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Irinyi Károly Általános Iskola 

és 

 Alapfokú Művészeti Iskola 

Csere-erdő Általános Iskolája 

4123 Hencida, Csokonai u. 2. 

tel: 06-54-417-024 

e-mail: alt.isk.hencida@gmail.com  

          
 

MUNKATERV 

 

 

2020/2021. tanév 
Összeállította: Hadobásné Karancsi Annamária 

                            Intézményvezető-helyettes 

A munkatervet a tagintézmény nevelőtestület 2020. augusztus 24-én az alakuló értekezleten 

elfogadásra javasolta. 

……………………………………………  

                                                                                    Hadobásné Karancsi Annamária 

                                                                                      Intézményvezető-helyettes 

 

A munkatervet a nevelőtestület elfogadta, 2020. augusztus 31-én  

……………………………………….        

Törökné Csörsz Csilla 

                                                                                       Intézményvezető 
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Munkaterv 

2020/2021-es tanév 

 

1. Bevezetés 

 

A 2020/2021. tanévre a munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 2020./2021. tanév 

rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 

 
 Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév 

rendjéről 

 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

 A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 A kerettantervi szabályozás változásai, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII.21) EMMI rendelet 

 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról  

 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 A 326/2013 (VIII.31) Kormányrendelet a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 

 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó 

fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 

 Pedagógiai Program, 

 Kerettanterv, helyi tanterv 

 SZMSZ, 

 Házirend, 

 Munkaköri leírás 

 

Az elfogadott munkaterv közzététele: 

 A tanári szobában. 

 

A tagintézmény elfogadott munkatervről értesítést kap: 

 Az intézmény vezetője 

 Szülői Munkaközösség elnöke 
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2. Feltételrendszer leírása 

 

2.1. Helyzetelemzés 

Tanulói létszámadatok: 

 

évfolyam 
osztályok 

száma az 

évfolyamon 

tanulók 

tényleges 

száma az 

évfolyamon 

ebből 
tanulók 

számított 

száma az 

évfolyamon SNI HH HHH BTM 

1 1 11 0 1 10 0 11 

2 1 13 0 1 12 1 13 

3 1 8 0 1 7 2 8 

4  1 9 1 0 9 3 10 

5 1 12 0 2 10 1 12 

6 1 9 1 1 8 3 11 

7 1 14 0 0 14 3 14 

8 1 15 1 1 14 3 16 

Eltérő 1 5 5 2 2 0 11 

összesen 9 96 8 9 86 16 106 

    

 

 

 

 

Humánerőforrás: 

Intézményvezető: Törökné Csörsz Csilla 

Intézményvezető-helyettes: Hadobásné Karancsi Annamária 

 

 

Magántanulók száma 
1. 

osztály 

2. 

osztály 

3. 

osztály 

4. 

osztály 

5. 

osztály 

6. 

osztály 

7. 

osztály 

8. 

osztály 

Eltérő 7-8 Összesen 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SNI tanulók 

0 0 0 1 0 1 0 1 5 8 

BTMN tanuló 

0 1 2 3 1 3 3 3 0 16 
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Pedagógusok száma: fő 
- Vezetői feladatkör ellátása 1 fő 
- Tanítói feladatkör ellátása 4 fő 
- Tanári feladatkör 6 fő 

Áttanító pedagógusok intézményünkbe  9 fő 

Áttanító pedagógus intézményünkből  0 fő 

Nevelő-oktató munkát segítő  1 fő 

Technikai dolgozók száma: 3 fő 
- Udvaros 1 fő 

- Takarító 2 fő 

Tartósan távol lévő dolgozók száma:  1 fő 

 

 

            Alkalmazott pedagógusok 

            
 Pedagógus neve munkaköre végzettsége osztályfőnök Megjegyzés 

1. 1

. 
Ambrus Edit tanító tanítóképző főiskola 3.d  

2. 2

. 
Ambrus Erzsébet tanár főiskola 

német szak 

5.d  

3. 4

. 
Dorogi Anikó tanító tanítóképző főiskola 8.d  

4. 5

. 
Gombos Szilárd tanár tanítóképző és tanárképző 

főiskola  

ének-zene 

7.d; Sajátos 

nevelési igényű 

osztály 

 

5. 6

. 
Hadobásné 

Karancsi 

Annamária 

intézményvezető-

helyettes, 

fejlesztőpedagógus 

szociálpedagógus, 

szakvizsgázott differenciáló-

fejlesztő, fejlesztőpedagógus, 

szakvizsgázott közoktatás 

vezető 

  

6. 7

. 
Kopányi Erzsébet tanító tanítóképző főiskola 2.d  

7. 8

. 
Kovács Anikó tanár egyetem 

matematika 

 Tartósan távol 

8.  Lakatos János tanár főiskola földrajz-történelem 

szak 

6.d  

9. 1

0

. 

Pap Miklósné tanító tanítóképző 

főiskola 

1.d Munkaközösség-

vezető 

10.  Vidákovics 

Gyöngyi 

tanár magyar nyelv és irodalo m szak  2020.09.01-től 

11. 1

3

. 

Viskiné Kollár 

Mariann 

tanító tanítóképző főiskola 4.d  

 

Napközis és tanulószobai csoportok 

Napközi csoport Csoportvezetők Osztály Megjegyzés 

  I. Kopányi Erzsébet 1.- 4.  

II. Kollár Mariann 2.- 3.  
Tanulószobai 

csoport 
 Osztály  

I. Lakatos János  5.- 8.  

 

 

Áttanítók 

 iskolánkba iskolánkból 

Veress Sándorné  
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Keresztesi Anikó  

Kriczky István  

Nagy Edina  

Vajas Vera  

Farkas Csilla  

Vajna Fernanda  

Bányai Ottó  

Deme Dávid  

Oktató-nevelő munkát segítő 

Halász Lajosné 

 

Megbízási szerződéses dolgozók 

Barcsainé Bagaméry Margit 

Kun István 

Deme Dávid 

Technikai dolgozók 

Borók Istvánné 

Sali Éva 

Dienes Lajos 

 

Tantestületen belüli megbízatások 

Sorszám Megnevezés/felelős Pedagógus neve 

1. Idegen nyelvi mérés  Ambrus Erzsébet 

2. OKM mérés  Dorogi Anikó 

3. Tankönyvfelelős Halász Lajosné 

4. Rendezvények hangosítása Gombos Szilárd 

5. Sportfelelős Gombos Szilárd. Lakatos János 

6. KIP koordinátor, munkaközösség vezető Pap Miklósné 

7. Pályaválasztási felelős Gombos Szilárd, Dorogi Anikó 

8. Honlap frissítése Kovács Zsolt 

9. DÖK segítő Ambrus Erzsébet 

10. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Kopányi Erzsébet 

11. Tankerületi mérés koordinátora Ambrus Erzsébet 

 

 

Intézményi ügyeleti rend: 

 

Sorszám Név Ügyelet 

1. Törökné Csörsz Csilla hétfő  

2. Vajasné Ragályi Edit kedd-csütörtök 

3. Hadobásné Karancsi Annamária szerda 

4. Kissné Balogh Krisztina péntek 
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2.2. Tárgyi feltételek 

Szükség szerinti karbantartás, javítás a tankerület jóvoltából szakember biztosítása révén történik 

az előző évhez hasonlóan. 

Laptopok, nyomtató, interaktív táblák, állnak rendelkezésünkre. A meglévő eszközök elősegítik a 

mindennapi munkánkat, valamit szélesebb és színesebb teret biztosítanak a digitális kompetencia 

fejlesztéséhez. Valamennyi interaktív táblához tartozó projektor, javításra szorul. 

3. A tanév kiemelt feladatai: 

3.1. A Köznevelési törvény és a rendeletek módosításából adódó feladatok: 

 A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésére való felkészítése. 

 A pedagógusi munkaidőrendszer működtetése, dokumentálása 

 Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév 

rendjéről, valamint a Pedagógiai Programban megfogalmazottak megvalósítása 

 A NAT 2020 bevezetése felmenő rendszerben az első és az ötödik évfolyamon. 

 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megsegítése, számuknak csökkentése. 

(mellékletként csatolva) 

 A kompetencismérés eredményeinek lehetőség szerinti javítása. (mellékletként csatolva) 

 

3.2. Egyéb feladatok: 

 Az iskolai rend, tisztaság alakítása, fenntartása.  

 Tárgyi feltételek fejlesztése –, audiovizuális eszközök és a nevelési-tanítási eszközök 

körének bővítése pályázati lehetőségek útján. 

 Az iskolai adminisztrációs, tanügyi, ügyviteli rendszer, szervezési, tárgyi fejlesztése. 

 Az E-KRÉTA rendszer felhasználói szintű alkalmazása. 

 Színes, változatos iskolai élet folytatása: Az iskolai rendezvények áttekintése, a bővítés, 

módosítás tervezése.  

 A fejlesztés, SNI tanulók szakszerű ellátása. 

 Az udvar fejlesztése. 

 Partnerekkel való kapcsolattartás kialakítása, erősítése. 

 Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása. 

 A kompetencia alapú oktatásrendszer fejlesztése. 

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

folyamatos fejlesztése.  

 A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztése.  
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 Az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. A pandémiás 

helyzet miatt az egészségtudatos magatartás fokozottabb alakítása.  

 A környezettudatos magatartás alakítása.         

 A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. 

 A normatudatos magatartás alakítása és fejlesztése.     

 A felmérések tükrében helyzetkép kialakítása tanulói és osztályszinten egyaránt.  

 Pályázati erőforrások kihasználása. 

 Hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése. 

 Képessé tenni tanulóinkat az önálló tanulásra. 

 Az életkornak megfelelő fejlettségi szintű és önkormányzó képességű közösség 

fejlesztése. 

 A tankerületi mérésekhez kapcsolódóan folyamatos fejlesztések. 

 A szociális kompetencia fejlesztése a vizuális kultúra órák során felmenő rendszerben, 

immár a negyedik évfolyamot is bevonva. 

 A KIP módszer megerősítése  

 A DIP feladatainak elvégzése 

 A KAP program bevezetésének előkészítése. 

 

A 17/2013 (III. 1.) EMMI rendeletnek megfelelően történik iskolánkban a hagyományos 

nyelvoktató nemzetiségi nevelés –oktatás. 

Az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve tartalmazza a nemzetiség nyelve és irodalma, 

valamint a nemzetiségi népismeret oktatását az első évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig. A 

nemzetiségi népismeret tanítása önálló tantárgyként az adott nemzetiség nyelvén folyik. A 

roma/cigány nemzetiség esetében a nemzetiségi népismeret oktatása a magyar nyelven is folyhat. 

A hagyományos nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatásban a tanítás nyelve a magyar nyelv 

tanítási óra keretében az első évfolyamtól kell oktatni. 

Felmenő rendszerbe került bevezetésre. Minden osztályban 3 nyelvóra és 1 cigány népismeret óra 

keretében van lehetősége a tanulóknak irányított módon a roma kultúra megismerésére, 

elsajátítására. Emellett szakkör formájában a kulturális elemekkel ismerkedhetnek meg a tanulók. 

 

A célok, feladatok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek: 

Tevékenység  Felelős  Határidő  Ellenőrzi  Indikátor  

A Nkt. módosításának és az új 

jogszabályi változásoknak a 

megismerése. A Pedagógiai Program, 

SZMSZ, Helyi Tanterv , Házirend 

Intézményvezető-

helyettes, minden 

érintett kolléga 

folyamatos Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettes 

dokumentum-ellenőrzés 
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aktualizálása a jogszabályi 

változásoknak megfelelően 

A tanulók személyiségének 

megismerésével a foglalkozási tervek 

elkészítése, a fejlesztés irányainak és 

feladatainak meghatározása. A 

rendszeres információcsere az 

osztályban tanító nevelők és a szülők, a 

fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, 

áttanító pedagógusok között.  

Osztályfőnök, 

fejlesztőpedagógus, 

2020. szept. 

30.  

Folyamatos 

Intézményvezető, 

Intézményvezető-

helyettes 

dokumentum-ellenőrzés 

A szülőkkel való közvetlen 

kapcsolattartás 

nevelőtestület folyamatos Intézményvezető-

helyettes 

feljegyzések, beszámolók 

A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

tanulók életkörülményeit felülvizsgálva 

a nyilvántartások pontosítása.  

Osztályfőnökök, 

gyermekvédelmi 

felelős 

2020. 

szeptember 

11. 

Intézményvezető-

helyettes 

dokumentum-ellenőrzés, 

beszámoltatás 

Munkatervek elkészítése az elfogadott 

iskolai munkaterv figyelembe vételével 

az iskolai 

megbízatásokat ellátó 

kollégák, 

osztályfőnökök 

2020. 

szeptember 

10. 

Intézményvezető-

helyettes 

dokumentum-ellenőrzés 

Mérések (DIFER) osztályfőnök, 

fejlesztőpedagógus 

2020. október 

9. 

Intézményvezető dokumentum-ellenőrzés 

A tanulók ellenőrzése, értékelése.  nevelőtestület folyamatos Intézményvezető-

helyettes 

dokumentum-ellenőrzés 

Az iskola tanulóinak tájékoztatása az 

intézményi történésekről. 

nevelőtestület folyamatos Intézményvezető-

helyettes 

beszámoltatás 

A pedagógusok, tanulók kellemes 

közérzetének javítása 

intézményvezető-

helyettes, 

nevelőtestület 

folyamatos Intézményvezető-

helyettes 

tájékozódás  

 

Az iskolai faliújságok dekorálása.  

Az osztály faliújságok létrehozása 

dekorálása, évfordulókhoz, osztály 

életéhez kötődően. 

osztályközösségek, 

osztályfőnökök 

folyamatos Intézményvezető-

helyettes 

tájékozódás 

A kulturális,- sportrendezvények 

lehetőség szerinti látogatásával az 

ismeretek iskolán kívüli bővítése. 

osztályfőnökök 

 

folyamatos Intézményvezető-

helyettes 

beszámoló 

Az osztály közösségek erősítése  osztályfőnökök folyamatos Intézményvezető-

helyettes 

tájékozódás, beszámoló 

Tanári ügyelet megszervezése nevelők 2020. 

szeptember 4. 

Intézményvezető-

helyettes 

beszámoltatás 

Tanulói ügyelet bevezetése  osztályfőnökök 2020. 

szeptember 

30. 

Intézményvezető-

helyettes 

beszámoltatás,  

Az óvodával való kapcsolattartás 

megszervezése 

igazgatóhelyettes folyamatos Intézményvezető-

helyettes 

beszámoltatás 

Takarítási akció szervezése. nevelőtestület Ősszel és 

tavasszal 

Intézményvezető-

helyettes 

beszámoltatás 

Témahetek megvalósítása nevelőtestület OH által 

megadott 

időintervallu

mban 

Intézményvezető-

helyettes 

beszámoló, tanulói 

produktumok 

Pályázatok felkutatása Intézményvezető-

helyettes 

folyamatos Intézményvezető beszámoltatás,  

Suliváró programsorozat Intézményvezető-

helyettes 

előkészület 

folyamatos, 

lebonyolítása 

beiratkozás 

előtti időszak. 

Intézményvezető Szülői értekezlet, 

tematika, felhívás, 

gyermeki produktum, 

beiratkozottak száma. 
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A tanév helyi rendje 

 A 2020/2021. tanév fontosabb időpontjait, feladatait „Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. 

(VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről-tartalmazza. 

2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási 

napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma százhetvenkilenc nap.  

4.1 Feladatok – határidők 

Feladat: Határidő: Felelős:   Ellenőrzi: 

 

Szülői 

értekezletek 

 

1. 2020. szeptember 30-ig 

2. 2021. február 26-ig 

 

A kialakult helyzet miatt az első és 

a nyolcadik évfolyamra 

vonatkozólag. 

Osztályfőnök Intézményvezető-

helyettes  

Fogadó órák meghatározott rend szerint, 

előzetes jelzést követően 

Nevelők Intézményvezető-

helyettes 

Adminisztratív feladatok 

Tantárgyfelosztás 

elkészítése 

2020.augusztus 24. 

2021. január. 

 

Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Órarend elkészítése 2020. augusztus 31. Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Hit – és erkölcstan 

oktatásának megszervezése 

2020. augusztus 31. Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Délutáni foglalkozások 

rendjének kidolgozása 

2020. augusztus 31. Nevelők Intézményvezető-

helyettes 

Ügyeleti rendszer 

kidolgozása 

2020. szeptember 4. Nevelők Intézményvezető-

helyettes 

Tanulói ügyeleti rendszer 

bevezetése  

2020. szeptember 30-

ig 

Osztályfőnökök Intézményvezető-

helyettes 

Tisztasági verseny 

meghirdetése 

2020.  

szeptember 18. / 

 A verseny és az 

értékelése folyamatos 

Osztályfőnökök,  Intézményvezető-

helyettes 

Szakkörök indítása 2020. szeptember 14. Szakkört vezető pedagógusok Intézményvezető-

helyettes 

Osztálytermek dekorálása 2020. szeptember 7.- 

folyamatos 

Osztályfőnökök Intézményvezető-

helyettes 

Munkatervek elkészítése, 

bemutatása 

2020. szeptember 10. Osztályfőnökök, 

csoportvezetők, szakkörvezetők 

Intézményvezető-

helyettes 

A HH; HHH- s tanulók 

nyilvántartásának áttekintése 

2020. szeptember 11. Gyermekvédelmi feladatokat 

ellátó pedagógus 

Intézményvezető-

helyettes 

Tanmenetek elkészítése, 

bemutatása 

2020. szeptember 10. Nevelők Intézményvezető-

helyettes 

Elektronikus napló 

ellenőrzése, feljegyzés 

készítése 

Havi rendszerességgel Intézményvezető-helyettes, 

munkaközösség-vezetők 

Intézményvezető 

Óralátogatások 

dokumentálása 

Alkalom szerint Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Az októberi statisztika 

elkészítése 

2020. október 1 – 15. Osztályfőnökök Intézményvezető-

helyettes 

Ellenőrzési ütemterv 

kidolgozása 

2020. október 1. Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 
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Az első osztályosok 

diagnosztikus 

fejlődésvizsgálatának 

elvégzése, létszámjelentés 

2020. október 1. – 

október 21. 

  

2020. október 22. 

1. évfolyam osztályfőnöke, 

fejlesztőpedagógus 

Intézményvezető 

Munkaszervezési feladatok 

Tankönyvek kiosztásának 

megszervezése 

 

2020. szeptember 1. 

 

Tankönyvfelelős Intézményvezető-

helyettes 

A házirend aktualizálása 2020. augusztus 26. Pedagógusok Intézményvezető-

helyettes 

Az egész napos iskolai 

bent tartózkodás 

megszervezése alsó 

tagozatban 

2020. szeptember 2-4. Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Az adminisztráció 

ellenőrzése 

folyamatos Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Értekezletek 

Alakuló értekezlet 2020. augusztus 24.   Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Tanévnyitó értekezlet 2020. augusztus 27. A 

kialakult helyzet miatt 

tagintézményenként.  

Intézményvezető  Fenntartó 

Pályaorientációs nap 2020. november 13. Intézményvezető-helyettes, 

pályaválasztási felelős 
Intézményvezető 

Tavaszi Szakmai Nap 2021. április 7. Intézményvezető Fenntartó 

Osztályozó értekezlet   2021. január  Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Félévi értekezlet   2021. február 5. Intézményvezető Fenntartó 

Osztályozó értekezlet   2021. június Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Tanévzáró értekezlet 2021. június  Intézményvezető Fenntartó 

Osztályozóvizsgák: 

1. félév 

2. félév 

 

2021. jan. 

2021. jún.  

Érintett osztályfőnök, 

gyógypedagógus 

Intézményvezető-

helyettes 

Munkaértekezlet havonta, vezetői 

megbeszélést 

követően, illetve 

szükség szerint 

Intézményvezető-helyettes Intézményvezető 

Munkaközösségi 

megbeszélés 

minden hónap első 

szerdáján, szükség 

szerint 

Mk. vezető Intézményvezető-

helyettes 

Szülői Munkaközösség 

gyűlése 

szabályzat szerint SZMK, vezető 

Intézményvezető-helyettes 

Intézményvezető 

 

4.2. Tanítási szünetek: 
Megnevezés: Időpont: Megjegyzés: 

Őszi szünet Az őszi szünet 2020. október 23-tól 

2020. november 1-ig tart.  

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2020. október 22. (csütörtök), a 

az őszi szünet utáni első tanítási nap 

2020. november 2, (hétfő). 

Téli szünet A téli szünet 2020. december 21-től 

2021. január 3-ig tart. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

2020. december 18. (péntek),  

a téli szünet utáni első tanítási nap 2021. 

január 4. (hétfő) 

Tavaszi szünet tavaszi szünet 2021. április 1-től 

2021. április 6-ig tart. 

A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2021. március 31. 

(szerda), a tavaszi szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 
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4.3. Munkanap áthelyezés  

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

2020. december 12-e (szombat) számít áthelyezett munkanapnak a tanévben. 

4.4. A hat tanítás nélküli munkanap felhasználása 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat 

fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével 

az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 

A tanévben a hat tanítás nélküli munkanapok az alábbiak szerint alakulnak:  

Téma Időpont Felelős  

Pályaorientációs nap 2020. november 13. Intézményvezető-helyettes, 

pályaorientációs felelős 

Nevelési értekezlet 2020. február 5. Intézményvezető 

Tavaszi Szakmai Nap 2021. április 7. Tankerület, Intézményvezető, 

Intézményvezető-helyettes 

„Jekh Kethano Dyes”-Egy Közös 

Nap 

2021. április 30 Intézményvezető-helyettes, 

Pedagógusok 

Nevelési értekezlet 2021. május 14. Intézményvezető 

DÖK (SPORTNAP az 

intézményi Diákönkormányzattal 

történő egyeztetést, majd annak 

jóváhagyását követően) 

2021. június 15. Pedagógusok 

 

5.  Mérések 

 Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott 

méréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben az iskolák 2021. május 26-án végzik el a Hivatal 

által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. A mérés napja tanítási napnak 

minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező 

tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A 
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méréshez, értékeléshez szükséges adatokat az iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-

ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 

A Hivatal 2022. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az 

intézményi szintű elemzéseket a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, az intézményi és a 

fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A 

Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek. Az elemzések 

nevelőtestületi szintű értelmezése alapozza meg a következő tanév feladatait. (Mellékletként 

csatolva) 

 Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében le kell folytatni az írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi 

szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 

2021. május 19-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. 

Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is 

az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2020. 

november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-

ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az iskola a Hivatal 

által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és 

évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 

2021. június 11-ig. 

 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 

általános iskolák 2020. október 9-ig felmérik 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. 

Az általános iskolák 2020. október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a 

Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az 

általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig kell elvégezniük. 

 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. 
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 A 2020/2021. 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 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük. A mérés 

eredményeit az érintett iskolák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. 

 

Tankerületi mérések: A tanév során meghatározott időpontokban, területeken.  

(Mérési naptár folyamatban.) 

6. Versenyek, egyéni bánásmódot igénylő tanulókkal történő foglalkozás keretei 

 A tehetséges tanulók fejlesztése  

 Részvétel a környező iskolák versenyein (lehetőségtől függően) 

 Helyi versenyek 

 Pályázatokon való részvétel 

 Sportmérkőzéseken való részvétel (lehetőségtől függően) 

 Szakkörök 

 

 Szakkörök: 

 „Kethane” – hagyományápoló szakkör heti 1 órában 

 Sportkör felsőben heti 2 órában 

  

Énekkar időpontja: hétfő 14:15-15:00  

 

 Felzárkóztatás:  

Rendszeres lehetőséget biztosítása az osztályokban a tantárgyi felzárkóztatásra.  

 Habilitáció, rehabilitáció: 

Eleget téve a törvényi előírásoknak a sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs órák keretében 

kapják meg a számukra a szakértői bizottság által előírt fejlesztést egyéni fejlesztési terv alapján 

gyógypedagógus közreműködésével. 

 Versenyek:  

 A tanév során meghirdetésre kerülő versenyekre történő lehetőség szerinti jelentkezés.  

 A Tankerület, illetve a fenntartó iskolái által meghirdetésre kerülő versenyeken való 

részvétel, lehetőségünk szerint. 

  

 

 

7. Kiemelt iskolai ünnepek, rendezvények, programok  
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2020-2021 

Időpont   esemény felelős 

Augusztus, 

Szeptember 

2020. augusztus 24. alakuló értekezlet Hadobásné Karancsi Annamária 

2020. augusztus 27. tanévnyitó értekezlet Törökné Csörsz Csilla 

2020. szeptember 1.  tanévkezdéssel kapcsolatos 

tájékoztatás 

 Hadobásné Karancsi Annamária, 

Pap Miklósné 

Osztályonként/osztályfőnök 

2020. szeptember 1- 

szeptember 30. 

tantermek dekorációja osztályfőnökök, osztálytanítók 

2020. szeptember 1. felzárkóztatók beindítása osztályfőnökök, osztálytanítók 

2020. szeptember 7. kapcsolatfelvétel a 

gyermekjóléti szolgálattal 

Kopányi Erzsébet 

2020. szeptember 

tankerület által 

meghatározott időpontban 

tankerületi mérések, a 

fejlesztések folyamatosan  

Valamennyi pedagógus, Ambrus 

Erzsébet mérési koordinátor 

2020. szeptember 10. kapcsolat felvétel a védőnővel Kopányi Erzsébet 

2020. szeptember 21.  

2020. október 12. 

A pályaválasztást 

megalapozó kompetenciák 

vizsgálatát 

Intézményvezető-helyettes, 

osztályfőnökök 

2020. szeptember 25. Európai Diák Sportnap Gombos Szilád, Lakatos János, 

int.vez-h. 

2020. szeptember 30. KIP beindítása KIP munkaközösség-vezető, int.vez. 

helyettes 

2020. szeptember 30. A magyar népmese napja Viskiné Kollár Mariann, Ambrus 

Edit 

Havonta elektronikus naplók 

ellenőrzése folyamatosan 

int.vez.-helyettes, munkaközösség-

vezető 

Október: 2020.október 6. megemlékezés az Aradi 

vértanukról  

Osztályfőnökök 

2020. október Október kupán részvétel Lakatos János, Gombos Szilárd 

2020. október 20. Lehetőség szerint az elsős 

tanulók visszalátogatása az 

óvodába 

Pap Miklósné, Hadobásné Karancsi 

Annamária 

2020.október 22. megemlékezés október 23-áról Gombos Szilárd 

November: 2020. november 12. mesefelolvasó verseny Kopányi Erzsébet, Pap Miklósné 

2020. november 13.  pályaorientációs nap Dorogi Anikó, Gombos Szilárd 

2020. november 26. szépíró verseny Pap Miklósné, Viskiné Kollár 

Mariann 

December 2020. december 4. télapó látogatása osztályfőnökök, Kopányi Erzsébet, 

Ambrus Edit 

2020. december  tankerületi mérés megíratása osztályfőnökök, osztálytanítók 

int.vez.helyettes 

2020. december 10. Karácsonyi játszóház –alsó  Viskiné Kollár Mariann, Ambrus 

Edit, Dorogi Anikó 

2020. december 18. Karácsonyi ünnepség Lakatos János, Gombos Szilárd 

Január: 2020. január  osztályozó értekezlet 

megtartása 

int. vez. helyettes 
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2021. január osztályozó vizsga valamennyi pedagógus, int. vez. 

helyettes,  

2021. január 22.  Magyar Kultúra Napja Ambrus Erzsébet, Gombos Szilárd 

Február 2021. február 5. Félévi értekezlet intézményvezető 

2021. február Középiskolai jelentkezések 

lebonyolítása 

Dorogi Anikó, Halász Lajosné, 

Gombos Szilárd 

2021. február Szülői értekezletet az óvodával 

közösen 

Vezetőség, tanítók 

2021. február 25. Megemlékezés a kommunista 

diktatúra áldozatairól 

osztályfőnökök 

2021. február 26. farsang, suli disco Dorogi Anikó, Gombos Szilárd, 

Ambrus Erzsébet 

Március 2021. március 1- 2021. 

március 5. 

pénzügyi tudatosság és 

gazdálkodás hete 

Valamennyi pedagógus 

2021. március 8-tól Suliváró program beindítása Int.vez.helyettes, mkv.vezető, 

valamennyi pedagógus 

2021. március tankerületi mérés megíratása osztályfőnökök, osztálytanítók 

int.vez.helyettes 

2021. március 1-15. 

között 

Tájékoztatás az ETIKA és 

Hit/erkölcs tantárgyakról  

Ambrus Erzsébet, lelkész 

2021. március 12. 

2021. március 15. 

Iskolai szinten, faluszinten 

Március 15-e közös 

megünneplése faluszinten  

Gombos Szilárd, Int.vez.helyettes, 

2021. március 22. A Víz világnapja Valamennyi pedagógus, Ambrus 

Erzsébet, Ambrus Edit 

2021. március 22. – 2021. 

március 26. 

digitális témahét  Valamennyi pedagógus 

2021. március 29. Nyílt nap Minden pedagógus,  

Int.vez.helyettes, 

2021. március 31. Húsvéti játszóház alsó tagozat Kopányi Erzsébet, Pap Miklósné 

Április 2021. április  Bemutató foglalkozás 

megtekintése az óvodában 

Pap Miklósné, Int.vez.helyettes, 

2021. április 8. Roma Kultúra Napja,  Dorogi Anikó 

2021. április tankerületi mérés megíratása osztályfőnökök, osztálytanítók 

int.vez.helyettes 

2021. április Méltóság futás Gombos Szilárd, Lakatos János 

2021. április  Védőnői szűrővizsgálat Pap Miklósné, osztályfőnökök 

2021. április 9.  Magyar Költészet Napja Osztályfőnökök 

2021. április 16. Megemlékezés a Holokauszt 

áldozatairól  

Osztályfőnökök 

2021. április 15 - 16.  Beiratkozás Intézményvezető-helyettes,  

2021. április 22. Föld Napja  Valamennyi pedagógus, Ambrus 

Erzsébet, Ambrus Edit 
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2021. január 21- 2021. 

április 23. 

NETFIT mérés Testnevelést tanító pedagógus 

Gombos Szilárd 

2021. április 30. Anyák napja Osztályfőnökök 

Május 2021. május  Múzeumpedagógiai óra  valamennyi tanító, Pap Miklósné 

2021. május Múzeumpedagógiai óra Int.vez.helyettes, Minden pedagógus 

2021. május 10. -2021. 

május 14. 

Egészségügyi-hét Ambrus Edit, Minden pedagógus,  

2021. május 19. Idegen nyelvi mérés Int.vez.helyettes, Ambrus Erzsébet 

2021. május 26.  Országos Kompetenciamérés Int.vez.helyettes, Dorogi Anikó, 

Gombos Szilárd, Ambrus Erzsébet 

Június 2021. június 4. Megemlékezés  nemzeti 

összetartás napjáról 

Osztályfőnökök 

2021. június  Osztályozó értekezlet Int.vez.helyettes, 

2021. június  Osztályozó vizsgák Pap Miklósné, Ambrus Erzsébet 

2021. június 15. DÖK nap, sportnap Minden pedagógus, Ambrus Edit, 

Lakatos János, Gombos Szilárd 

2021. június  Látogatás az óvodások 

ballagására 

Int.vez.helyettes, munkaközösség-

vezető 

2021. június 22. Ballagás  Dorogi Anikó, Gombos Szilárd 

2021. június 29. Tanévzáró ünnepség Viskiné Kollár Mariann, Gombos 

Szilárd 

2021. június . Tanévzáró értekezlet Intézményvezető 

 

8. Ellenőrzések, értékelések 

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. Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 

2021. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

 

 

A szakmai ellenőrzés során feladatok: 

- a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, hogy a 

tervben megfogalmazásra kerüljön:  

 a tanmenetek ellenőrzése, 

 óralátogatások rendje, 

 a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése, 

 a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, 

 a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása az intézmény fejlesztése érdekében. 

Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért 

feladatunk: 
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 felkészülni ezen ellenőrzésekre, 

 közreműködni az ellenőrzésekben, illetve az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. 

 

A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban 

 a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőrizzük. 

Külön figyelmet szükséges fordítani a tanulói létszám megfelelő kimutatására, az oktatásügyi 

statisztika megfelelő kitöltésére.  

Ellenőrzési terv 

Az ellenőrzés területe Felelős Bevont felelős Módszer 

A tanórai nevelő-oktató munka, szaktanári tevékenység ellenőrzése, értékelése 

 alsó tagozaton 

 felső tagozaton 

 eltérő tagozaton 

 gyakornok esetében 

 új kolléga esetében 

Intézményvezető-

helyettes 

Intézményvezető óralátogatások, 

tantárgyi mérések, 

dokumentációk, 

szóbeli és írásbeli 

beszámolók 

A tanórán kívüli tevékenységek ellenőrzése, értékelése 

 napközi 

 szakkörök 

 egyéni 

képességfejlesztés 

 felzárkóztató 

foglalkozások 

 különleges 

bánásmódot 

igénylő tanulók 

Intézményvezető-

helyettes 

Intézményvezető A tanórai és a tanórán 

kívüli tevékenységek 

látogatása, 

dokumentációja, 

résztvevők létszáma 

Osztályfőnöki munka 

 közösségépítés 

 dokumentáció 

Intézményvezető-

helyettes 

Intézményvezető Az osztályközösség 

alakulása, az osztály 

dokumentációja 

Ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények 

 Ünnepélyek, 

megemlékezések, 

rendezvények 

Intézményvezető-

helyettes 

Intézményvezető Az ünnepélye, 

megemlékezése, 

rendezvények sikeres 

lebonyolítása, 

dokumentáció, 

fotódokumentáció, a 

bevont tanulói 

létszám 

Ügyeleti rend, folyosói, udvari, ebédlői fegyelem 
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 Ügyeleti rend, 

szünetekben 

 Folyosói, udvari, 

ebédlői fegyelem 

Intézményvezető-

helyettes 

Intézményvezető Ügyeleti rend 

betartásának 

figyelemmel kísérése, 

csengetési rend 

betartásának nyomon 

követése 

 Tanulói ügyelet 

bevezetésének 

megvalósulása 

osztályfőnökök Intézményvezető-

helyettes 

Ügyeleti rend 

alakulásának 

figyelemmel kísérése, 

csengetési rend 

betartásának nyomon 

követése 

Személyi anyagok 

 Személyi anyagok 

hiánytalan megléte 

Intézményvezető-

helyettes 

Iskolatitkár Dokumentumok  

Munka-, tűz – és balesetvédelem 

 Munka-, tűz-és 

balesetvédelem 

Intézményvezető-

helyettes 

Munkavédelmi -, 

tűzvédelmi-, 

balesetvédelmi 

felelős, foglalkozás-

egészségügyi orvos 

Az ide vonatkozó 

szabályzatok 

betartása, 

jegyzőkönyvek, 

tűzriadó, 

munkavédelmi 

bejárás 

 

Az ellenőrzés területei: Az ellenőrzés ideje: Az ellenőrzés 

minősége: 

Teremrendezés, dekoráció Augusztus vége – szeptember 

eleje 

belső 

Javítóvizsgák dokumentációja 

(szükség esetén) 

Augusztus vége – szeptember 

eleje 

belső 

A PP végrehajtásának megvalósulása Folyamatos belső 

Óralátogatások, (KIP is) Folyamatos belső 

A munkatervben rögzített feladatok 

teljesítése 

A munkaterv szerint belső 

Tanmenetek és óravázlatok ellenőrzése Szeptember, folyamatos belső 
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OKÉV által előírt mérések, 

ellenőrzések: 

 külső 

Oktatási Hivatal  

 DIFER 2020. október  – november  

 a tanulók fizikai állapotának 

felmérése 

2021.január  – április  

A beiskolázással kapcsolatos 

előkészületek ellenőrzése 

2021. április belső 

Dokumentumok  vezetésének 

szabályossága 

Folyamatos belső 

A fenntartó által előírt ellenőrzések Folyamatos külső, KK 

 

Belső ellenőrzés 

Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában 

és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését.  

  segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát;  

  segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését  

  az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről;  

 feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt; 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos belső 

és külső értékelések elkészítéséhez. 

 

Az intézmény működését a hatékonyság érdekében folyamatosan elemezni, értékelni kell.  

Óralátogatások 

Az óralátogatást az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, az ellenőrzési terv szerint 

végzi.  

Az óralátogatások kiemelt szempontjai: 

 Az osztályok magatartási és tanulmányi helyzete. 

 Alapkészségek és képességek fejlesztése a tanórákon: matematika, logika, szövegértés. 

 A tanulási képességek fejlesztésének megvalósulása a tanórán 

 Differenciált óraszervezés 

 A füzetek, munkafüzetek külalakja, esztétikája, ellenőrzöttsége minden évfolyamon. 

 Házi feladatok és füzetek ellenőrzöttsége, javítása. 

 A nevelők, a tanulók együttműködő készsége. 

 Az órán alkalmazott módszerek, szemléltető eszközök használata 

 Az óra felépítése és szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével. 
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 Ellenőrzés, értékelés folyamatossága, realitása, azok típusai. 

 Szakértői véleménnyel rendelkező tanulókkal való differenciálás. 

 Osztályfőnöki munka – a folyamatos pedagógiai munka ellenőrzése kiterjed a tanulókkal 

folytatott kommunikációra, az iskola nevelési feladatainak megvalósítására, különös 

tekintettel a tanulók viselkedéskultúrájának javítására tett pedagógiai tevékenységre, a 

tanórán kívüli szabadidős tevékenységekre, az osztályfőnök adminisztrációs 

tevékenységének pontosságára, igényességére. 

 A tanulók terhelése 

 A tanítási órák hatékonyságának vizsgálata.  

 A tanulói tevékenység (aktivitás, tudatosság, viselkedés, neveltség, füzetek, stb.) 

ellenőrzése, értékelése. 

 Tanulói motiváció 

 

Az iskolavezetés a lehetőség szerint minden osztályt, pedagógust meglátogat az év folyamán, de 

kiemelt feladatként: 

 Osztályfőnöki munka, közösségfejlesztés feladatainak ellenőrzése, differenciálás a 

tanítási órán, a tanulók bevonása az órai munkába. 

 Adminisztrációs tevékenység folyamatos ellenőrzése. 

 A pedagógus életpályamodell által megjelölt kompetencia területekre, a pedagógus 

reflexiókra való koncentrálás. 

 A KIP módszer rendszeres alkalmazása 

 

Elektronikus napló ellenőrzése 

Minden hónap utolsó napján. Az ellenőrzés nyomán az intézkedés, adott esetben a személyi 

felelősség felvetése az igazgatóhelyettes feladata. A napló pontos, naprakész, tanügy-igazgatási 

szempontoknak megfelelő vezetéséért az osztályfőnök a felelős. 

A napló hivatalos dokumentum a tájékoztató füzetben foglaltakkal megegyező tartalommal. 

Szempont Felelős 

Órák, foglalkozások időben történő beírása, a 

tanulók hiányzásának beírása órákban, 

olvashatóan, aláírva 

szaktanárok 

Hiányzások lezárása, havi összesítő, igazolások osztályfőnök 

Az osztályfőnök intézkedéseinek (dicséret, 

fegyelmező intézkedések és határidejük, 

kapcsolattartás a szülőkkel, stb.) 

adminisztrálása 

osztályfőnök 

Jegyek beírása, ütemezése, havonta legalább 

két jegye legyen minden tanulónak 

szaktanárok, osztályfőnökök 
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A napló hiteles, pontos, naprakész vezetése 

(órabeírás, hiányzások) 

osztályfőnök, szaktanár 

 

9. Beiratkozás rendje 

Az iskolába való felvétel és beiratkozás a köznevelési törvény szerint értelemszerűen megtörtént a 

vonatkozó 2020/2021-es tanévre. Az iskolánk felvételi körzete: kormányhivatal által meghatározott. 

Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózkodási 

hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskola, köteles felvenni. 

A beiratkozással kapcsolatos feladataink: 

 a következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, 

 az iskolánk népszerűsítése nyílt napok szervezésével, 

 az óvoda-iskola kapcsolatának erősítése 

Beiratkozással kapcsolatos 

esemény 

Időpont Felelős 

Szülői értekezlet az óvodával 

együttműködve 

2021. február Intézményvezető-helyettes, 

óvodavezető 

Nyílt nap 2021. március Intézményvezető-helyettes 

„Suliváró” program 6 

alkalommal 

Heti egy alkalom 2021. 

márciusával kezdődően hat 

héten keresztül 

Intézményvezető-helyettes, 

valamennyi pedagógus 

 

Kapcsolattartás  

 Az SZMK tagok választása a szülők közötti többségi szavazással történik. A jelenlévők 

választanak  az osztályokból egy-egy fő képviselőt.  Ők lesznek az intézményi SZMK tagjai. 

 

 Szükséges javítani az iskola és az Önkormányzat közötti kapcsolattartást, képviselő a 

Községi Önkormányzat Polgármestere. 

 

 Erősíteni szükséges a Roma Nemzetiségi Önkormányzat aktivitását iskolánk életében. 

 

 A kapcsolattartás rendszeresítése és erősítése a helyi óvoda vezetőjével fontos feladatunk.  
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Közvetlen partnerek  

A partner 

megnevezése 

Képviselő 

személye 

Iskolai 

kapcsolattartó 

Azonosítási 

folyamat 

gyakorisága 

Együttműködés 

tárgya és célja 
Együttműködés 

módszere 

Elérhetőség 

Vezetőség 

 

Intézmény-

vezető 

Intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos A jogszerűség 

biztosítása, 

aktuális 

programokba való 

bekapcsolódás, 

tartalmi és 

módszertani 

szolgáltatás 

igénybevétele. 

Jogszabályi 

változások 

követése. 

Konferenciákon, 

tájékoztatókon 

való részvétel. 

Kölcsönös, 

rendszeres és 

eseti tájékoztatás, 

információ csere. 

Törökné Csörsz 

Csilla 

06-30-774-29- 

72 

 

06-54-414-067; 

irinyi.k.iskola

@gmail.com 

Gyermekek Szülők csoportos óvónők évente Nevelési 

szolgáltatás magas 

szintű teljesítése. 

Képességfejlesztés 

Iskolai 

tevékenység-

rendszer 

 

Szülők Szülői szervezet 

iskolai 

megbízottai 

pedagógusok, 

intézményvezető-

helyettes, 

intézményvezető 

évente Folyamatos 

tájékoztatás, 

megbeszélés, 

véleménykérés, 

konszenzus 

kialakítása. 

Napi 

kapcsolattartás 

Szülői Közösség 

választmányán, 

csoportos 

óvónőkön 

keresztül, vagy 

véleménykérés 

kérdőíven. 

 

SzMK elnöke 

 

 

Óvoda 

 

óvodavezető  

 

intézményvezető-

helyettes 

évente Egymás 

tevékenységének 

megismerése, az 

intézménytípusok 

közötti átmenet 

segítése, zavartalan 

iskolakezdés 

elősegítése. 

Személyes 

kapcsolattartásban 

a hatékony, 

együttműködő 

viszony 

megtartása. 

Munkaszervezési 

feladatok ellátása, 

folyamatos 

visszajelzés kérése, 

Kölcsönös 

tájékoztatás, 

beíratási időszak 

előtt látogatás 

egymás 

intézményeiben, 

közös 

műsorszervezés 

községi szinten. 

Lakatosné 

Nagy 

Alexandra  

 06-54-417-032 

mailto:irinyi.k.iskola@gmail.com
mailto:irinyi.k.iskola@gmail.com
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részvétel a külső 

kapcsolattartásban. 

Nem 

pedagógus 

alkalmazottak 

takarító, 

karbantartó, 

közfoglalkoztatot

t 

intézményvezető-

helyettes 

folyamatos A nevelőmunka 

támogatása 

technikai oldalról. 

A hatékonyan 

működő intézmény 

biztosítása. 

Személyes 

kapcsolattartás, 

alkalmazotti 

értekezlet az 

együttműködés 

felülvizsgálatára. 

 

 

 

Közvetett partnerek 

A partner 

megnevezése 

Képviselő 

személye 

Iskolai 

kapcsolattartó 

Azonosítási 

folyamat 

gyakorisága 

Együttműköd

és tárgya és 

célja 

Együttműködés 

módszere 

Elérhetőség 

Hencida 

Község Önkor-

mányzata 

 

Polgármester, 

képviselők 

 

intézményvezető-

helyettes, 

intézményvezető 

évente Iskolai 

rendezvények 

lebonyolítása, 

községi szintű 

programokon 

való 

intézményi 

részvétel 

biztosítása. 

Folyamatos 

tájékoztatás 

 

Szakszolgálat 

 

igazgató  

 

intézményvezető-

helyettes 

évente Szükség 

szerinti egyéni 

fejlesztés, 

további 

szükséges 

vizsgálatokra 

javaslattétel. 

Tájékoztatás, 

helyszíni 

megfigyelés, 

írásos 

előterjesztés 

 

Orvos, védőnő  védőnő gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó 

pedagógus  

évente Egészségügyi 

szűrővizsgálat

ok, prevenció, 

iskolai 

egészségnevel

és segítése. 

Folyamatos 

információ csere, 

tájékoztatás, 

együttes 

intézkedés. 

 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

 

megbízott 

 

gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó 

pedagógus 

évente Gyermekvédel

mi prevenció, 

felderítés, 

segítségnyújtá

s 

Folyamatos 

információ csere, 

tájékoztatás, 

együttes 

intézkedés. 

 

 

10. Leltározás rendje 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ által ellenőrzött leltározás előtt a felelősök elvégzik a 

szakleltározást, az új készletek bevezetését, az előző évi selejtezés kivezetését.  
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11. Továbbképzés 

A hétéves továbbképzési ciklus keretében az akkreditált továbbképzések 2020. szeptemberétől 

folytatódnak.  A továbbképzéseket a törvényi előírások figyelembe vételével szervezzük.  A 

továbbképzések körében előnyt élveznek az IKT eszközhasználattal kapcsolatos képzések, az új 

módszertani tudást biztosító képzések.  

 

12. Pályázatok 

 Iskolánkban fenntartási időben van a TÁMOP-3.1.4.C – 14 Innováció a Fekete Borbála 

Általános Iskolában a növekvő tudásért című projektkeretében sportnap tartása. 

 Bevonásra került tagintézményünk az EFOP-3.3.2-16-2016-00182 Tanórán kívüli 

foglalkozások megvalósítása a Bihari Népfőiskolán című projektbe, melynek keretében 

táborokat, fejlesztéseket valósítunk meg ebben a tanévben.  

 EFOP-3.2.4 „Digitális Kompetencia Fejlesztése” projekt keretében laptopok kerültek 

kiosztásra. 

 Útravaló Ösztöndíjprogramba való bekapcsolódás. 

 Erzsébet Alapítvány által meghirdetett lehetőségek. 

 EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „A köznevelés keretrendszeréhez 

kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások 

kialakítása, megújítása" című kiemelt projekt. 

 EFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosítószámú - A tanulók képesség 

kibontakoztatásának elősegítés a köznevelési intézményekben elnevezésű projekt 

 EFOP-3.1.11 -19 „Kedvezményezett településeken működő állami fenntartású köznevelési 

intézmények munkájának támogatása” 

 

A munkaterv mellékletei 

 

1. számú melléklet: KIP munkaközösség munkaterve 

2. számú melléklet: DÖK munkaterve 

3. számú melléklet: Gyermekvédelmi munkaterv 

4. OKM intézkedési terv (Fenntartói) 

 

 

 

1. számú melléklet 

 
 

Irinyi Károly Általános Iskola és AMI  

Csere-erdő Általános Iskola  

Hencida 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkaközös 

A munkaközösség tagjai: 

Hadobásné Karancsi Annamária  - intézményvezető- helyettes 



26 
 

Kopányi Erzsébet  -  tanító, 2. osztályos osztályfőnök 

Ambrus Edit  -  tanító, 3. osztályos osztályfőnök 

Pap Miklósné  -  tanító, 1. osztályos osztályfőnök 

Lakatos János – tanár, 6. osztályos osztályfőnök 

Gombos Szilárd,  - tanár, gyógypedagógus, 7. osztályos osztályfőnök, SNI osztály osztályfőnöke 

Ambrus Erzsébet  -  tanár, 5. osztályos osztályfőnök 

Dorogi Anikó  - tanító, cigány nyelv tanár , 8. osztályos osztályfőnök 

Kollár Mariann  -  tanító, 4. osztályos osztályfőnök 

Vidákovics Gyöngyi, tanár 

 

Helyzetelemzés: 

Az iskola tárgyi feltételei: 

Iskolánk  két telephelyen működik, egyik helyen az alsó tagozat, a másikon a felső tagozat és az 

eltérő tagozat. Az épületeken 2013-ban végeztek felújítást illetve állagmegőrzést. Az iskola 

felszereltségét tekintve van tornaterem, bitumenes pálya, számítógépes terem internetkapcsolattal, 

oktatástechnikai eszközök. Utóbbiak nagyrésze viszont megérett a felújításra illetve cserére. 

Legutóbb a pedagógusok jutottak új laptopokhoz.  A Vodafon Digitális Iskola Program keretében 

pedig táblagépeket kaptunk. Viszont nagyon időszerűvé vált az interaktív táblák karbantartása, 

javítása, minden projektor javítása, mivel az összes meghibásodott, ezért nem tudjuk használni az 

interaktív táblákat sem. 

Tanulói jellemzők: 

Iskolánkban 100 % a roma tanulók aránya. Az előző tanévhez képest nőtt a tanulói létszámunk. 12 

első osztályos iratkozott be, és 11 fő kezdte a 2020-21-es tanévet. Önálló első osztályt indíthattunk. 

Jelen tanévben nincsen normál tagozaton összevont osztályunk. 

A gyerekek kedvezőtlen szociokulturális környezetben nevelkednek. Mindegyikük hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű. Mivel a szülők iskolázottsága is alacsony, és közülük sokan 

gyógypedagógiai tagozatra jártak, gyerekeiket nem járatták rendszeresen óvodába, így lemaradásuk 

legtöbbjüknél nagyon nagy az életkorukhoz képest elvártaktól, a felzárkóztatás sem vezet minden 

esetben eredményre. Nehezen alkalmazkodnak a szabályokhoz, gyakran fordulnak elő konfliktusok, 

melynek gyökereit családi ellentétekben lehet sokszor keresni. Az otthoni, családon belüli és 

családok közötti sérelmek gyűrűznek be az iskolába. Kis dolgokból, gyerekek közötti apró 

konfliktusokból kreálnak a szülők még nagyobb ellentéteket, felbolydítva ezzel minden rendet. 

A megváltozott körülmények és helyzetek kezelése érdekében a pedagógusok 
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igyekeztek a különböző tanfolyamok keretében újabb módszereket elsajátítani, és alkalmazni. 

2011- ben került bevezetésre iskolánkban a Komplex Instrukciós Program, melyet az öt év letelte 

után is tovább kívántunk folytatni. Sajnos nehezíti a munkánkat a cserélődő pedagógusösszetétel,  a 

sok áttanító, akik nincsenek a módszer birtokában. Pedig ahol alkalmazzuk, ott látni lehet az 

eredményét. 

A tanulók nagyon szeretik, és a minősítésben résztvevő pedagógusok is az egyik minősítős 

tanórájukon ezt a módszert alkalmazták. Sikeresen. 

A munkaközösség feladatai:  

- A  KIP-es órák havi részletességgel történő  tervezése a pedagógusok részéről, tantárgyak 

szerint. 

- Látogatások  megtervezése ( intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-

vezető)  

- Az táblajátékos órák tartása nem kötelező, de jó ha szabadidőben foglalkoznak vele a 

gyerekek.  

- Táblajátékok beszerzése, pótlása. 

- A kollégák egymásnál is hospitálhatnak. 

- Nagyon fontos, hogy az osztályokban legalább heti 1  KIP-es óra legyen tartva (de nagyon 

jó lenne, ha többet is sikerülne), mely az osztályban tanító pedagógusok között előzetesen 

egyeztetve legyen. 

- Fontos feladat, hogy az új kollégák is megismerjék és alkalmazzák a módszert. 

Hospitáljanak a KIP-es órákon, és a kollegák segítsék őket, hogy mielőbb alkalmazni tudják 

ezt a módszert. 

- Szerencsés lenne továbbá, hogy az áttanító szakos kollégák is megismerkedjenek a KIP-pel, 

és alkalmazzák az óráikon. Így még hatékonyabbá válna az oktatás. 

- Beszélgetőkörök  megtartása  minden reggel minden osztályban a közösségformálás 

eszközeként, problémák, ellentétek feloldására. 

- Szociometriai felmérés-  tanév elején a társas kapcsolatok , barátságok, periférián lévő 

tanulók feltérképezése-  mely a csoportalakítás  alapját képezi a KIP órákon. 

- A pedagógusok által készített  KIP óra vázlatok  kerüljenek fel az 

iskola.hencida@gmail.com címre, amely erre a célra lett létrehozva, FELADATBANK 

céljából ötletelésre is 

- Kapcsolattartás a Hejőkeresztúri bázisiskolával  

( K.Nagy Emese igazgatónővel ) 

- A KIP-es órákon használt eszközök folyamatos pótlása. 

- A szabályok jól látható helyen való elhelyezése minden tanteremben. 

mailto:iskola.hencida@gmail.com
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- Az iskola éves munkatervében meghatározott feladatok elvégzése, bekapcsolódás a 

munkatervben tervezett programokba. 

- Munkaközösségi megbeszélések, havonta ill. szükség szerint. 

- Az eddigi jó kapcsolat ápolása a VODAFONNAL és további KIP szponzorokkal. 

- Kollégák megismertetése a KAP –pal.  

Jelentkezés a KAP képzésekre, KAP-bevezetés lehetőségének feltérképezése 

    

 

Pap Miklósné 

munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 
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Diákönkormányzat munkaterve 

2020-2021 

 

 

 

                                                     Készítette: Ambrus Erzsébet 

                                                                           DÖK segítő pedagógus 

A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE  

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi88tmWrsLdAhVCblAKHYhkBGMQjRx6BAgBEAU&url=http://hunyadi.sopron.hu/?nyelv%3Dhu%26he%3Dsuli%26id%3D13&psig=AOvVaw1FNUXIXlF2rOeFhV3kISev&ust=1537284439105990
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 A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

 A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

 A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet, tanórán kívüli 

alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok) 

 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer 

 sportélet 

 túrák, kirándulások szervezése 

 kulturális, szabadidős programok szervezése 

 a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolai honlap) 

 Ezekben a kérdésekben az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének 

összeállítása előtt az osztályfőnöknek ki kell kérnie. 

A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt: 

 saját működéséről,   

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,   

 hatáskörei gyakorlásáról,   

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról,  

 az iskolai, tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről,  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet:  

 a nevelési-oktatási intézmény működésével,  

 és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.   

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: Nkt. 48.§ (4),  

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,   

 a házirend elfogadása előtt.   

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 20/2012 EMMI r. 120§ alapján   

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,  

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezésénél,   



31 
 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításánál,  

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásánál,  

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításánál, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni.   

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót – ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni 

a diákönkormányzat részére.   

Az iskola, helyiségeinek használata: A diákönkormányzat feladatainak ellátásához 

térítésmentesen használhatja az iskola, helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az 

iskola, működését.   

Diákközgyűlés: A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint.   A diákközgyűlés napirendi 

pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.  

A diákönkormányzatot az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel és más külsőszervezetekkel való 

kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákönkormányzat iskolai 

vezetőségének diákvezetője) vagy a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.  

 

 

 

 

 

 

                          Munkaterv 

1. félév 
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szeptember 

                                  

október 

                              

november 

 

december 

                                                 

január 

                             

 

 - DÖK-vezetőség megválasztása 

  - DÖK-tagok megválasztása 

  -  DÖK-gyűlések rendszeres megszervezése 

   -Tanulói ügyelet bevezetése 

   - DÖK-faliújság kialakítása 

   - Környezetvédelmi programok: elem-    

gyűjtési akció, szemétszedés 

   - Takarítási akció szervezése. 

   - Aktuális események kiplakátolása 

   - Részvétel a pályaorientációs nap 

lebonyolításában  

     Vendégek, előadók fogadása, segítése, 

plakátok készítése 

 -       A téli ünnepkörhöz kapcsolódóan 

Mikulás buli szervezése tanulószobásoknak  

  -  Karácsonyi játszóház szervezésének 

segítése- teremrendezés, karácsonyi zene 

  - Karácsonyfát díszítünk  

  - Karácsonyi ünnepség  

 

   - A DÖK féléves munkájának értékelése, a 

2. félév feladatainak tervezése 

    - Magyar Kultúra Napja - szervezési 

feladatok 

 

2. félév 

február Farsang szervezése, lebonyolítása 

 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi88tmWrsLdAhVCblAKHYhkBGMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tudommitteszek.hu/2011/11/testver-iskola-latogatasa.html&psig=AOvVaw1FNUXIXlF2rOeFhV3kISev&ust=1537284439105990
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJrMyrtMLdAhUHbFAKHSJ7DqsQjRx6BAgBEAU&url=https://bvsdormagen.de/index.php/bvs-informationen/sv115.html&psig=AOvVaw3loQGhguJpPyrxC2fPh1_Z&ust=1537286086286313
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március 

 

április 

              

     

 

május 

 

június 

                        

 

 

 

 

-Iskolai szinten, faluszinten 

Március 15-e megünneplése –meghívók 

elkészítése 

 

-A Pénzügyi témahét szervezésébe 

bekapcsolódás 

- Digitális témahét szervezésébe 

bekapcsolódás 

A Víz világnapja projekt szervezése 

 

 

 

-A Nyílt napon az intézmény vendégeinek 

fogadása 

 

Jekh Kethano Dyes”-Egy Közös Nap 

-Roma Kultúra Napja 

-Föld Napja programjának összeállítása, 

megvalósítása 

-Digitális témahét 

 

 

 

-Egészségügyi-hét programjainak segítése 

 

 

 

 

Év végi beszámoló 

Pedagógus nap 

DÖK - SPORTNAP az intézményi 

Diákönkormányzattal történő egyeztetést, 

majd annak jóváhagyását követően) 

programjának összeállítása, szervezése 

 

Részvétel a ballagási előkészületekben 

 

Év elején megválasztásra kerülnek új DÖK képviselők (osztályonként 2-2 fő), akiket 

osztálytársaik választanak, hogy képviseljék osztályukat a 5.-8. évfolyamon. Észrevételeikkel, 

ötleteikkel segítik a munkánkat, részt vesznek a rendezvények, versenyek lebonyolításában. 

A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlása a Diákönkormányzat képviselői által történik. 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9leqrzcLdAhXLLFAKHcPmASEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.penzvilaga.hu/tag/penzugyi-ismeretek/&psig=AOvVaw2OYF7zSUM2KVsalCktIPP6&ust=1537293122906436
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi84ID7z8LdAhUEElAKHXPPDUAQjRx6BAgBEAU&url=http://kadarka.net/egyeb/husveti-jatszohaz-2&psig=AOvVaw3ghASYIWWPqLFGCDH72-gJ&ust=1537293815988562
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizm-Wiz8LdAhXKYVAKHSAtDyUQjRx6BAgBEAU&url=http://hencida.feketeborbalaiskola.hu/category/egyeb/page/5&psig=AOvVaw1jGBpN2Ri5KTMeA854AZ3i&ust=1537293642251316
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig-MvizcLdAhUKK1AKHeKxAw4QjRx6BAgBEAU&url=http://tengelic.hu/ovodai-beiratkozas/&psig=AOvVaw0yz7Dv7GXUZjRGaTDssRxp&ust=1537293220911878
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJrMyrtMLdAhUHbFAKHSJ7DqsQjRx6BAgBEAU&url=https://bvsdormagen.de/index.php/bvs-informationen/sv115.html&psig=AOvVaw3loQGhguJpPyrxC2fPh1_Z&ust=1537286086286313
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A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői 

munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell kapniuk. 

Célok:  

1. Együttműködni az iskola vezetésével, tantestületével, a technikai személyzettel a diákok és az 

iskola érdekében 

2. A diákok érdekvédelme és érdekképviselete 

3. Szabadidős és kulturális programok szervezése és lebonyolítása 

4. A DÖK saját ügyeinek folyamatos intézése  

5. Iskolánk népszerűsítése  

 

6. Segítségnyújtás a tanév kiemelkedő eseményeinek megszervezésében. 

 

Programjaink során a gyerekek kreativitását, szervező-és problémamegoldó képességét helyezzük 

előtérbe, hogy bemutathassák tehetségüket, ügyességüket minden téren egymásnak, tanáraiknak és 

szüleiknek. 

A diákönkormányzat fő nevelési feladata ezen általános képességek kialakítása és fejlesztése, 

különös tekintettel az együttműködés és az együttérzés képességeire egyének és csoportok között. 

Gyakorlati célja az, hogy a diákok tervezői, kialakítói és szabályozói, azaz gazdái legyenek a 

mindennapi diákéletnek. 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 
Irinyi Károly Általános Iskola és AMI 

Csere – erdő Általános Iskolája 

4123 Hencida, Csokonai u. 2.  
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GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI 

MUNKATERV 

 
 

2020-2021-es tanévre 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Kopányi Erzsébet 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 

 

Tartalom: 

1. Helyzetelemzés 
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2. Kitűzött feladatok a tanév során  

3. Feladatok a tanév során havi lebontásban 

4. Kapcsolatrendszer működtetése 

 

1. Helyzetelemzés 

 

A 2020-2021-es tanévben beírt tanulók létszáma: 96 

Ebből sajátos nevelési igényű tanuló: 8 

A magántanulók száma: 1 

Integráltan oktatott tanulók száma: 2 

 

Ebben a tanévben a tanulók ismét két tanítási helyen kezdik meg tanulmányaikat. 

 Két napközis csoport, valamint egy tanulószobai csoport indult.  

 

2. Kitűzött feladatok a tanév során 

Sok családban jelentkeznek különböző problémák, amelyek kihatnak a gyermekek nevelésére, a 

tanulóink viselkedésére.  Minden pedagógusnak fokozottabb figyelmet kell fordítania a tanulók 

rendszeres iskolába járatására, szocializációjára, nevelésére! 

 Többet kell ellenőriznünk a hiányzó tanulóinkat, ne maradjanak le a tanulásban, ne maradjanak 

otthon indokolatlanul!  

Figyelnünk kell arra, hogy ne a gyermeki munkával egészítsék ki a családi bevételt, ami az őszi és 

tavaszi idénymunkák során minden évben előfordul. 

Fel kell hívnunk a szülők figyelmét, hogy a beiskolázás elmulasztása, illetve annak folyamatos 

biztosításának hiánya a gyermekével szemben elkövetett szabálysértés, ami komoly 

következményekkel jár.  
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Meg kell ismertetnünk a szülőkkel is újra és újra az iskolai házirendet, kérni kell őket is annak 

betartására!  

Ismertetnünk kell, a  látható helyen elhelyezett iskolai fogadó órák rendjét. Kérnünk kell, hogy a 

szülők problémáikkal, kéréseikkel azokban az időpontokban keressenek bennünket, védve ezzel is 

a tanórák rendjét és zavartalanságát!  

Ismételten fel kell hívnunk a szülők figyelmét, hogy vélt vagy valós sérelmeik azonnali 

„megtorlása”, a gyermekek bántalmazása az intézményen belül és az utcán is büntetendő 

cselekmény, ami feljelentést, büntető eljárást von maga után. 

Tájékoztatnunk kell a szülőket arról, hogy a tanintézményből engedély nélkül eltávozó gyermekkel 

történő eseményekért, az utcai történésekért felelősséget vállalni nem tudunk! 

Az iskolai felszerelés megvásárlásának hiánya nagymértékben akadályozza az iskolai munkát. Be 

kell láttatnunk a szülőkkel, hogy ezek hiánya gátolja gyermekük fejlődését, haladását. Éppen ezért 

ezen eszközök megvásárlása fontos, pótlására folyamatos szükség van. A gyermekek után járó 

támogatások egy részét ezek beszerzésére kell fordítaniuk.  

Az eddig felsoroltak csak abban az esetben valósíthatók meg, ha a szülőkkel folyamatosan tartjuk a 

kapcsolatot. Ne csak a gondokról, hanem az eredményekről is tájékoztatjuk őket, hiszen így válhat 

jobbá a velük való együttműködés, ami számunkra elengedhetetlenül fontos.  

Fontos, kiemelt feladat a nevelőszülőknél elhelyezett tanulók sorsának nyomon követése. 

Az éves gyermekvédelmi munkaterv tervezésénél figyelembe kell venni, hogy vannak olyan 

feladatok, melyeket előre tervezni nem lehet, és vannak olyanok, melyek állandóan jelen vannak a 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkában. 

Feladatok a tanév során havi lebontásban: 

Szeptember:  

 Az éves Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv elkészítése. 

 Segítségnyújtás a tankönyv- és étkezési támogatásokhoz. 

 Kapcsolatfelvétel a település gyermekvédelmi szakembereivel. 

 A tantestület tagjainak tájékoztatása a pedagógusok gyermekvédelmi feladatairól.  

 A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint a 

veszélyeztetett tanulók felmérése  

 A diákönkormányzattal kapcsolatfelvétel, valamint a közös programok egyeztetése. 
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Október: 

 Az igazolatlan hiányzások nyomon követése. 

November: 

 A tanulók tanulmányi haladásának felmérése a naplók alapján.  

 Beszélgetés az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal a felzárkóztatásra szoruló tanulókról. 

 A felzárkóztatásra szoruló tanulók felzárkóztatásának segítése. 

December: 

 A bukásra álló tanulókkal, a rendszeresen későkkel, valamint a sokat hiányzókkal való 

foglalkozás. 

Január: 

 Írásbeli beszámoló készítése az 1. félévről. 

 Nyilvántartások pontosítása az osztályfőnökökkel, a gyermekjóléti szolgálat 

szakembereivel. A statisztikai adatok aktualizálása. 

 A tanulók pályaválasztásának segítése. 

Február: 

 Családlátogatások. 

Március: 

 Differenciált foglalkozások a rászoruló tanulók számára. Ezzel kapcsolatban egyeztetés az 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. 

 Családlátogatások, esetmegbeszélések. 

 

Április: 

 Esetleges védő – óvó intézkedések hatásának értékelése, a további teendők egyeztetése az 

érintettekkel. 

Május: 

 A rászoruló tanulók nyári táboroztatásának, foglalkoztatásának, étkezési lehetőségeinek 

felmérése. 
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 A bukásra álló tanulók szüleinek értesítése. 

Június: 

 Éves beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájáról. 

Az osztályozó vagy pótvizsgára utasított hátrányos és veszélyeztetett tanulók 

felkészítésének figyelemmel kísérése. 

 

3. Kapcsolatrendszer működtetése 

Ahhoz, hogy az iskola minél hatékonyabban működjön, valamint a gyerekek a lehető legjobb 

nevelést kapják, a következő együttműködésekre van szükség: 

Együttműködés: 

a) osztályfőnökök - szülők között 

b) osztályfőnökök - gyermekvédelmi felelős között 

c) osztályfőnökök - iskolavezetés között 

d) gyermek- és ifjúságvédelmi felelős - szülők között 

e) gyermek- és ifjúságvédelmi felelős - iskolavezetés között 

f) gyermekjóléti szolgálat - iskolavezetés között 

g) gyermekjóléti szolgálat - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős között 

h) családsegítő szolgálat - iskolavezetés között 

i) családsegítő szolgálat - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős között 

 Elengedhetetlenül fontos a kapcsolattartás a védőnői szolgálattal, a háziorvossal, a családsegítő-és 

gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, valamint a település jegyzőjével. 

Bármilyen probléma esetén, többek között a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek és az 

osztályfőnököknek is jelezniük kell a problémát az illetékeseknek! 

A jelzés formái: 

Rendszeres: 
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- családlátogatások 

- tájékoztató beszélgetések, jelzések 

- jelzőrendszeres esetmegbeszélések a partnerekkel közösen 

- jelzőrendszer működtetése jelzőlapokkal. 

 

Hencida, 2020. szeptember 4. 

 

                                                                                                             Kopányi Erzsébet 

                                                                                               gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenntartói intézkedési terv 

INTÉZMÉNYI ALAPADATOK: 

OM azonosító: 031138 

Feladatellátási hely: Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hencidai Telephelye 
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Feladatellátási hely címe: 4123 Hencida, Kossuth utca 31. 

Feladatellátási hely vezetője: Hadobásné Karancsi Annamária intézményvezető-helyettes 

1. HELYZETELEMZÉS (2019-2020) 

1.1. A tanulói összetétel  

 Tanulólétszám, HHH, HH, SNI, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói létszám 

Tanulólétszám HH (fő) HHH (fő) SNI (fő) lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

(fő) 

48 6 40 9 19 

 

 A tanulók családi hátterének fontosabb jellemzői  

A szülők nagy többsége fizikai dolgozó, közülük is magas a betanított és a segédmunkások és az alkalmi 

mezőgazdasági munkából élők aránya. Magas a munkanélküliek száma, sok az olyan család, amelyben 

mindkét szülő munkanélküli. 

Az intézmény a települések nevelési, oktatási, művelődési centruma. Hatásrendszere minden korosztályra 

kiterjed. Az intézmény nyitott, a mikrokörnyezettel napi kapcsolatban áll. Kialakult a rendezvények 

hagyományos rendszere, melyet a gyerekek, szülők és a helyi társadalom egyaránt igényel, számon tart, 

támogat és részt vesz benne. 

 A tanulók fegyelme, motivációja 

Az iskola tanulócsoportjainak összetétele sajátosan alakult az utóbbi évtizedekben. Az iskolában kizárólag 

roma nemzetiségű tanulókból álló tanulócsoportok vannak. A családok többségében nem érték a tanulás, a 

tudás, nincs jövőképük, a gyerekek ebbe nőnek bele, a felsőbb évfolyamos tanulóinkra jellemző, hogy a fiúk 

hamar kezdenek dolgozni (alkalmi munkák), a lányok viszonylag korán vállalnak gyermeket, vagy a kisebb 

testvéreiket kell rendezni, míg a szülők szintén alkalmi munkát végeznek. Az iskolába kerülő gyermekek a 

lakóhelyi társadalmi ellentéteket magukkal hozzák. Ezeknek az ellentéteknek az enyhítését, a másság 

elfogadásának modellálását vállalja az iskola egymás kultúrájának megismerésével, elfogadásával, 

tiszteletével és a folyamatos együttműködéssel. 

1.2. A humán erőforrás/a tantestület jellemzői 

 Létszám, szakos ellátottság, hiányterületek, továbbképzéseken való részvétel (szükséges és 

megvalósult arány tantestületi szinten) 

Az iskola tantestülete szakmailag képzett, munkája iránt elkötelezett emberekből áll. A szakos ellátottság az 

intézményen belüli áttanításokkal 100%. A tantestület állandó pedagógusai jól összeszokott közösséget 

alkotnak, bár létszámuk csökkenő tendenciát mutat. A nyugdíjba vonuló elhivatott kollégák helyett sajnos 

nem érkezik megfelelő utánpótlás. Fontos törekvés az egységes pedagógiai értékek közvetítése. Jellemző a 

nevelőközösségre a hivatástudat, a folyamatos önképzés, a gyermekszeretetre épülő pedagógiai gyakorlat. 

Már az iskolába lépés előtt ismerkednek a községben élő gyerekekkel, kapcsolatot tartanak az óvodával, 

megismerik az óvodai programokat, a csoportok összetételét, a várható elsősök igényeit. Ennek ismeretében 

alakítják ki programjainkat. A BTMN nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatását az intézmény 

tanára végzi, a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs foglalkozásait az iskola gyógypedagógusa 

vezeti. Az intézményben a tehetséges tanulók részt vehetnek érdeklődésüknek megfelelően helyi és térségi 

tanulmányi és sportversenyeken. A zene iránt érdeklődők énekelhetnek az iskolai énekkarban. 

 Végzettség szerint:  

 

Pedagógus: 10 fő ebből: Tanító: 4 

Tanár: 

 ebből  

gyógypedagógus is: 

5 

 

1 

Fejlesztőpedagógus: 1 
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A szakos ellátottságot tekintve a német nyelvet, a történelmet, a földrajzot, és az ének-zenét oktatja 

iskolánkban a helyi tantestülethez tartozó szakos pedagógus, a cigány nyelvi oktatást nyelvvizsgával 

rendelkező tanító kolléga látja el. A többi tantárgyi óra óraadó, illetve az intézményen belül áttanító 

pedagógusok bevonásával kerül megtartásra. Az óraadó kollégák könnyen beilleszkednek, de sok esetben 

ugyanilyen könnyen el is hagyják iskolánkat, ezért meglehetősen nehéz számukra kialakítani a megfelelő 

bizalmi légkört a tanulókkal az eredményes nevelő-oktató munka elérése céljából. Tanulóinkra jellemző, 

hogy nekik sokkal több idő kell ahhoz, hogy egy-egy új pedagógust megszokjanak, elfogadjanak, mint más 

gyerekeknek. Ez a tanulásban is visszaveti őket. Talán számukra az állandóság fontosabb ahhoz, hogy jobban 

teljesítsenek, mint az, hogy szaktanári oktatásban részesüljenek. 

 

Pedagógus korfa – pedagógusok (pedagógus munkakörben dolgozók) életkor szerinti megoszlása 

Életkori év 25-29 

év 

30-34 

év 

35-39 

év 

40-44 

év 

45-49 

év 

50-54 

év 

55-59 

év 

60-64 

év  

64 év 

felett 

Pedagógusok 

száma 

0 0 1 1 3 4 0 1 0 

 

 Megállapíthatjuk, hogy tantestület nagy része középkorú. A legfiatalabb pedagógus is közel 40 éves, 

1 pedagógus pedig a tanév végével vonul nyugdíjba. A szakmai tapasztalat szempontjából a pedagógusok 

kor szerinti megoszlása akár előnyösnek is mondható, bár a leterheltség és egyéb körülmények (pl. nehéz 

körülmények között végzett munka) szempontjából viszont koruknál fogva inkább fenyegeti a 

pedagógusokat a kiégés veszélye is. 

 

 Milyen a pedagógusok mérési-értékelési felkészültsége?  

 

A kritériumorientált, diagnosztikus mérési-értékelési rendszerhez iskolánk is csatlakozott a 2014-2015-ös 

tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben az első, harmadik és ötödik évfolyamon. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy minden tanuló igényel egyéni vagy csoportos fejlesztést a készségek, képességek fejlesztése 

során.  

 A rendszer bevezetésekor két kolléga vett részt 30 órás továbbképzésen, az alsó évfolyamokon tanító 

kollégák többször is rész vettek a tankerület által kifejezetten számukra szervezett mérés-értékelési 

továbbképzéseken. Minden tanévben sor került több alkalommal is bemutató foglalkozások szervezésére, 

módszertani előadások tartására a fejlesztő munka segítése érdekében, amelyeken a nevelőtestület tagjai is 

részt vettek. A képességek fejlesztésére elektronikus formában feladatbank áll a fejlesztést végző 

pedagógusok rendelkezésére. A mérések kivitelezésében, az eredmények értékelésében mérési 

rendszergazda segíti a kollégák munkáját, ami segítséget jelent a pedagógusok mérési-értékelési 

munkájának folyamatos fejlesztésében.  

Az intézmény jelmondata: „egyenlő eséllyel”. 

Az iskolánkban az alábbi nevelési-oktatási területekre fektetik hangsúlyt: 

• Kiemelt testi, környezeti és egészségnevelés  

• Státusz, logikai gondolkodás fejlesztése a KIP módszerrel 

• Nemzetiségi nyelvoktatás 

A nemzetiségi oktatás formái közül „a cigány nyelvoktató kisebbségi oktatást” valósítjuk meg. A cigány 

nyelv oktatása heti 3 órában, a cigány népismeret oktatása heti 1 órában történik. Felmenő rendszerben 

történt a bevezetése. A nemzetiségi hagyományok felelevenítése, megismerése az egyéb foglalkozásokon 

történik, a nemzeti és nemzetiségi (magyar és cigány) kultúra értékeinek megismerése, átörökítése. 

Digitális készségek fejlesztése 

Módszertani megújuláshoz kapcsolódóan a tanítási órák egy részét informatikai eszközökkel végzik. A 

digitális eszközök alkalmazásakor a tanulók motiváltabbak., Digitális Iskola Program résztvevőként ez 

elvárás is. A digitális tudásátadás, annak biztonságos használatának elsajátítása mellett kiemelt feladat a 

tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló területek, a szociális és társadalmi kompetenciák 
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fejlesztése, a társas aktivitás, a kreativitás fejlesztése a játék és az önkifejezés eszközeinek széleskörű 

alkalmazásával. Ehhez járul hozzá az iskolában alkalmazott KIP módszer. A szociális kompetenciák 

fejlesztése mellett lehetőséget ad ez a módszer a szabadidő hasznos eltöltésére a táblajátékok 

alkalmazásával.  

Képességfejlesztés (kiemelt hangsúllyal a kulcskompetenciák fejlesztésére)  

Az iskolában az oktató-nevelő munka mellett az egyénre szabott fejlesztés segít, hogy a tanulók az 

osztályközösségbe jobban beilleszkedjenek, sikeresebben teljesítsenek. Gyógypedagógus és fejlesztő 

pedagógus segíti tanulók megfelelő haladását, törvényi előírásoknak megfelelő képzését. 

 

 

1.3. Tárgyi feltételrendszer 

Az intézmény tárgyi felszereltsége összességében megfelel-e a korszerű tanulásszervezési eljárások 

alkalmazásának, lehetővé teszi-e a csoportbontások és egyéni fejlesztések eredményes megvalósítását?  

A telephelyen, ahová a felső tagozatos tanulók járnak, az iskolaépület néhány éve lett felújítva. Nem 

szaktantermi oktatás keretében folyik az oktató-nevelő munka, a tantermeket minden évben az 

osztálylétszámhoz igazodva kell az osztályokhoz sorolni. Az öt tanterem közül kettőben van interaktív tábla. 

Van számítógépes terem, és itt található az iskola tornaterme. Az udvaron aszfaltpálya is van. E két utóbbit 

az alsó tagozatos tanulókkal megosztva használják a testnevelés órákon. 

A Digitális Iskola Program keretében az iskola tableteket kapott, melyeket szintén használhatnak a tanulók 

mind a tanórai oktatás, mind felzárkóztatás keretében. 

A tagintézmény tárgyi feltételeit illetően a folyamatosan használatba lévő taneszközök felújítást igényelnek. 

Az oktatási célra használt épületek a jelenlegi és várható gyermeklétszám szükségleteinek megfelelnek. 

Jelentős gondot és költséget az épületek korából adódó állagmegóvás jelent. 

Az iskola épülete barátságos, az épületek korából adódóan azonban folyamatos javítások szükségesek. Az 

iskolaudvarok részben lebetonozott, részben parkos jellegűek.  

Pályázat keretében minden pedagógus laptopot kapott a tanórákra való eredményes felkészülés sikere 

érdekében. Internet WIFI segítségével az egész épületben elérhető, így a KRÉTA által fejlesztett elektronikus 

napló is. Az interaktív táblához kapcsolódó és a hordozható projektorok is meghibásodtak, javításuk vagy 

cseréjük vált szükségessé. 

 

 

1.4. Intézményben folyó pályázatok, fejlesztések: (releváns pályázat, fejlesztés rövid bemutatása, 

esetleges kapcsolódása az OKM-mel kapcsolatos tevékenységekhez, eredményessége, hatása)  

 

„A Kritériumorientált diagnosztikus mérési-értékelési rendszer az individuális és differenciált csoportos 

fejlesztés” program beindítása a 2014-2015-ös tanévtől. A kompetencia fogalma készségek és képességek 

együttesét jelenti, melyek segítségével valaki problémamegoldásra képes egy adott területen, jelenti továbbá 

az illetőnek azt a hajlandóságát is, hogy a problémamegoldásra való képességét alkalmazza és kivitelezze.  

Az Országos kompetenciamérés elsődleges célja, hogy minden iskola számára biztosítsa azokat az objektív 

mutatókat, amelyek segítik intézményük önértékelését, a  fejlesztési irányok kijelölését, de a mérés az 

intézményfenntartók munkáját is támogatja és a külső intézményértékelést is ellátja adatokkal. Emellett a 

köznevelési rendszer felhasználói, a szülők, a tanulók számára is információkat szolgáltat az elért fejlesttségi 

szintjükről. 

A felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi követelmények teljesítésére, hanem valódi problémák, 

helyzetek megoldására irányulnak. Nem tantárgyi tudást , hanem bizonyos kompetenciákat, képességeket 

mérnek. A mérésben részt vevő korosztály a 6. 8. 10. osztályosok. 

 

Lehetőség szerint minden tanévben bekapcsolódunk olyan pályázatokba, melyek a tanulók szabadidejére 

irányul. Az utóbbi években az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által kiírt napközis 
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táborok sikeres megpályázása és lebonyolítása volt a jellemző, mellyel támogathatjuk a szabadidő hasznos 

és tartalmas eltöltésének biztosítását. 

 

 

1.5. Az érintett hároméves időszak kompetenciamérés eredményeit összefoglaló táblázat és az 

eredmények elemzése (évfolyamonként/képzési típusonként, képességterületenként) 

A 2019-es kompetencia mérés eredményeinek összevetése az elmúlt évek mérési eredményeivel: 

 

 
 

 

6. évfolyam: 

 

Az átlageredmény alakulása 

Matematika: 

Év Átlag (konf. int.) A 2019. évi eredmény és a korábbi évek 

eredményei közötti különbség (konf.int.) 

2019 1165 (1120;1202) - 

2018 
1171 (1145;1191)    

-6 (-124;110) 

2017 1324 (1284;1362)    -160 (-270;-60) 

2016 1034 (973;1110)      130 (2;259) 

 

A telephelyi átlag a közepes községi általános iskolák eredményétől 303 képességponttal van elmaradva. A 

leggyengébben teljesítő tanulónak jóval több, mint 300 képességponttal marad el az eredménye a 

leggyengébben teljesítőktől. A telephelyen a legjobb és leggyengébb eredménnyel rendelkező tanulók 

teljesítménye között  

 

76 képességpont különbség tapasztalható, viszont összehasonlítva az országos és a többi átlagokkal, ez 

jelentősen magasabb az azoknál tapasztalható különbségektől. 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és aránya (%) 

A közepes községi általános iskolák körében a hasonlóan teljesítő 22 iskola között telephelyünk az utolsó 

helyen áll. 

 

Képességeloszlás 

A tanulók közül senki sem érte el a tanulmányok eredményes folytatásához szükséges alapszintet. 

Minimum szinten teljesített 8 fő, és még az 1.szintet sem teljesítette 4 tanuló. 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
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Szint  A tanulók hány %-a érte el? 

1.szint  54,5%  

1. szint alatt  45,5%  

 

A 6.d osztályos tanulók 100%-a minimumszint alatt teljesített. 

 

A telephelyi mutatók a CSH-index alapján 

A községi általános iskolai telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 
 

Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrákon, amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz 

tanulóra kiszámítható a CSH-index, és a CSH-indexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák 

képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében. A telephely CSH-

indexének számításához nem állt rendelkezésre elegendő adat, mert kilenc tanulónak volt családiháttér-

indexe a telephelyen. Ennek következtében nem lehet megállapítani, hogy milyen családi háttérrel 

rendelkező tanulók járnak a telephelyre, és ennek függvényében hogyan teljesítettek.  

 

Szövegértés 

Év Átlag (konf. int.) A 2019. évi eredmény és a korábbi évek 

eredményei közötti különbség (konf.int.) 2019 1129 (1088;1164) - 

2018 
1093 (1074;1108)  

36 (-66;138) 

2017 
1221 (1164;1280)  

-92 (-186;3) 

2016 
1095 (1032;1175)   

34 (-80;144) 
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2015 925 (836;1019)   205 (61;343) 

 

A telephelyi átlag a közepes községi általános iskolák eredményétől 303 képességponttal van elmaradva. A 

leggyengébben teljesítő tanulónak jóval több, mint 300 képességponttal marad el az eredménye a 

leggyengébben teljesítőktől. A telephelyen a legjobb és leggyengébb eredménnyel rendelkező tanulók 

teljesítménye között 76 képességpont különbség tapasztalható, viszont összehasonlítva az országos és a 

többi átlagokkal, ez jelentősen magasabb az azoknál tapasztalható különbségektől. 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és aránya (%) 

  
 

A közepes községi általános iskolák körében a hasonlóan teljesítő 22 iskola között telephelyünk az utolsó 

helyen áll. 

 

Képességszintek szerinti megoszlás 

 

 
 

 

Szint  A tanulók hány %-a érte el? 

2.szint 18,2% 

1.szint  54,5% 

1.szint alatt  27,3% 

 

A tanulók kevesebb, mint ötöde érte el a minimumszintet, vagyis a 2.szintet. 81,8% ez alatt teljesített. 

A telephelyi mutatók a CSH-index alapján 

A telephely CSH-indexének számításához nem állt rendelkezésre elegendő adat, mert kilenc tanulónak volt 

családiháttér-indexe a telephelyen. Ennek következtében nem lehet megállapítani, hogy milyen családi 

háttérrel rendelkező tanulók járnak a telephelyre, és ennek függvényében hogyan teljesítettek. 

8. évfolyam: 

Az átlageredmény alakulása 
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Matematika: 

Év Átlag (konf. int.) A 2019. évi eredmény és a korábbi évek 

eredményei közötti különbség (konf.int.) 

2019 1269 (1213;1319)  

2018 
1185 (1151;1219)  84 (-37;206) 

2017 1094 (1035;1152)  176 (29;309) 

2016 
1235 (1175;1293)  35 (-90;155) 

2015 1205 (1108;1315)  65 (-93;200) 

 

Képességeloszlás 

 

Képességszint szerinti megoszlás 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

 

Szint A tanulók hány %-a érte el? 

2. szint 42,9% 

1.szint 42,9% 

1. alatt 14,3% 

 

Az alapszintet nem teljesítik a tanulók, minimumszintet is 42.9% teljesített. egy tanuló (14,3%) az 1. szint 

alatti teljesítményt nyújtott. 

A telephelyi mutatók a CSH-index alapján 

A CSH-index jelen esetben sem volt kiszámítható, mert csak 7 tanulónak volt CSH –indexe.  

Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében 

Mivel kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezik korábban megírt eredménnyel, nem volt megállapítható a 

várható eredmény. 

A tanulók fejlődése 2017 és 2019 között 

Mind az országos, mind pedig a községi általános iskolákkal összehasonlítva az átlagos fejlődést, 

telephelyünk is felfelé ívelő fejlődési trendvonalat mutat. 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján 

A 6 tanulóból 3 tanulónak az eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell alapján 

várható eredménytől, sokkal rosszabbul teljesített. A másik 3 tanuló azt az átlagot érte el, ami a komplex 

modell alapján várható volt. 

 

Szövegértés: 

Év Átl ag (konf. int.) A 2019. évi eredmény és a korábbi évek 

eredményei közötti különbség (konf.int.) 
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2019 1249 (1173;1329)  

2018 1123 (1044;1209)  126 (2;266) 

2017 1012 (950;1065)  237 (96;374) 

2016 1211 (1156;1265)  38 (-75;167) 

2015 1079 (997;1159)  170 (22;318) 

 

 

 Nincs szignifikáns változás a 2019. évi eredményekben 

 A 2019. évi eredmény szignifikánsan magasabb 

 A 2019. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb 

 

Képességeloszlás 

  
 

 

Tanulóink 57,1 % teljesítette a minimumszintet, megközelítve a tanulmányok további eredményes 

folytatásához szükséges alapszintet. 42,9% az 1. szintet teljesítette, 1.szint alatti teljesítménye egy 

tanulónak sem volt.  

 

Átlageredmény a CSH-index és a tanulók korábbi eredményének tükrében 

A CSH-index jelen esetben sem volt kiszámítható, mert csak 7 tanulónak volt CSH –indexe. Korábban 

megírt eredménnyel pedig 10-nél kevesebb tanuló rendelkezik, így nem volt megállapítható a várható 

eredmény. 

A tanulók fejlődése a telephelyen 

Telephelyünk átlagos fejlődési mutatója meredekebb ívet mutat az országos illetve községi általános 

iskolákkal összehasonlítva. 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti különbségek 

3 tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell alapján várható eredménytől. 

Attól sokkal gyengébb eredményt mutat 1 tanuló került pozitív tartományba. 

 

1.6. A kompetenciamérés eredményességét befolyásoló tartalmi kérdések 

A szövegértési képesség minden tanulás alapfeltétele, ezért minden tantárgy tanulása során fejlesztendő, és 

fejleszthető is. Rendkívüli tudatosságot, széleskörű tanári szerepváltást igényel, hisz felkészít az élethosszig 

tartó tanulásra. A szövegértés képesség fejlesztése tehát minden tantárgy tanóráján folyik. A tervszerűsége, 

tudatossága további erőfeszítéseket igényel. 
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A matematikai eszköztudás, csakúgy, mint a szövegértés fejlesztése az iskola, a tantestület kollektív feladata 

és felelőssége, ezért valamennyi tantárgy, valamennyi műveltségterület keretében kell, hogy történjen 

matematikai fejlesztés is. 

A diagnosztizáló mérésre, értékelésre általában újabb tanulási szakasz megkezdésekor, vagy új témakör előtt 

kerítünk sort annak érdekében, hogy a pedagógus tájékozódjon arról, milyen a diákok előzetes tudásának a 

szintje és mélysége. Az értékelésnek erre a formájára minden tantárgyból a helyi tantervben tervezetteknek 

megfelelően, gyakran informálisan kerül sor, és az itt szerzett tapasztalatok sohasem számíthatók be sem a 

végső, sem a menetközi minősítésbe. A diagnosztizáló mérések pedagógiai tervezését dokumentumainkban 

tervszerűbbé, alkalmazását tudatosabbá kell tenni. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését, sajátos nevelési igényű tanulók megsegítését 

szolgáló tevékenységek:  

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézménnyel, pedagógiai szakszolgálattal, és gyermekjóléti 

szolgálattal;  

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;  

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;  

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése, pályaorientáció irányítása, sikerességének 

elősegítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök;  

 szabadidős foglalkozások (fenntartó által szervezett vagy pályázat útján megvalósuló színház- és 

kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozások, táborok)  

 Digitális Iskola Programban való részvétel; 

 KIP módszer alkalmazása;  

 differenciált óraszervezés; 

 családlátogatások;  

 a szülőkkel való együttműködés;  

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése esetmegbeszéléssel;  

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat segítő tevékenységek iskolánkban az alábbiak:  

 szoros a kapcsolat a helyi óvodai intézménnyel, pedagógiai szakszolgálattal, és gyermekjóléti 

szolgálattal,  

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások;  

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;  

 KIP módszer alkalmazása; 

 iskolai sportkör, szakkörök;  

 szabadidős foglalkozások (fenntartó által szervezett vagy pályázat útján megvalósuló színház- és 

kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozások, táborok)  

 a szülőkkel való együttműködés;  

 családlátogatások;  

 Digitális Iskola Programban való részvétel; 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése esetmegbeszéléssel;  

 pályázati lehetőségekkihasználása; 

 

A tehetség, a képességek kibontakoztatását iskolánkban az alábbi tevékenységek segítik: 

 a tehetséggondozó – hagyományápoló – szakkör a nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódóan;  

 iskolai sportkör 

 énekkar 

 részvétel a Bozsik programban 

 iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (sport, kulturális);  

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése;  

 

1.7. Az országos kompetenciamérések feldolgozása 
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  Iskolánk is csatlakozott a Berettyóújfalui Tankerületi Központ által bevezetett kritériumorientált, 

diagnosztikus mérési-értékelési rendszerhez. A tanulói készségek, képességek megismerése jelenti a 

tervszerű, tudatos pedagógiai munkánk alapját. A visszamérések rámutatnak a hozzáadott pedagógiai értékre, 

a hiányosságokra. Így csökkenthetővé válik a lemaradók száma, eredményessebbé válhat a tanulás 

hatékonysága, a sikerélmény pedig motiváló erővel bír. Ezáltal lehetőség nyílik a kompetenciamérés 

eredményeinek javulására is. Éppen emiatt kiemelten fontos a kompetenciamérés eredményeinek értékelése, 

kommunikálása a pedagógusok és a szülők felé, mert a tanulók sikeressége érdekében csak együttműködéssel 

tehetünk.  A tanév során a mérési eredmények kielemzése nevelőtestületi szinten történik. A kollégák közötti 

munkamegosztás és kommunikáció segíti a tudatos tervszerű fejlesztés mielőbbi elkezdését. 

 

1.8. Az elmúlt 5 év OKM teljesítéssel összefüggő intézményi és fenntartói intézkedések 

 

 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Intézményi 

szintű 

intézkedési 

terv készült 

igen/nem igen/nem igen/nem igen/nem igen/nem 

Fenntartói 

szintű 

intézkedési 

terv készült 

igen/nem igen/nem igen/nem igen/nem igen/nem 

 

 

1.9. Az intézményvezetés pedagógiai folyamatokat ellenőrző tevékenysége az érintett feladat-

ellátási helyen 

 

Az intézményvezető az ellenőrzést a Belső ellenőrzési terve alapján végzi. Az ellenőrzés módszerei között a 

tanári írásos dokumentumok (osztálynapló, szakköri napló, tanmenet, egyéni fejlesztési lapok, felmérések 

értékelése stb.) ellenőrzése, a tanulói írásos munkák áttekintése, óralátogatások, munkaközösség vezetőkkel 

való megbeszélések, szaktanácsadók, szakértők felkérése szerepelt, s valósult meg. 

Az év végi beszámoló tartalmazza az kompetenciamérés eredményeinek ismertetését, feltárja azon okokat, 

melyek jelentőséggel bírnak a problémák kialakulásában. A munkatervekben fellelhetők az előző tanév végi 

beszámolóban feltárt hiányosságok, problémák kezelésének lehetőségei. 

 

1.10. A fenntartó ellenőrző tevékenysége az érintett feladat-ellátási helyen 

 A fenntartó hogyan ellenőrzi a kompetenciafejlesztést célzó pedagógiai tevékenységet? 

Az intézményre jellemző sajátos nevelési-oktatási célok és feladatok a jogszabályi és fenntartói elvárásoknak 

megfelelően kerültek megfogalmazásra a pedagógiai programban. A fenntartó folyamatosan nyomon követi 

az intézmény pedagógiai és szakmai programjában foglaltak megvalósulását. Évente elemzi-értékeli az 

országos kompetencia mérés eredményeit, amennyiben szükséges intézkedési terv készítését kéri, melyet 

évente beszámoló keretében ellenőriz, értékel. 

 Milyen támogatást tud nyújtani az intézménynek? 

Az iskolák eredményességének mérésére többek között a kompetenciamérések eredményei adnak támpontot. 

Az iskolában olyan alapkompetenciákat felépítő alapkészségeket és képességeket kell fejleszteni, melyek 

segítségével a tanulók képesek lesznek továbbfejlődni. Ennek egyik lehetséges módja, hogy a tankerület az 

„Egyénre szabott kritériumorientált, diagnosztikus mérési-értékelési rendszer” fejlesztés” programot indított 

be. 

A fejlesztő munka folyamatos támogatása, belső értékelési rendszer erősítése, ezáltal a pedagógiai 

módszertan fejlesztése. Tanórán kívüli fejlesztések biztosítása szakkörök, foglalkozások által.  
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A tankerület iskolái közti szakmai kapcsolatok minősége pozitívan befolyásolja az oktatás eredményességét, 

melyre jó kezdeményezés a tankerületi szintű Szakmai Nap. Ezt lehetőség szerinti továbbfejlesztése még a 

cél. A jó gyakorlatok alkalmazásának átadása, szakmai nap keretében. 

Utazó gyógypedagógus hálózat keretében a fejlesztések biztosítása, az utazó gyógypedagógusi hálózat 

fejlesztése, szakemberek megtartása. Ennek érdekében a pályázat adta lehetőségek figyelése, nyertes 

pályázat eredménye alapján plusz órák biztosítása egyéni fejlesztésre. 

 Az intézkedési terve megvalósításának folyamatában hogyan működik együtt az intézménnyel? 

A kompetencia mérések eredményeinek intézményi szintű feldolgozása nagyon fontos. Az ebből következő 

intézményi szintű intézkedési tervek, feladat-meghatározások készüljenek el, illetve a tapasztalatok alapján 

történjen meg a tanítási-tanulási folyamat felülvizsgálata, módosítása. A munkaközösségek szakmai 

értekezleteken beszéljék meg a tanulók szükséges fejlesztését, tehetséggondozását. A délutáni és egyéb 

tanórán kívüli foglalkozásokon a különböző kompetenciaterületek, alapkészségek fejlesztése. 

 Hogyan tudja a fenntartó ösztönözni a pedagógusokat az eredmények feldolgozására, elemzésére? 

Az „Egyénre szabott kritériumorientált, diagnosztikus mérési fejlesztési rendszer”  bevezetése által a tanév 

során is nyomon követhető egyénre szabottan a fejlődés mértéke és a fejlesztendő terület is. Mérési - 

értékelési szakember beiskolázása igény szerint. 

A szakmai munka erősítését segíti a pedagógusok szakmai felkészültségének továbbfejlesztése, a pedagógus 

továbbképzések, szakmai megújító képzések támogatása. Lehetőség szerint a jövőben el kell terjednie az 

általános, a középiskolák körében a kompetencia alapú oktatási szemlélet alkalmazásának, ezáltal 

gazdagodik a pedagógusok módszertani kultúrája, amelynek következtében javul a tanulók tanulási 

eredményessége. 

 

 

2. PROBLÉMA-LISTA, SÚLYOZÁS (Ami belső okokra vezethető vissza, amin változtatni tudunk!) 

 

A fenntartóra vonatkozóan A MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS TERÜLETÉN ELMARADÁS 

MUTATKOZIKAZ EREDMÉNYEK SZAKSZERŰ ELEMZÉSÉBEN, 

FELDOLGOZÁSÁBAN a fejlesztő munka, utazó gyógypedagógusi 

hálózat nem minden területen kiépült. A tankerületen (járáson) belüli 

belső tudásmegosztásra kevés alkalom van.  

Intézményvezetésre 

vonatkozóan 

az oktatási környezet folyamatos biztosítása, (tárgyi, személyi feltételek) 

Pedagógusokra 

vonatkozóan 

módszertani kultúra frissítése 

Tanulókra vonatkozóan igazolatlan hiányzás, motiváció, tanórai aktív részvétel 

Szülőkre vonatkozóan igazolatlan hiányzás, motiváció 

Egyéb külső kapcsolatokra 

vonatkozóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CÉLMEGHATÁROZÁS (A célok levezethetők legyenek a feltárt okokból, javasolt időtartam 1-3 

év) 

A fő célkitűzés a kompetenciamérés eredményeinek javítása. Ezen fő célkitűzéshez kapcsolódó 

részcélok beavatkozási területenként: 
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A fenntartóra vonatkozóan  A pedagógusok mérés-értékelési kultúrájának erősítése. 

 A fejlesztő munka folyamatos támogatása, a pedagógiai 

módszertan fejlesztése, jó gyakorlatok átadása szakmai nap 

szervezésével, szakmaközi kapcsolatok erősítése. 

Intézményvezetésre 

vonatkozóan 

 a tanulói fejlesztést segítő belső továbbképzések, 

tapasztalatcserék megszervezése, külső továbbképzéseken való részvétel 

szorgalmazása 

 az intézkedési terv feladatainak beillesztése az iskolai 

munkatervbe  

 munkatervek ellenőrzése és felülvizsgálata, a félévi és év végi 

értekezleteken a munkatervek teljesítéséről beszámoló  

 a fejlesztéshez szükséges erőforrások (személyi és tárgyi) 

számbavétele, a felelősök kijelölése  

 a belső ellenőrzés erősítése  

 felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök 

szervezése lehetőség szerint  

 nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás (tanulók, szülők, fenntartó)  

 az elvégzett mérések eredményeinek elemzése, értékelése 

Pedagógusokra 

vonatkozóan 

 a tanmenetek tartalmi és módszertani megújítása egységes 

szempontok szerint a kompetenciafejlesztést figyelembe véve 

 szakmai továbbképzéseken való részvétel, módszertani 

konzultációk szervezése 

 műhelymunka az egymástól való tanulás elősegítésére 

 a tanulási nehézséggel, zavarral küzdő tanulók felterjesztése 

vizsgálatra 

 a kompetenciaalapú oktatási módszerek beépítése a tanulás-

tanítás folyamatába 

 pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése a tanulói 

motiváció erősítése érdekében 

 a hatékony tanulást segítő digitális tananyagok megismerése, 

ezek tanórai alkalmazása lehetőség szerint a tanulói motiváció erősítése 

érdekében. 

Tanulókra vonatkozóan  motivációs szint emelése hatékony tanórai motivációs 

módszerek, eszközök alkalmazásával 

 hatékony tanulási technikák megismertetése a tanítási órákon 

 a tanulók reális önismeretének, önértékelésének fejlesztése 

 bemeneti mérések alsó tagozaton az alapkészségek szintjének 

felmérése érdekében, az eredmények alapján a fejlesztési területek 

kijelölése 

 bemeneti mérések felső tagozaton a kompetenciamérés 

feladatlapjaival, az eredmények alapján a fejlesztési területek kijelölése 

 háromhavonta kompetenciaalapú mérések íratása 3-8. 

évfolyamokon, az eredmények elemzése 

 a szülők tájékoztatása a mérési eredményekről, a tanulást segítő 

módszerek bemutatása 

 a szülők tájékoztatása az intézkedési tervről, a kompetenciamérés 

fontosságáról, a tanulói hozzáállásról, ezzel a szülői attitűd formálása 

 pályaválasztási rendezvényeken való részvétel. 

Szülőkre vonatkozóan  a szülők tájékoztatása az intézkedési tervről, a kompetenciamérés 

fontosságáról, a tanulói hozzáállásról, ezzel a szülői attitűd formálása  

 a szülők tájékoztatása a mérési eredményekről, a tanulást segítő 

módszerek bemutatása 

Egyéb külső kapcsolatokra 

vonatkozóan 
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4. A CÉLOKBÓL EREDŐ FELADATOK, INTÉZKEDÉSEK az érintett feladat-ellátási helyre 

vonatkozóan  ( Javasolt időtartam 1-3 év) 

 

Tevékenységek, 

feladatok 

Teljesülési 

kritérium, 

számszerűsíthető 

indikátor 

(amennyiben 

releváns) 

Módszer, 

eszköz  

Határidő Felelős, 

résztvevők 

Dokumentumok  

Tanulókra vonatkozó 

feladatok 

8. évfolyamon 3. szint 

alatt teljesítő tanulók 

egyéni (tanulói jelentésre 

épülő) fejlesztési 

tervének elkészítése, 

megvalósításának 

nyomon követése  

8. évfolyamon 3. 

szint alatti tanulók 

szétválogatása 

két csoportra 

készülő 

fejlesztési terv 

2020.09.20. magyar- és 

matematika 

tanár 

csoportos fejlesztési 

terv 

Osztályszintű szaktanári 

tervek elkészítése 

(típushibák, 

hiányosságok alapján) 

Matematika és magyar 

kompetenciafejlesztés 

heti egy-egy órában 

minden 

osztályban a 

magyar- és 

matematikatanár 

hátránykompenz

áció, 

tehetséggondozá

s 

2020.09.01-

től 

intézményveze

tő-helyettes 

éves 

tantárgyfelosztás, 

órarend 

A tanulók célirányos 

fejlesztése, fejlesztési 

folyamata közbeni belső 

mérések, fejlesztési 

folyamat eredményeinek 

elemzése 

OKM FIT elemző 

szoftver 

felhasználói 

szintű ismerete  

 

bemért szintű 

feladatok 

gyakoroltatása  

 

2020.09.20-

tól 2021. 

05.25-ig 

magyartanár, 

matematikatan

ár  

 

feladatlapok, tanári 

PPT-k  

 

Az országos mérések 

előtt a szülők 

tájékoztatása, tanulók 

tájékoztatása, 

felkészítése 

 

IKT alkalmazások 

a tanteremben  

 

szülői értekezlet  

 

2020. ősz  

2021. január  

osztályfőnök  

 

tanulói kérdőív,  

projektor, vászon  

Tanulók motivációs 

szintjének emelése 

Figyelem és 

koncentráció 

fejlesztése a 

tanórai és tanórán 

kívüli 

foglalkozásokon, 

érdeklődés 

felkeltése 

Koncentráció és 

figyelemfejleszt

és játékos 

formában, 

társasjátékok, 

táblajátékok és 

digitális 

eszközök 

segítségével. 

Belső ösztönző 

rendszer 

kialakítása. 

Tanórán kívüli 

programok 

megtartása 

2020. 

szeptembert

ől 

osztályfőnök, 

szaktanárok 

programtervek, 

jelenléti ívek 

Tevékenységek, 

feladatok 

Teljesülési 

kritérium, 

számszerűsíthető 

indikátor 

(amennyiben 

releváns) 

Módszer, 

eszköz  

Határidő Felelős, 

résztvevők 

Dokumentumok  
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Hatékony tanulási 

technikák 

megismertetése a 

tanulókkal 

A tanulók több 

tanulási technikát 

ismernek meg 

Különböző 

tanulási 

módszerek 

alkalmazása 

2020. ősztől osztályfőnökö

k, szaktanárok 

tanulók által 

készített vázlatok 

Tanulók önismeretének, 

önértékelésének 

fejlesztése 

Fejlődik a tanulók 

önismerete és 

reális önértékelése 

Önismereti 

játékok, 

önértékelési 

tesztek kitöltése 

2020.ősztől osztályfőnökö

k 

önértékelési tesztek 

Pedagógusokra 

vonatkozó feladatok  

mérési-értékelési 

kompetenciák 

fejlesztését segítő 

valamint a tanulók 

aktivitására épülő 

hatékony 

tanulásszervezési 

eljárások bevezetését 

segítő továbbképzéseken 

való részvétel 

 

A pedagógusok 

nagy része részt 

vesz 

tanulásszervezési 

eljárások 

bevezetését segítő 

továbbképzésen 

Új technikák, 

módszerek 

megismerése, 

elsajátítása 

folyamatos pedagógusok tanúsítványok 

A kompetenciafejlesztés 

beépítése a tanórákba 

(valamennyi tantárgy) 

A témazáró 

dolgozatokba 

beépülnek a 

kompetencia-

mérésben szereplő 

feladattípusok 

Témazáró 

dolgozatok 

összeállítása 

folyamatos pedagógusok elkészült témazárók 

Pozitív fejlesztő hatású 

tanórai légkör 

megteremtése, a tanulók 

önmagukhoz mért 

fejlődésének elismerése 

Tanmenetek Kísérletek, 

versenyek, 

játékos 

feladatok, tánc, 

dráma. 

Beszélgetés, 

játék 

 

folyamatos szaktanárok elkészített 

tematikák 

 

 

Pedagógusok 

együttműködése 

(rendszeres 

tapasztalatcsere, bevált jó 

gyakorlatok átadása, 

hospitálások, 

esetmegbeszélések) 

Munkaközössége

k szakmai 

megbeszélése 

Rendszeres 

belső 

tapasztalatcsere, 

hospitálások, 

esetmegbeszélés

ek 

 

folyamatos szaktanárok, 

munkaközössé

gek 

fejlesztési tervek, 

beszámolók 

Tevékenységek, 

feladatok 

Teljesülési 

kritérium, 

számszerűsíthető 

indikátor 

(amennyiben 

releváns) 

Módszer, 

eszköz  

Határidő Felelős, 

résztvevők 

Dokumentumok  

Kompetenciafejlesztést 

segítő feladatok gyűjtése, 

rendszerezése. 

Témazáró dolgozatok 

tartalmának és 

követelményének 

kompetencia-alapú 

megközelítése, beépítése. 

Kompetencia-

fejlesztés 

tantárgyanként 

Rendszeres 

belső 

tapasztalatcsere, 

hospitálások, 

esetmegbeszélés

ek 

folyamatos szaktanárok, 

munkaközössé

g 

fejlesztési tervek, 

beszámolók 
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Digitális tananyagok 

megismerése 

Sok az igazolatlan 

hiányzás 

A hiányzás okainak 

feltárása 

Pontos, egységes 

kimutatás vezetése a 

hiányzásokról 

 

Jelző rendszer 

működtetése a tanulók 

mulasztásával 

kapcsolatban  

 

Kapcsolatfelvétel a 

szülőkkel 

 

Nyomon 

követhető a 

tanulók 

távollétének oka 

Pontos, napra 

kész nyilvántartás 

Jogszabályi 

megfelelés 

 

Minden érintett 

család 

megkeresése 

Kapcsolatfelvét

el a szülővel:  

- 

családlátogatás,  

- 

telefonbeszélget

és 

Dokumentálás 

 

 

folyamatos osztályfőnök, 

szaktanárok 

haladási napló, 

a hiányzással 

kapcsolatban 

készült ügyiratok 

 

Programterv készítése a 

szülőkkel közös 

programokhoz 

 

Programterv készítése a 

felső tagozatosokkal 

közös programokhoz 

Programok 

megszervezése, 

megtartása 

 

Elkészül a 

kéthavonta 

megtartandó 

programok 

tervezete 

Meghívott szülők 

20 %-a vesz részt 

a rendezvényeken 

 

Elkészül a 

programterv 

Az érintett 

tanulók 80 %-os 

aktív részvétele 

Tervezés, 

dokumentumkés

zítés  

 

Vetélkedő, 

bemutató, 

kézműves 

foglalkozás, 

projektek 

 

folyamatos munkaközössé

g 

 

 

jelenléti ív, 

fénykép, 

elkészített 

produktumok 

 

Iskolavezetésre 

vonatkozó feladatok 

A fejlesztéshez 

szükséges erőforrások 

számbavétele (humán és 

tárgyi) az egyes 

részfolyamatok 

felelőseinek kijelölése 

háttérelemzés 

készítése 

problémák 

súlyozása, 

megoldások 

keresése 

2020. ősz intézményveze

tés, telephelyi 

koordinátor 

intézkedési terv 

Tevékenységek, 

feladatok 

Teljesülési 

kritérium, 

számszerűsíthető 

indikátor 

(amennyiben 

releváns) 

Módszer, 

eszköz  

Határidő Felelős, 

résztvevők 

Dokumentumok  

A fejlesztőmunka 

folyamatos, rendszeres 

ellenőrzése, 

beszámoltatás, 

dokumentum-elemzés 

(naplók, fejlesztési 

tervek) értékelése 

fejlesztési tervek 

elkészítése, 

naplók vezetése 

rendszeres 

ellenőrzés 

2020. ősztől 

folyamatosa

n 

intézményveze

tés 

fejlesztési tervek, 

naplók 
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Bemeneti, diagnosztikus 

mérések beépítése az 

iskola érékelési 

rendszerébe a 4. 

évfolyamon 

munkaközösség 

együttműködése 

helyi 

képességszint 

mérés 

2021. 05. 

kompetencia

-mérési 

4. osztályban 

tanítók, felsős 

magyar- és 

matematikatan

árok 

mérőlap 

Kompetenciafejlesztést 

támogató tárgyi 

környezet biztosítása 

(pályázati lehetőségek 

kihasználása) 

Aktuális 

pályázatok 

figyelése, 

megírása 

Pályázatírás folyamatos iskolavezetés sikeres nyertes 

pályázatok 

Pedagógusok 

teljesítményértékelése 

során a 

kompetenciamérés 

eredményessége 

érdekében végzett 

tevékenység figyelembe 

vétele 

háttérelemzés 

készítése 

értekezletek, 

szakmai 

beszámolók 

2021. június iskolavezetés jelenléti ívek, 

beszámolók 

Nyilvánosság 

tájékoztatása (szülők, 

fenntartó) 

 

kompetencia-

mérési 

eredmények 

közzététele 

Szülői 

értekezletek, 

beszámolók 

2021. tavasz iskolavezetés, 

telephelyi 

koordinátor 

kompetenciamérési 

eredmények 

elemzés 

Fenntarthatóság az 

intézkedési terv 

elemeinek beépítése az 

éves munkatervbe 

munkaterv, 

eseménynaptár 

összeállítása 

tanév elejei 

értekezletek 

2020. 

szeptember 

iskolavezetés éves munkaterv 

Kompetenciafejlesztési 

tapasztalatok beépítése 

az éves beszámolóba 

A pedagógusok 

beépítik a 

típusfeladatokat a 

témazárókba 

 

Munkaterv, 

dokumentumele

mzés 

2020. 

szeptembert

ől 

iskolavezetés éves beszámoló 

A pedagógiai szakmai 

szolgáltató rendszer által 

biztosított lehetőségek 

igénybevétele 

A POK által 

meghirdetett 

képzéseken való 

részvétel  

Tájékoztatás, 

információgyűjt

és, 

információátadá

s 

lehetőség 

szerint 

intézményveze

tés 

jelentkezési lap, 

beszámoló, szakmai 

szolgáltató által 

rögzített tényadatok 

Tevékenységek, 

feladatok 

Teljesülési 

kritérium, 

számszerűsíthető 

indikátor 

(amennyiben 

releváns) 

Módszer, 

eszköz  

Határidő Felelős, 

résztvevők 

Dokumentumok  

A sok igazolatlan 

hiányzás 

visszaszorítására: 

a szabadidős programok 

beépítése az éves 

munkatervbe 

 

Folyamatos 

kapcsolattartás a község 

háziorvosaival 

 

 

 

Az indokolatlanul 

sokat mulasztó 

tanulók kiszűrése 

 

Csökken az 

órákról 

igazolatlanul 

távolmaradók 

száma 

 

 

Megbeszélés 

 

Jegyzetelés 

 

Jelzőrendszeri 

megbeszélés 

 

 

folyamatos iskolavezetés, 

gyermekvédel

mi felelős 

Jelenléti ív 

Jegyzőkönyv 

 

Feljegyzés 

 

Jegyzetfüzet 

 

 

Meghívó 

Jelenléti ív 
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Kapcsolattartás a Gyám-

hatósággal és a 

Gyermekjóléti 

Szolgálattal 

Együttműködés a 

rendőrséggel és a 

polgárőrséggel 

Javul a hiányzási 

mutató 

 

Csökken az utcán 

csellengő 

gyerekek száma 

Együttműködési 

megállapodás 

Fenntartóra 

vonatkozóan 

A fejlesztőmunka 

folyamatos rendszeres 

támogatása, ellenőrzése, 

értékelése 

 

Mérési 

rendszergazda 

alkalmazása a 

rendszer hatékony 

működtetése 

érdekében.  

Tudásmegosztás. 

 

Központi 

feladatbank 

biztosítása, 

dokumentumele

mzés, szakmai 

nap szervezése, 

 

félévente tankerületi 

igazgató 

intézkedési terv, 

beszámolók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


