Nagy Géza) 

 A Matek tájoló és a Levelész - Matekész versenyekre való jelentkezés. 

Október: 

 Részvétel „A világ legnagyobb tanórájában” (2022. október 3-7. között) 

 Bemeneti mérés lebonyolítása a 8. évfolyamon (reál munkaközösség, Jánosi 

Erzsébet – október 10-21. között) 



 Bemeneti mérés lebonyolítása a 6. évfolyamon (reál munkaközösség, Jánosi 

Erzsébet – október 24-november 11. között) 

 Pályaorientációs nap (október 28. – osztályfőnökök, munkaközösség, vezetőség) 

 

November: 

 Munkaközösségi értekezlet, témája a negyedéves munka áttekintése, gyengén 

teljesítők kiszűrése, jelzés az igazgatóság felé 

 Bemeneti mérés lebonyolítása az 5. évfolyamon (reál munkaközösség, Jánosi 

Erzsébet – november 14-30. között) 

 Nyílt napok a felső tagozaton (november 17-21.) 

 Fogadóóra (november 29.) 

 a Bolyai informatika versenyen és a Szent Benedek informatika versenyen való 

részvétel (Nagy Mihály) 

 házi szaktárgyi versenyek megszervezése 

December: 

 Adventi vásárban való részvétel (december 16.) 

 8. osztályosok jelentkeztetése a központi felvételire (december 2-ig, Csőke 

József, Nagy Géza) 

 Karácsonyi együttlét (december 20.) 

 Karácsonyi előkészületek 

 Szakmai munkaközösségi nap (december 21.) 

Január: 

 A féléves tanulmányi munka lezárása, értékelése (munkaközösség, 

osztályfőnökök) 

 Készülés az alapítványi műsorra (osztályfőnökök) 

 Felkészülés a központi felvételi megírására (matematika szakos kollégák a 8. 

évfolyamon) 

 Központi felvételik megírása (2023. január 21., 8. évfolyam) – pótnap: 2023. január 

31. 

Február: 

 Alapítványi műsorban való részvétel (osztályfőnökök) – február 10-11. 



 A 8. évfolyam jelentkezési lapjainak kitöltése, elküldése (február 22-ig – Csőke 

József, Nagy Géza) 

 A központi felvételi kiértékelése (Knódel János, Knódel Julianna – február 28.) 

 Wattay informatikaversenyen való szereplés (Nagy Mihály),  

Március: 

 Felkészülés és részvétel a kunszentmiklósi Komplex természetismereti 

vetélkedőn (természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok) 

 Pénzügyi témahéthez való csatlakozás (a felső tagozaton oktató tanárok, március 

6-10.) 

 A házi matematikaverseny szervezése, lebonyolítása (matematika szakos 

kollégák) 

 megemlékezés a „Víz világnapjáról” (2020. március 22. – közösen az Öko 

munkacsoporttal) 

 Az országos prezentációkészítő versenyen való részvétel Kecskeméten 

 a Digitális témahéthez való csatlakozás (a felső tagozaton tanító kollégák – 

március 27-31.) 

 március 6 – június 9. Között kimeneti mérések megszervezése, lebonyolítása a 

felső évfolyamokon. 

Április: 

 A fenntarthatósági témahét programjaihoz való csatlakozás és ennek keretében 

megemlékezés a Föld világnapjáról (április 24-28.) Ennek keretében a 7. évfolyam 

állatkerti látogatásának megszervezése, lebonyolítása (Csőke József, Nagy Géza) 

 megemlékezés a Föld napjára (április 24.) 

 5. évfolyam látogatása a Magyarkertbe (Csőke József, Nagy Géza) 

 Fogadóóra (április 25.) 

Május: 

 Osztálykirándulások lebonyolítás a felső tagozaton 

Június: 

 A kimeneti mérések befejezése (június 9.) 

 Júniálisban (DÖK nap) – június 12. 

 Ballagás (június 17.) 



 Az éves munka értékelése, beszámoló megírása 

Folyamatos feladatok: 

 havonta munkaközösségi értekezletek 

 azonos tantárgyakat tanítók munkacsoportokba szerveződve 

munkaértekezleteket tartanak a szakmai munka fejlesztése, illetve aktuális 

feladatok, programok megszervezése céljából, tapasztalatok, ismeretek, jó 

gyakorlatok megosztása, tudásmegosztás 

 pályázatok figyelése, pályázatírás, pályázatok megvalósítása 

 A Tanoda program folytatódik az idei tanévben is. 

 A levelező versenyek esetében a tanuló munkájának nyomon követése 

 osztálykirándulások szervezése 

Csatlakozunk az iskola és más munkaközösségek által szervezett programokhoz a 

tanév során. 

Szabadszállás, 2022.09.08.            Skriba Pál 
          reál mk. v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola 

humán munkaközösségének munkaterve a 

2022-2023-es tanítási évre 

 

a humán munkaközösség tagjai: 
 

- Császár Piroska (angol nyelv, osztályfőnök) 

- Szegediné Váradi Edina (angol nyelv, osztályfőnök 

- Kishalmi Istvánné (magyar nyelv és irodalom, etika, osztályfőnök) 

- Ballabásné Rádi Erika (magyar nyelv) 

Skriba Pál (történelem, földrajz, osztályfőnök) 

- Skriba-Nagy Mónika (angol nyelv, dráma)) 

- Varga Eszter (történelem, német nyelv, osztályfőnök) 

- Csepreginé Tercza Zsuzsa  (történelem, etika, osztályfőnök) 

- Honti Rita (rajz, óraadó) 

 

 

A munkaközösség vezetője: Varga Eszter 

 

A humán munkaközösség általános céljai: 

 
Szakmai munkaközösségünk az intézmény pedagógiai programja, munkaterve valamint 

az adott közösség javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint 

tevékenykedik. 

• az országos kompetencia - mérésre való felkészülés 

• egységes követelményrendszer betartása 

• felzárkóztatás és tehetséggondozás 

• iskolai rendezvények, ünnepélyek szervezése, dekoráció készítése 

• tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése 

• az empátia, tolerancia, egymásra figyelés erősítése 

• a továbbtanulók sikeres szereplése a felvételin 

 

A munkaközösség feladatai: 

 
• a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység összehangolása 

• tanmenetek készítése, ellenőrzése 

• egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének 

folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése 

• pályázatok, tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása 

• a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének segítése 

• tanítványaink kulturált szórakozásának megvalósítása színház-látogatásokkal 

• iskolai műsorok összeállítása, betanítása 



• az iskolában használandó tankönyvek kiválasztása 

 

Munkaközösségünk célja 

 
Célunk az egységes, színvonalas oktató- és nevelőmunka. Fontosnak tartjuk a tanórákra 

való magas szintű készülést. Feladatunk a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt 

életben használandó tudásanyag átadása. Megalapozzuk tanítványaink viszonyát a 

nemzeti és egyetemes kultúrához. Átélhetik a magyar nyelv és irodalom, a magyar 

történelem és a magyar kultúra más ágazatainak elválaszthatatlanságát. Ezért nagy 

hangsúlyt fektetünk a készségfejlesztésre, a munkafegyelemre és a kulturált viselkedésre. 

Tanítási módszereinkben igyekszünk megőrizni hagyományainkat, de nyitottak vagyunk 

az újra is. A tehetséggondozást szakkörök keretében, a felzárkóztatást korrepetálásokon 

végezzük. 

A tanított szaktárgyak jellegéből adódóan munkaközösségünk jelen van az iskolai 

arculat-tervezés minden pontján. Minden kollégám a gyerekanyagtól függő módon 

igyekszik részt vállalni a tehetséggondozás, a versenyeztetés területén is.  

A szaktárgyak ugyanakkor azt a tényt is közvetítik, hogy a kulcskompetenciák fejlesztése 

területén is nagy szerepvállalást valósítunk meg: elsődlegesen a szövegértési technikák, a 

néma szövegértő olvasás területén igyekszünk minél szélesebb feladatot magunkra 

vállalni.  

Ennek egyik fontos eleme iskolánkban a „kis-kompetenciamérések” lebonyolítása a 6.-8. 

évfolyamokon. Évek óta szeptemberben, majd márciusban mérjük diákjainkat, az 

eredményeket kiértékelve folytatjuk a korrepetálásokon a felkészítést a tanév folyamán. 

Minden kollégámnak tanulságos eredményeket mutatnak ezek a próba-tesztek, így ebben 

a tanévben már ütemterv szerint valósítjuk meg azt. ( A reál munkaközösség is hasonló 

metodika szerint dolgozik, készíti fel diákjainkat a májusi mérésre.) 

kompetencia-méréssel kapcsolatos feladataink a tanév során: 

-„ kiskompetencia” íratása 6. és 8. évfolyamon: 2022. szeptember 30-ig 

 (egységes feladatsor, megbeszélt javítási kód) 

- a feladatsorok értékelése, helyi intézkedési terv készítése: 2022. október 30-ig 

- ismételt teszt-íratás: 2023. március 30-ig 

- a tesztek kiértékelése, felkészülés az országos mérésre: 2023. április 30-ig 

  

Az országos tesztírás ideje: 

 

 

a. Bemeneti mérések bonyolítása: 2022.október- november 

b. Kimeneti mérések bonyolítása: 2023.május –június 

                   felelősök: munkaközösségvezető -szaktanárok 

 



 

 

Oktatási feladataink 

 

Kapcsolódva az iskola munkatervéhez a kiemelt feladataink a következők: 

 

- „…a tanulás a használható tudás, mint a jövő záloga” , a rendszeres tanulásra való 

nevelés 

- az értő olvasás, a beszédkészség fejlesztése, az igényesség erősítése saját és mások 

munkája iránt 

- a tantárgyak adta lehetőségek kihasználása, az ismeretek bővítésére, 

logikus gondolkodás fejlesztésére  

- tanítási – tanulási módszerek fejlesztése, sokoldalú felhasználása a tanítási órákon 

- tehetséggondozás - egyéni tehetségek segítése, felkészítése, versenyekre való nevezése és 

indulása a meghirdetett versenyeken 

- felzárkóztatás – a felzárkóztatásra szoruló tanulóknak a minimum szint kijelölése és 

segítése ennek eléréséhez, munkájuk folyamatos ellenőrzése  

- egyéni fejlesztésre szoruló tanulók munkájának segítése, felkészítése a nehézségekkel 

küzdő tantárgyakból, egyéni elbírálással értékelve ezeket a tanulókat  

- szaktárgyakon belül egyeztetni az egységes elvárásokat (pl. füzet ellenőrzés, tananyag 

felosztás) 

- kölcsönös óralátogatások, hospitálások szervezése 

- önművelődés, mint a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége pl. könyvtár, internet 

használata 

- előkészítő foglalkozások, a végzős diákok felkészítése a felvételi vizsgára, a 

középiskolára  

- pályázati lehetőségek figyelése, azokra való jelentkezés a nyertes pályázatok végrehajtása 

Nevelési feladatok 

- a házirendben meghatározott, elfogadott viselkedési, erkölcsi szabályok betartása, betartatása 

- törekedni a fegyelmezett magatartás kialakítása tanítási órákon, a szünetekben és az iskola 

rendezvényein  

- a tanítási órákon és azon kívül a pedagógus etikus viselkedése, tanúsítson mértékletességet, 

türelmet a kollégái, a tanulók és a szülők iránt 

- kötelességtudat erősítése, saját munka és a vállalt feladatok ellátásában  

- környezetvédelem - tantermek megóvása a rongálásoktól, esztétikájának biztosítása 

- a rongálások megelőzése, okozott károk megtérítése  

- szabadidős programok szervezése diákjainknak: színházlátogatások 5.-8. évfolyamon 

- tanulóink honismereti tudásának bővítése, a városi honismereti gyűjtemény és a tájház  

megtekintése azzal a céllal, hogy megismerjék történelmi múltunk és népi hagyományainkat 



- tanulmányi kirándulások szervezése, hogy tanulóink megismerjék hazánk szépségeit és értékeit 

Módszertani elvárásaink 

Módszertani lehetőségeink fejlesztése érdekében igyekezni fogunk a: 

- kooperatív technikák, a csoportos foglakozások felé egyre többször és egyre hatékonyabban 

kitekinteni 

- feladatbankot igyekszünk teremteni a magyar nyelv- és irodalom, történelem, illetve az idegen 

nyelvi tudás mélyítésére 

- fokozottan használjuk az interaktív oktatásban rejlő lehetőségeket is. Különös tekintettel a 

járványügyi helyzetre készülünk az online – oktatás szakszerű lebonyolítására. 

- minden tanév elején szaktárgyi csoportokban vizsgáljuk át a helyi tanterveket, ahol szükséges, 

ott a pótlásokat is elvégezve. 

- tanév elején a tanmenetekben a tanórák 20%- ban DFHT-és órákat tervezünk a 

lemorzsolódással veszélyeztett tanulók megsegítése, státuszának emelése érdekében 

 

A humán munkaközösség tagjainak tanórán kívüli elfoglaltságáról: 

 

-  Császár Piroska- tanulószobai felügyelet, tanoda program 

- Kishalmi Istvánné – tanulószobai felügyelet, tanoda program 

- Skriba Pál - 1 óra korrepetálás 5.-8. évfolyamon, 1 óra tehetséggondozás 5.-8. 

évfolyamon, tanoda program 

- Varga Eszter-korrepetálás szükség esetén 5.-8. évfolyamon 

Versenyeinkről 

történelemből: 

 

- helyi történelem verseny: 2023.  március 

- Galambos Sándor Történelemverseny 2023.április 

felelős: Skriba Pál és Varga Eszter 

magyar nyelvből: 

- iskolai rendezésű Komplex szövegértési és helyesírási verseny, 

2022.november 

felelős: Kishalmi Istvánné 

magyar irodalomból: 

- iskolai rendezésű Kazinczy Szépkiejtési Verseny 4.-8. évfolyamon: 2023.május 

felelős: Bartalné Fodor Klára és Kishalmi Istvánné 

- rajzverseny a Petőfi-emlékév keretén belül 1-8.évfolyam 



-                         felelős:Varga Eszter és Honti Rita 

 

- költészet napi iskolai szavalóverseny: 2023. áprilisa 

 

- Literatúra – költészetnapi hagyomány folytatása: 2023.április 

felelős: magyartanárok, alsó tagozatos kollégák 

- „ Im memoriam Ranga Tanárnő” Szavalóverseny: 2023. április 

felelős: Bartalné Fodor Klára, Kishalmi Istvánné 

idegen nyelvből: 

- iskolai angol verseny: 2023.március                                

 

 

Rendezvényeinkről 

A humán munkaközösség elkötelezett diákjaink kulturális életének fejlesztésében, így reményeink 

szerint az iskolai alapítvány támogatásával, valamint a Lázár Ervin Program keretén belül 

többször is lesz lehetőség igényes színházi élményt nyújtani felső tagozatos diákjainknak. 

     felelős a szervezésért: Varga Eszter és az évfolyamokon dolgozó osztályfőnökök   

-  

- 2022. november: nyílt napok a felső tagozaton (kollégáim 2 alkalommal mutathatják meg 

a szülőknek munkájukat) 

    felelős: a humán mk. minden tagja 

-  2022. december: az SZK rendezésében: adventi vásár    felelős: SZK- vezetősége, 

kollégák 

- 2022.december: karácsonyi együttlét felelős: osztályfőnökök 

- 2023. február: iskolai alapítványi báli műsor                  felelős: az iskola minden 

pedagógusa 1.-8. évfolyamon 

 

 

- 2023. február 28-ig: a nyolcadikos diákok központi felvételi dolgozatainak kiértékelése 

magyar nyelv és irodalomból       felelős: Kishalmi Istvánné 

- fáklyás felvonulás 2023.március 15-én : felelős: a humán munkaközösség tagjai 

- Pénz7 témahét   felelősök: magyar és történelem szakos kollégák 

 

   



 

 

-  

 

 

- 2023. június: ballagási ünnepség      felelős: magyartanárok, a 7. és 8. évfolyam 

osztályfőnökei 

 

Műsorainkról 

 

- az aradi vértanúk emléknapja          felelős: iskolai DÖK- szervezet és Varga Eszter 

-           emlékműsor az 1956-os forradalom alkalmából  felelős : Csepreginé Tercza Zsuzsa 

- a magyar nyelv ünnepe                     felelős: Kishalmi Istvánné 

- magyar kultúra napja                        felelős: Ballabásné Rádi Erika 

- a nemzeti összetartozás ünnepe        felelős: 7. évfolyam osztályfőnökök 

 

A munkaközösség által elfogadott munkatervből is jól kirajzolódik, hogy munkaközösségünk 

minden tagja jelen van iskolánk tanulmányi és kulturális tevékenységében egyaránt.  

 

Mint minden évben, most is azt kívánom minden kollégámnak, hogy legyen 

fáradhatatlanul sok energiája, pozitív életszemlélete a vállalt feladatok maradéktalan 

megvalósításához! 

 

Szabadszállás, 2022. szeptember 10-én 

                            Varga  Eszter 

                           a humán munkaközösség vezetője 
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