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A tanév helyi terve

1.

1.1. Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználásának módja
Esemény / téma
1.

Pályaorientációs nap

2.

Nevelőtestületi értekezlet a lemorzsolódás
megelőzése érdekében

Felelős

Időpont

Váli Csilla

2020. 11. 13.

Bódog-Csek Judit

2021. 02. 15.

Molnár Valéria

3.

Nevelőtestületi értekezlet

Bódog-Csek Judit

2021. 04. 08.

4.

Nevelőtestületi értekezlet

Bódog-Csek Judit

2021. 04. 09.

5.

Nevelőtestületi értekezlet

Bódog-Csek Judit

2021. 04. 10.

6.

DÖK nap / Osztálykirándulás

Stier Tamás

2021. 05. 28.

Osztályfőnökök

Az iskolai szorgalmi idő:
Első tanítási nap:

2020. 09. 01. kedd

Utolsó tanítási nap:

2021. 06. 15. kedd

1.2. A szünetek időtartama
Őszi szünet:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap:

2020. október 22. (csütörtök)

A szünet utáni első tanítási nap:

2020. november 2. (hétfő)

Téli szünet:
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap:

2020. december 18. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap:

2021. január 4. (hétfő)

Tavaszi szünet
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap:

2021. március 31. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap:

2021. április 7. (szerda)
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1.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk
mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja
Október 6. Aradi Vértanúk emléknapja
 Szaksz Edit - Napközi
 2020. 10. 06. Iskolarádió
Október 23. Az 1956-os Forradalom megünneplése
 Miskolczi-Farkas Györgyi 8.a
 2020. október 22. Tornaterem, 12 óra
Február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
 Miskolczi-Farkas Györgyi
 2021. 02. 25. Iskolarádió
Március 15. Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc megünneplése
 Szentgyörgyi Katalin 5. évfolyam
 2021. 03. 12. Tornaterem, 12 óra
Április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja
 Miskolczi- Farkas Györgyi
 2021. 04. 16. Iskolarádió
Június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja
 Stier Tamás 6. évfolyam
 2021. 06. 04. Aula, 8 óra
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1.4. Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb
ünnepnapok
Esemény / téma

Felelős

Határidő

1.

Tanévnyitó ünnepély

Molnár Valéria

2020. 09. 01.

2.

Gárdonyi Bál

Bódog-Csek Judit

2020. 11. 21.

3.

Játsszunk együtt két nyelven!

Zimréné Biró Ágnes

2020. 11. 24.

4.

Karácsonyváró adventi műsorok

Osztályfőnökök

5.

Karácsonyi műsor

Gőbölösné Vámos

2020. 11. 27-12.18.

2020. 12. 18.

Márta
6.

Iskolai farsang

Stier Tamás DÖK

2021. 02. 12.

7.

Projektnapok: 110 éves évforduló

Bódog-Csek Judit

2021. 03. 29-31.

Osztályfőnökök
8.

Iskolaest

Osztályfőnökök

2021. 03. 31.

9.

Anyák napja

Alsós osztályfőnökök

2021. 04. 30.

10.

Ballagás és tanévzáró

Váli Csilla

2021. 06. 19.

Szabó Dávid

1.5. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
Időpont

Nevelőtestületi értekezlet - téma
vírushelyzet

miatti

protokoll

betartásának

Felelős

2020.

A

Bódog-Csek Judit

10. 07.

tapasztalatai

2021.

Félévi osztályozó értekezlet

Bódog-Csek Judit

A félévi munka értékelése

Bódog-Csek Judit

2021.

Az Országos Kompetenciamérés és Idegen nyelvi

Bódog-Csek Judit

03.17.

mérés valamint a NETFIT mérés eredményei, az

01. 22.
2021.
01. 25.

eredmények javításának feltételei, szükséges teendők
2021.

Tanév végi osztályozó értekezlet

Bódog-Csek Judit

06. 15
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2021.

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Bódog-Csek Judit

06. 21.

Munkaértekezletek:
Havi rendszerességgel az aktualitásoknak megfelelően szerdai napon.

1.6. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
Időpont

Szülői értekezletek, fogadóórák - téma

Felelős

2020.

Szülői értekezlet: A tanév céljai, feladatai az

Alsó tagozatos

09. 07.

osztályokban, az iskola házirendje

osztályfőnökök

2020.

Szülői értekezlet: A tanév céljai, feladatai az

Felső tagozatos

09. 08.

osztályokban, az iskola házirendje

osztályfőnökök

2020.

Fogadóóra: tanulók tanulmányi munkája,

Alsó tagozatos

11. 16.

magatartása és szorgalma

osztályfőnökök

2020.

Fogadóóra: tanulók tanulmányi munkája,

Felső tagozatos

11. 17.

magatartása és szorgalma

osztályfőnökök

2021.

Félévi szülői értekezlet: A tanulók

Alsó tagozatos

02. 01.

tanulmányi eredményének és az osztály

osztályfőnökök

munkájának értékelése
2021.

Félévi szülői értekezlet: A tanulók

Felső tagozatos

02. 02.

tanulmányi eredményének és az osztály

osztályfőnökök

munkájának értékelése
2021.

Fogadóóra: tanulók tanulmányi munkája,

Alsó tagozatos

04. 14.

magatartása és szorgalma

osztályfőnökök

2021.

Fogadóóra: tanulók tanulmányi munkája,

Felső tagozatos

04. 13.

magatartása és szorgalma

osztályfőnökök

Egyéni fogadóórák:
Az általános fogadóórákon kívül minden pedagógus saját fogadóórát is tart heti egy
alkalommal, amelyre a szülők bejelentkezhetnek telefonon.

8

KKZKÁI Gárdonyi Géza Tagiskola
Munkaterv 2020 - 2021

1.7. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt
rendezvények tervezett időpontjai
Időpont

Felelős

Rendezvény

2020. 09. 01-től

Óvodai csoportok foglalkozásai a 4. Zimréné Biró Ágnes

folyamatosan

évfolyammal közösen

2020. 10. 03.

Boszorkányszombat óvodásoknak

Zimréné Biró Ágnes

2020. 11. 11.

Óvónők látogatása az 1. évfolyamon

Zimréné Biró Ágnes

2020. 11. 14.

Bemutató tanítás a leendő 1. évfolyam Molnár Valéria
szülei számára

Szabóné Pónya Mónika

2020. 12. 17.

Karácsonyi játszóház az óvodásokkal

Napközis munkaközösség

2021. 03. 09.

Iskolai nyílt nap

Bódog-Csek Judit

1.8. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
A mérés megnevezése

Felelős

A mérés időpontja

1.

5.a osztály NETFIT mérés

Kolumbán Kristóf

2021. április

2.

6.a osztály NETFIT mérés

Kolumbán Kristóf

2021. április

3.

7.a osztály NETFIT mérés

Szabó Dávid

2021. május

5.

7.b osztály NETFIT mérés

Stadlerné Petőfalvi Tímea

2021. május

6.

8.a osztály NETFIT mérés

Ladovics Károly

2021. május

7.

8.b osztály NETFIT mérés

Stadlerné Petőfalvi Tímea

2021. május

9

KKZKÁI Gárdonyi Géza Tagiskola
Munkaterv 2020 - 2021

2.

Az intézmény tanulói adatainak elemzése, kitételek a tanulói
létszámokkal kapcsolatban
2.1. Statisztikai adatok

Osztály

Létszám

SNI

BTM

Egyéni
tanrend

Egésznapos
HH

HHH

nevelésben
részesül

1.a

23

1

---

---

---

---

23

1.b

17

3

---

---

---

1

17

2.a

31

---

---

---

---

---

31

2.b

20

1

---

---

---

---

20

3.a

20

1

1

---

---

2

20

4.a

24

3

---

---

---

---

24

4.b

10

3

1

---

3

---

10

5.a

22

6

1

2

---

1

14

6.a

21

3

3

---

2

3

13

7.a

18

2

3

---

---

2

3

7.b

11

---

6

---

---

1

5

8.a

29

---

---

---

---

1

1

8.b

9

---

---

---

1

1

---

255

23

15

2

6

12

145

Összesen
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3.

Kockázati tényezők a 2020/2021-es tanévben
3.1. Jelentős, magas bekövetkezési valószínűségű
3.1.1. Infrastruktúrához köthető
 Iskolánk tetőszerkezetének korszerűsítése ellenére több helyen ismételt beázások
tapasztalhatók.
 Az intézmény kazánja nem működik megfelelően, ennek következtében a fűtési
rendszer nem használható rendeltetésszerűen.
 Az oktatást segítő interaktív táblák és projektorok többsége már nagyon régi, így
gyakran meghibásodnak.
3.1.2. Humán erőforráshoz köthető
 A szakos ellátottság biztosítása gondot jelent, különös tekintettel a rajz és az idegen
nyelvek tanítására.
 A nevelőtestület átlag életkora magas, gyakoribbak a megbetegedések.

3.2. Mérsékelt, alacsony bekövetkezési valószínűségű
3.2.1. Infrastruktúrához köthető
 Az iskola hátsó kerítésének javítása, pótlása szükséges a vagyonvédelem és a
balestek megelőzése érdekében.
 Az iskola udvarán lévő padsorok többsége felújításra szorul.
 Az udvart borító beton több helyen töredezett.

4.

Nevelőmunka tervezése
4.1. Iskola és tanuló kapcsolata
1. Az iskolában olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik
magukat.
 Tanulóinkat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe.
 Az iskola életében pozitív emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.

11

KKZKÁI Gárdonyi Géza Tagiskola
Munkaterv 2020 - 2021

2. Tanulóink teljes személyiségfejlesztése legfontosabb pedagógiai feladatunk.
 A tervszerű nevelő-oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti.
 Tanulóink sajátítsák el az egyéni tanulás módszereit!
 A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük.
3. Tanulóink a nevelés eredményeként:
 Legyenek fegyelmezettek, kulturált magatartásúak,
 éljenek egészségesen,
 szeressenek sportolni, mozogni!

4.2. Az iskola és a családi ház kapcsolata
A szülői értekezleteken és fogadóórákon kívül lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy
telefonos egyeztetést követően az iskola tagintézmény-vezetőjével, tagintézményvezetőhelyettesével és valamennyi pedagógusunkkal egyéni konzultációt folytathassanak,
amennyiben ennek szükségét látják.
Az igazolatlanul mulasztó tanulók szüleit, telefonos egyeztetés után, családlátogatás
keretében az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős felkeresi, szükség esetén a
gyermekvédelem munkatársának segítségét is igénybe véve.
Iskolánk és a családok közötti szorosabb kapcsolat kialakítását támogató programjaink:
Felelős

Határidő

Bemutató tanítás a leendő 1. évfolyam Molnár Valéria

2020. 11. 14.

Esemény / téma
1.

szülei számára

Szabóné Pónya Mónika

2.

Gárdonyi Bál

Bódog-Csek Judit

2020. 11. 21.

3.

Karácsonyi műsor

Gőbölösné Vámos Márta

2020. 12. 18.

4.

Iskolai nyílt nap

Bódog-Csek Judit

2021. 03. 09.

5.

Iskolaest

Bódog-Csek Judit

2021. 03. 31.

6.

Anyák napja

Alsós osztályfőnökök

2021. 04. 30.

7.

Ballagás

Váli Csilla

2021. 06. 19.

Szabó Dávid

A vírushelyzet miatt a tervezett programokban változás lehet.
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4.3. Nevelési célkitűzések a 2020/2021-es tanévre
 Javítjuk a munkafegyelmet a házirendben megfogalmazott normák szerint
tanórákon, a tanórán kívüli tevékenységek során valamint a napköziben, a
tanulószobán, tanórák közötti szünetekben.
 Az egészséges, környezettudatos életmódra nevelés, a testi, lelki egészség
fontosságának tudatosítása intézményi szabadidős rendezvényeken, ill. tanítási
órákon.
 Lemorzsolódás csökkentése a társas kapcsolatok javításával, a tanórai
munkafegyelem javításával.

5.

Az oktatómunka
5.1. Tantárgyfelosztás
Lásd külön dokumentációban – közzé téve helyben, szokásos módon

5.2. Az órarend
Lásd külön dokumentációban – közzé téve helyben, szokásos módon

5.2.1. Tanulók, osztályok szerinti órarendje
Lásd külön dokumentációban – közzé téve helyben, szokásos módon

5.2.2. Pedagógusok órarendje
Lásd külön dokumentációban – közzé téve helyben, szokásos módon
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5.3. Oktatási célkitűzések a 2020/2021-es tanévre
 A lemorzsolódás megelőzése érdekében az alapkészségek és kompetenciák
fejlesztése, tanulóink hatékony felkészítése a középiskolai beiskolázásra és
tanulmányokra.
 Digitális kompetenciák fejlesztése tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek
során.
 A sport szeretetére, az egészséges életmód népszerűsítésére, a hazaszeretetre
nevelés eszköztárának bővítése projektnapok keretében.

5.4. SNI-s tanulók, BTM-es tanulók és az integrációval kapcsolatos feladatok
5.4.1. SNI-s tanulók
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel
küzdő

tanulók

ellátásáról

a

Bárczi

Gusztáv

Módszertani

Központ

utazó

gyógypedagógusai, valamint a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári
Tagintézményének fejlesztő szakemberei gondoskodnak.
Ellátásukat Kovácsné Mokker Anett gyógypedagógus-logopédus végzi. Borics Evelin
pedig a beszédészlelés, beszédfejlődés zavarával küzdőket fejleszti. Ganczné Mészáros
Orsolya gyógypedagógus egy halláscsökkent tanuló fejlesztésével foglalkozik. Az első
évfolyamosok teljes logopédiai vizsgálatát, illetve a rászoruló tanulók logopédiai
fejlesztését Horváth Eszter logopédus végzi.
5.4.2. BTM-es tanulók
Az ellátásra szorulók magas száma miatt 2 kolléganő végzi fejlesztésüket. Heti 1 órában
Vőfény Szabó Lívia és Végh Nikolett gyógypedagógusok 16 tanulóval foglalkoznak.
Vizsgálatukat, illetve szükség szerinti felülvizsgálatukat a Somogy Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye (Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2.) szakemberei
végzik az intézmény vagy a szülő kérésére. A különleges ellátást igénylő tanulók számára
az iskola szaktárgyi korrepetálási lehetőséget is biztosít.
5.4.3. Egyéb ellátások
Iskolapszichológiai ellátást Teveliné Horváth Melinda pszichológus segítségével heti 2
nap biztosítunk a tanulók, pedagógusok és a szülők számára. Gyógytestnevelés órán
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Peringer Lívia utazó gyógypedagógus 2 csoportban heti 2-2 órában foglalkozik
tanulóinkkal. Az első évfolyam szűrése folyamatban van.

5.5. Az iskolába belépő gyerekekkel kapcsolatos teendők
Előzmények:
A körzetünkhöz tartozó, iskolánkkal szomszédos Madár Utcai Tagóvoda óvodásaival való
kapcsolattartás:
 a nagycsoportos óvodásokat valamennyi iskolai ünnepélyre, megemlékezésre
meghívjuk;
 az iskola tornatermét minden héten egy, tornaszobáját több alkalommal az
óvodások rendelkezésére bocsátjuk;
 játszóház, családi nap és nyílt napok alkalmával lehetőséget biztosítunk az
óvodásoknak leendő tanítóik megismerésére;
 iskolánk megújult honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket az
intézményünkben folyó oktató-nevelő munkáról és a legfontosabb információkról.
Feladatok a tanév kezdetétől:
 a gyerekek személyiségének alapos megismerése;
 a kötelességtudat, feladattudat kiépítése;
 egyéni képességek kibontakoztatásának előmozdítása;
 alapkészségek szilárd megalapozása, feladattartás erősítése;
 helyes szóhasználat fejlesztése;
 eszközök célszerű elhelyezése, a padok, a tanterem rendje;
 füzetvezetés szabályainak elsajátíttatása;
 az önellenőrzés szokásának kialakítása;
 az olvasás mindennapos szokássá tétele;
 a verstanulás technikájának kialakítása;
 a szóbeli és írásbeli feladatok elvégzésének helyes sorrendje;
 könyv- és könyvtárhasználat.
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5.6. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek,
szakkörök

Szakkör
Tanár

Szakkör

Óra

Nap

Időpont

Osztály

Manóangol

1

csütörtök

13.30-14.15

1-2.

Informatika

1

szerda

13.30-14.45

4.b

Informatika

1

szerda

12.45-13.30

4.a

Szabadidősport

1

kedd

15.15 – 16.00

5-8.

Ladovics Károly

Labdaszakkör

1

péntek

14.15 – 15.15

5-8.

Kolumbán Kristóf

Lány foci

1

hétfő

14.30 – 15.25

5-8.

Kolumbán Kristóf

Alsós fiú foci

1

hétfő

13.30 – 14.25

1-4.

Kolumbán Kristóf

Felsős fiú foci

1

hétfő

15.30 – 16.25

5-8.

Szabó Dávid

Alsós röplabda

1

péntek

14.00 – 15.30

1-4.

Szabó Dávid

Felsős röplabda

1

csütörtök

15.30 – 17.00

5-8.

Szabó Dávid

Röplabda

1

kedd

15.30 – 17.00

1-8.

Bódog-Csek Judit

Állatvédelem

Tiszpergerné
Kálmán Éva
Szabóné Pónya
Mónika
Molnár Valéria
Stadlerné
Petőfalvi Tímea

Mesterprogram részeként félévente több
alkalommal
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Tehetséggondozás
TANÁR

TEHETSÉGGON

ÓRA

NAP

IDŐPONT

OSZTÁLY

Sport

2

kedd

13.15 – 15.00

2.a

Játékos sport

2

szerda

14.00 – 15.30

2.a. 2.b

Szabó Dávid

Sport

2

kedd

13.15 – 15.00

3.a

Szabó Dávid

Sport

2

csüt.

14.30 – 15.15

3.a

Ladovics Károly

Sport

2

hétfő

13.45 – 15.15

1.a

Ladovics Károly

Sport

1

kedd

14.00 – 14.45

4.a

Ladovics Károly

Játékos sport

2

szerda

14.15 – 15.45

4.a, 4.b

Kolumbán Kristóf

Játékos sport

2

szerda

14.00 – 15.30

3.a

Magyar

2

hétfő

13.25 – 14.55

2.a

Magyar

1

szerda

12.50 – 13.35

3.a

Matematika

1

kedd

12.40 - 13.25

5.a

Természetismeret

1

csütörtök

12.50 – 14.00

5-6.

Kémia

1

kedd

13.30 – 14.15

7-8.

Stadlerné
Petőfalvi Tímea
Stadlerné
Petőfalvi Tímea

Ladovicsné Sipos
Ildikó
Gőbölösné
Vámos Márta
Szentgyörgyi
Katalin
Hegedüs
Veronika
Váli Csilla

DOZÁS
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Differenciált képességfejlesztés
TANÁR

FEJLESZTÉS

ÓRA

NAP

IDŐPONT

OSZTÁLY

Tölgyesi Violetta

Magyar

1

kedd

11.50 – 12.35

1.a

Magyar

1

csütörtök

11.50 – 12.35

2.b

Kurdi Klaudia

Matematika

2

péntek

10.55 – 12.35

4.a

Kurdi Klaudia

Magyar

2

csütörtök

10.55 – 12.35

1.b

Magyar

2

kedd

8.55 – 10.40

2.b

Magyar

1

kedd

8.55 – 9.40

3.a

Magyar

1

szerda

12.40 – 13.25

4.b

Magyar

2

csütörtök

11.00 – 12.35

2.a

Hegedüs
Veronika

Pösztörné
Hermann
Johanna
Gőbölösné
Vámos Márta
Szabóné Pónya
Mónika
Kékesi
Annamária
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6.

Pályaválasztás – továbbtanulás
Feladat
2020.

Az iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos

10. 31-ig

tanulókat a középiskolai felvételi eljárásról.

2020.
12. 04.
2020.

A 6. és 8. osztályos tanulók jelentkezése a
központilag, egységes követelmények szerint

01. 23.
2021.
01. 28.

Tagintézmény-vezető
osztályfőnökök, iskolatitkár

Központi írásbeli felvételi
Pótfelvételi a középiskolákban

02. 08.

felvételi eredményekről

2021.

Középiskolai jelentkezési- és adatlapok

03.19-20.

tagintézmény-vezető,

AJTP pályázatok benyújtása

A középiskolák értesítik a tanulókat az írásbeli

2021.

8. osztályos osztályfőnökök,
iskolatitkár

2021.

02. 19-ig

8. osztályos osztályfőnökök

szervezett írásbeli vizsgákra.

12. 04.
2021.

Felelős

továbbítása a középiskolába és az OH-ba
Középiskolai felvételi lapok módosítása, a
módosító lapok megküldése a Felvételi

Tagintézmény-vezető,
iskolatitkár
Osztályfőnökök, iskolatitkár

Központnak

2021.

Középiskolai visszajelzés a tanulók felvételéről

04. 30.

illetve elutasításáról

2021.

Jegyző tájékoztatása a középiskolába fel nem

06. 17.

vett tanulókról

Osztályfőnökök, iskolatitkár,
tagintézmény-vezető
Osztályfőnökök, iskolatitkár,
tagintézmény-vezető

Értesítés a tanulóról az illetékes járási hivatal,
valamint a KLIK részére, amennyiben a
2021.

köznevelésről szóló törvény 14. § (2)-(3)

06. 17.

bekezdése alapján kezdeményezzük a

Osztályfőnökök, iskolatitkár,
tagintézmény-vezető

tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II.
programba
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Valamennyi nyolcadikos tanulónk számára két középiskolai nyílt napon való részvételt
igazolt távolmaradásnak tekintünk, amennyiben a látogatott középiskolától igazolást hoz.
A szervezett pályaválasztási kiállításokon, fórumokon tanulóink számára a részvételt
biztosítjuk.

7.

Az intézményi önértékelési munkacsoport munkaterve
Az önértékelési csoport megalakulása: 2015. augusztus 26.
Az önértékelési csoport tagjai:
Bódog-Csek Judit

Tagintézmény-vezető

Kosztichné Gulyás Ágota

Minőségügyi csoport vezetője

Tölgyesi Violetta

Minőségügyi csoport tagja

Molnár Valéria

Alsós MK vezetője

Zimréné Biró Ágnes

Tagintézményvezető-helyettes

Az éves aktuális feladatokról a tanévnyitó értekezleten kapnak tájékoztatást a kollégák.
Az intézményi dokumentumok jogszabályi megfelelésének intézményi folyamatokat irányító
funkciójának vizsgálata
Adatgyűjtési feladat
Intézményi önértékelési terv kiegészítése
Hatályos jogszabályok áttekintése

Felelős

Határidő

Önértékelési csoport

2020. szeptember

Bódog-Csek Judit

2020. szeptember

Jogszabályi változások nyomon követése,
hatályos jogszabályok letöltése,
érvényesítése
Az iskola Pedagógiai Programjának
célrendszerének, valamint az intézmény
egyéb hatályos dokumentumainak

Bódog-Csek Judit
Zimréné Biró Ágnes

2020. szeptember

összevetése
Az intézmény Pedagógiai Programjában
megfogalmazott célrendszer és az
intézmény infrastruktúrájának összevetése,

Bódog-Csek Judit

2020. szeptember

az előforduló hiányok a fenntartó felé
történő jelzése
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Jelen munkaterv, valamint az intézményi
stratégiai dokumentumok összhangjának
vizsgálata
Jelen munkaterv, és a munkaközösségi
munkatervek összhangjának vizsgálata

Bódog-Csek Judit
Zimréné Biró Ágnes

2020. szeptember

Bódog-Csek Judit

2020. szeptember

Bódog-Csek Judit

2020. szeptember

A 2019-2020-as tanév végi beszámoló és
jelen éves munkaterv összhangjának
vizsgálata
A Nemzeti alaptanterv, az iskola pedagógiai
programja, helyi terve valamint a
tanmenetek összhangjának vizsgálata

Valamennyi
munkaközösség-

2020. szeptember

vezető

Annak vizsgálata, hogy az intézményi
munkaközösségek munkatervének
összeállításában megjelennek-e az
intézményi célok, illetve mennyire

Valamennyi
munkaközösség

2020. szeptember

nyilvánul meg önállóságuk
Az iskola nevelőtestületének részletes
tájékoztatása az intézményi önértékelés
folyamatáról, a pedagógusok bevonása az

Önértékelési csoport

2020. szeptember

Bódog-Csek Judit

2020. szeptember

előkészítő, lebonyolító adatgyűjtési
folyamatokba
Az intézmény humán erőforrás
szükségleteinek vizsgálata
Az iskola házirendjében, valamint stratégiai
dokumentumaiban megfogalmazott
célrendszer összhangjának vizsgálata
A szülők részvételének vizsgálata az
intézményi közösségfejlesztésben

Bódog-Csek Judit
Zimréné Biró Ágnes

2020. szeptember

Tölgyesi Violetta
Kosztichné Gulyás

2021. május

Ágota

Intézményi eredmények elemzésének
ellenőrzése:
 Kompetenciamérés

Minőségbiztosítási
csoport

2021. június

 Tanév végi tanulói eredmények
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 Versenyeredmények
 Továbbtanulási mutatók
 Elismerések
 Vizsgaeredmények
 Lemorzsolódás
 Szülői és tanulói elégedettségmérés
 Tanulók neveltsége
Az intézményben dolgozó pedagógusok
információhoz jutási lehetőségeinek

Zimréné Biró Ágnes

2021. június

Molnár Valéria

2021. június

vizsgálata
Az intézmény külső partnereinek
tájékoztatásimódjai, illetve a tájékoztatás
minőségének vizsgálata
A partnerek tájékoztatási és véleményezési
lehetőségeinek, valamint a
visszacsatolásának vizsgálata

Kosztichné Gulyás
Ágota

2021. június

Pedagógusok önértékeléséhez kapcsolódó feladatok, határidők
Feladat
Munkaközösség-vezetői óralátogatások
Tagintézményvezető-helyettesi látogatások
Tagintézmény-vezetői óralátogatások
Szülők tájékoztatása, szülői kérdőívek
kitöltése

Határidő
Munkaközösségi tervek szerint
A látogatási beosztásban szereplő időpont
szerint
A látogatási beosztásban szereplő időpont
szerint
2021. április

Munkatársi kérdőívek a pedagógus
önértékeléséhez, valamint a vezető

2020 – 2021-es tanév folyamán

értékeléséhez szükséges kérdőív kitöltése
Pedagógus interjúk

2020 – 2021-es tanév folyamán

Vezetői interjúk

2020 – 2021-es tanév folyamán
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8.

Személyi feltételek
A szakos ellátottság rajz szakos óraadó tanár alkalmazásával megoldott.

9.

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok
9.1. A 2020 – 2021-es tanév folyamán minősülő kollégák:
Stadlerné Petőfalvi Tímea

Ped II.

Bősze Zoltán

Ped II.

Kolumbán Kristóf

Ped I.

9.2. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok:
 A minősítési eljárásban résztvevő kollégák felkészítése;
 A

munkaközösség-vezetők

igazgatóhelyettesek,

igazgató

óralátogatása,

óraelemzés;
 Az érintett kollégák dokumentumainak éllenőrzése;
 Szakmai feladatok elemzése a kompetenciák alapján;
 Segítségnyújtás a minősítésben érintett kollégáknak.

9.3. Aktualizált munkaköri leírások
Lásd valamennyi pedagógus személyi anyagában, valamint a Kaposvári Kodály Zoltán
Központi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában.

10. Pedagógus továbbképzési és beiskolázási terv
Továbbképzésen vesz részt:
 A nevelőtestület egy része az EFOP 3.1.5. projekt keretében a lemorzsolódást
megelőző programban.
 A tantestület több tagja részt vesz az EFOP-3.2.4 továbbképzésen.
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11. Az alkalmazotti közösségek munkamegosztása
11.1. Munkaközösség vezetők, tisztségviselők, felelősök

Munkaközösség-vezetők
Alsó tagozat

Molnár Valéria

Napközi

Szaksz Edit

Reál

Hegedüs Veronika

Humán

Szentgyörgyi Katalin

Osztályfőnöki

Váli Csilla

Testnevelés

Stadlerné Petőfalvi Tímea

Tisztségviselők, felelősök
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

Stier Tamás

Munkavédelmi felelős

Váli Csilla

Tűzvédelmi felelős

Jakó Zoltán

Vöröskereszt tanárelnöke

Váli Csilla

DSE elnöke

Stadlerné Petőfalvi Tímea

A vezetők heti ügyeleti rendje
Bódog-Csek Judit tagintézmény-vezető

kedd, csütörtök, A hét péntek 1600-ig

Zimréné Biró Ágnes tagintézményvezető-helyettes hétfő, szerda, B hét péntek 1600-ig
A vezetők fogadóórája
Bódog-Csek Judit tagintézmény-vezető

csütörtök 1400 – 1500

Zimréné Biró Ágnes tagintézményvezető-helyettes

szerda 1400 – 1500
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12. A belső ellenőrzés általános rendje
12.1. Általános ellenőrzési terv
Az ellenőrzési terv a Pedagógiai Program, Az Éves munkaterv, az Ellenőrzési szabályzat,
az SZMSZ, valamint a Házirend alapján, illetve ezek figyelembe vételével készült.
Az iskola pénzügyi, számviteli törvényességi felügyeletét az üzemeltető látja el, ezzel
segítve intézményünk törvényes működését.
Iskolánk külső, megbízott szakemberekkel – szerződésekben foglaltak szerint –
rendszeresen ellenőrizteti a gázüzemű berendezések biztonságát, a tűzoltó készülékek
állapotát, az elektromos eszközök és hálózat érintésvédelmi helyzetét, illetve ezek
felülvizsgálatát.
Évente legalább két alkalommal tűzvédelmi, valamint munkavédelmi belső ellenőrzést
tartunk.
Célunk, hogy az ellenőrzések a lehető leghatékonyabb módon feleljenek meg a törvényi
előírásoknak.
12.2. Belső ellenőrzési terv – az ellenőrzés területei
 Osztályfőnökök adminisztrációs feladatainak ellenőrzése;
 Szaktanárok, tanítók, napközis nevelők tanmeneti dokumentációjának ellenőrzése;
 Tanulmányi mérések feldolgozásának ellenőrzése;
 Szakköri munka ellenőrzése;
 Az egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások dokumentációinak ellenőrzése;
 Tanórán kívüli tevékenység (szünetek, tanulói- és tanári ügyeletek, délutáni iskolai
elfoglaltságok) ellenőrzése;
 Minősítés, értékelés alól felmentett tanulók egyéni fejlesztési ütemtervének és
egyéb dokumentumainak ellenőrzése;
 A tanári ügyeletesi rend ellenőrzése;
 A pedagógusok kulcskompetenciát fejlesztő metodikai eljárásainak megfigyelése,
elemzése, fejlesztése;
 A közalkalmazottak személyi anyagának ellenőrzése, a technikai dolgozók
esetében a kialakított munkarendek figyelembe vételével;
 A Pedagógiai Program és a SZMSZ a CXC, Köznevelési törvényhez való
igazításának ellenőrzése.
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12.3. Az ellenőrzés módszerei:
 Tanári dokumentumok (a Kréta online naplóban vezetett osztálynapló, szakköri
napló, tanmenet, egyéni fejlesztési lapok, felmérések, értékelése, stb.) ellenőrzése;
 Tanulói írásos munkák áttekintése;
 Óralátogatások;
 Munkaközösség-vezetőkkel való megbeszélések;
 Szükség esetén szaktanácsadók, szakértők felkérése.

Az iskolavezetés a 2020 / 2021-es tanévben az alábbi területek ellenőrzését tervezi:
Az ellenőrzés területei
Teremrendezés, dekoráció
Javítóvizsgák dokumentációja

Az ellenőrzés ideje

Az ellenőrzést végzi

Augusztus vége –

Tagintézményvezető-

szeptember eleje

helyettes

Augusztus vége –

Tagintézményvezető-

szeptember eleje

helyettes

A Házirend és a Pedagógiai
Program végrehajtásának
megvalósulása

Tagintézmény-vezető
Folyamatos

Óralátogatások
A munkatervben rögzített
feladatok teljesítése
Tanmenetek ellenőrzése

Tagintézményvezetőhelyettes
Munkaközösség-vezetők

A munkaterv szerint

Tagintézmény-vezető

Szeptember

Munkaközösség-vezetők

Országos mérések:
 Pályaorientációs mérés
 NETFIT mérés

Szeptember – Október
Február – Május

 idegen nyelvi mérés

Május

 kompetencia mérés

Május

A beiskolázással kapcsolatos
előkészületeke ellenőrzése

Március

Tagintézmény-vezető
A feladattal megbízott
pedagógusok

Tagintézményvezetőhelyettes
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Tagintézmény-vezető

A pedagógusok munkájának
ellenőrzése és értékelése az
intézményi önértékelés

TagintézményvezetőFolyamatos

Munkaközösség-vezetők

folyamatában
Szülői elégedettség mérése
Dokumentumok (Kréta, törzslap)
vezetésének szabályossága
A fenntartó által előírt
ellenőrzések

helyettes
Önértékelési csoport tagjai

Április
Folyamatos

Önértékelési csoport
Tagintézményvezetőhelyettes
Tagintézmény-vezető

Folyamatos

A feladattal megbízott
személy
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Legitimizációs záradék
A Munkaterv elfogadása és jóváhagyása
A Munkatervet a Diákönkormányzat 2020. szeptember 10. napján tartott ülésén
véleményezte és elfogadásra javasolta.
Kaposvár, 2020. szeptember 10.
-----------------------------------------------Diákönkormányzat-vezető

A Munkatervet a Szülői munkaközösség 2020. szeptember 23. napján tartott ülésén
véleményezte és elfogadásra javasolta.
Kaposvár, 2020. szeptember 23.
------------------------------------------------Szülői munkaközösség elnöke

A Munkatervet a nevelőtestület 2020. augusztus 27. napján tartott ülésén elfogadta és
jóváhagyásra javasolta.
Kaposvár, 2020. augusztus 31.
-----------------------------------------------tagintézmény-vezető

A KKZKÁI Gárdonyi Géza Tagiskola Munkatervét a Kaposvári Tankerületi Központ
______ év _______________ hó _____ napján jóváhagyta.

Kaposvár, 2020. …………………….
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ALSÓTAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG
MUNKATERVE
2020/2021

Molnár Valéria
munkaközösség-vezető

I. Az alsó tagozatos és napközis munkaközösség tagjai:
1. a Tölgyesi Violetta- Szaksz Edit
1. b Tiszpergerné Kálmán Éva- Kurdi Klaudia
2. a Ladovicsné Sipos Ildikó- Kékesi Annamária
2. b Schveiger- Nagy Diána- Bősze Zoltán- Váli Dávid
3. a Gőbölösné Vámos Márta- Pösztörné Herman Johanna
4. a Molnár Valéria –- Krasznainé Dévényi Zsuzsanna
4. b Szabóné Pónya Mónika
Munkaközösség-vezető: Molnár Valéria
II. OKTATÁSI CÉLOK:
 A lemorzsolódás megelőzése érdekében az alapkészségek és kompetenciák fejlesztése,
tanulóink hatékony felkészítése a középiskolai beiskolázásra és tanulmányokra.
 Digitális kompetenciák fejlesztése tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek során,
különös tekintettel az elektronikus napló bevezetésére.
 A művészeti nevelés eszköztárának bővítése projektnapok keretében.
NEVELÉSI CÉLOK:




Javítjuk a munkafegyelmet a házirendben megfogalmazott normák szerint tanórákon, a
tanórán kívüli tevékenységek során valamint a napköziben, a tanulószobán, tanórák
közötti szünetekben.
Az egészséges, környezettudatos életmódra nevelés, a testi, lelki egészség fontosságának
tudatosítása intézményi szabadidős rendezvényeken, ill. tanítási órákon,
Lemorzsolódás csökkentése a társas kapcsolatok javításával, a tanórai munkafegyelem
javításával.

III. A célokhoz rendelt feladatok, tevékenységek
Oktatási feladatok:
Feladat, tevékenység
Szociálisan hátrányos tanulók (SNI, HH, HHH)
- integrálódás segítése, személyes törődés
- indulási hátrányaik csökkentése érdekében
szociális-kulturális környezetük, és eltérő ütemű érési
szakaszaik figyelembevétele
- a tanulási nehézségek leküzdésének elősegítése a
tanulás stratégiájának megtervezésével
- beszédstílus további javítása
SNI-s tanulók felzárkóztatása
- fejlesztő foglalkozásokon való részvétel lehetővé
tétele, mellette egyéni fejlesztés
- Az olvasás motívumrendszerének erősítése,
olvasóvá nevelés. A gyermekújságok megismerése.
- Az önálló ismeretszerzés megalapozása.

Határidő

Felelős

- osztályfőnök,
- az osztályban
folyamatos tanító nevelők,
-szükség szerint
fejlesztő pedagógus

- Az íráskészség fejlesztése az írás eszközszintű
használatának megalapozásával, az írástechnika
megszilárdításával, az alkalmazó feladatok arányának
növelésével.
- A hibák csökkentése, az írástechnika
automatizálása, a tempó fejlesztése az egyéni
sajátosságokhoz alkalmazkodva.
- Az írás eszközi használatát lehetővé tevő írástempó
elérése.
- A tanult helyesírási szabályok alkalmazásának
erősítése, a helyesírási tudatosság fokozása.
Hatékony tanulási módszerek elsajátíttatása
- az emlékezet fejlesztése
- összefüggés megértés segítése
- tanulási szokások megalapozása
- kooperatív tanulás gyakoriságának
növelése
- a fejlesztő órák hatékonyságának erősítése
Fogadóórák témája: személyes, egyéni tanácsadás
Nevelési feladatok:
Feladat, tevékenység

Határidő

A magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
tevékenységek egyénre szabadott megtervezése.
- Toleranciára és empátiára való
készségkialakítása, ill. továbbfejlesztése
- Konfliktuskezelés
- Tisztelettudó magatartás
- Kulturált beszédmód, udvariasság
- Munkafegyelem javítása
- A szép magyar beszéd gyakorlása irodalmi
művek megismerése által tanórákon és tanórán kívüli
tevékenységekben.
Egységes követelményrendszer:
- az iskolai szokásrend és fegyelem fejlesztése
- az iskola épületének, értékeinek és
környezetének fokozott védelme, tisztaságának
megóvása
Kiemelt feladat:
- pozitív mag kialakításának elősegítése az
osztályokban
- humánus magatartásminták, szokások kialakítása
- a rendbontók elleni következetes és egységes
fellépés a tanórák védelmében
- a trágár beszéd, az egymással szembeni
udvariatlan viselkedés elítélése

folyamatos

Felelős

- osztályfőnök,
- az osztályban
tanító nevelők,

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok, tevékenységek:
a kudarcok okainak minél korábbi feltárása, a család megismerése, szakember
bevonása
a tanuló önbizalmának erősítése a kisebb eredmények értékelésével, a kudarcok
okainak elemzésével
döntően személyre szóló fejlesztő értékelés, vagyis a tanuló aktuális teljesítményét
saját korábbi teljesítményéhez kell viszonyítani
a továbbhaladás útjának meghatározása, együttműködés a megfelelő szakemberekkel
fejlesztő pedagógiai foglalkozások szervezése
differenciált foglalkoztatás, a tehetséggondozás erősítése
egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
a megfelelő érzelmi légkör, a tanuláshoz való kedv kialakítása állandó motiválással,
értékeléssel

A munkaközösség által szervezett versenyek:
A verseny megnevezése
Országos levelező versenyek
Anyanyelv verseny 2.3.4.
oszt.
Helyesírási verseny 3-4.oszt.
Matematika verseny 3-4.oszt.

A verseny időpontja
folyamatos
február

Felelős
Molnár Valéria
Krasznainé Dévényi Zsuzsanna

január
február

3-4. oszt. főn.
3-4. oszt. főn.

A munkaközösség tagjai a következő tanulmányi versenyekre készítik fel a tanulókat:
Azokra a tanulmányi versenyekre készítjük fel a tanulókat, amelyek az oktatásért felelős
miniszter által vezetett minisztérium hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket
pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
1.osztályosok beilleszkedése
Feladat, tevékenység, módszer
-A gyermeki személyiség alapos megismerése,
érzelemviláguk gazdagodásának elősegítése
- Kötelességérzet, megfelelő feladattudat kialakítása.
- Az egyéni képességek kibontakozásának elősegítése.
- Az alapkészségek szilárd megalapozása, a
feladattartás erősítése
- Az óvodákkal való együttműködés erősítése

Határidő

Felelős

folyamatos

- 1. o. osztályf.
- az osztályban tanító
nevelők,
- szükség szerint
fejlesztő pedagógus

A helyes szokásrendszer kialakítása a korábbi évek gyakorlata alapján
1. osztály
az eszközök célszerű
elhelyezése, a padok
rendje

2. osztály
az 1. osztályban
kialakított szokások
fenntartása

3. osztály
az előző
osztályokban
kialakítottak
fenntartása

4. osztály
az előző
osztályokban
kialakítottak
fenntartása

a füzetvezetés
szabályai
az önellenőrzés
szokásának
kialakítása
a közvetlen környezet
rendjének napi
fenntartása
az olvasás
mindennapos
gyakorlása
a verstanulás
technikájának
elsajátíttatása
szóbeli és írásbeli
sorrendje
könyv-és
könyvtárhasználat
Célok:

olvasmányokból
kulcsszavak
kiemelése
a szabálytanulás
technikája

olvasási sebesség
növelésének
technikája
lényegkiemelés a
szövegből

a kulcsszavas
kiemelése technikája

helyesírási
tanácsadó szótár
használata
a szóbeli tanulás
technikájának
alapozása
tanulópáros
ellenőrzés

olvasmányról
vázlatkészítés

az algoritmus
alapján tanult
szöveg

a lényegkiemelés
technikája

a szóbeli tanulás
technikája

felelősi ellenőrzés



A tehetség kibontakoztatása érdekében egészséges versenyszellem kialakítása



A tárgyi tudás mellé a kommunikációs készségek tudatos megszerzése

Alsós munkaközösség további feladatai:


Lehetőség szerint egymás óráinak látogatása, tapasztalatcsere céljából



A fejlesztő órák minél hatékonyabb kihasználása, kiemelten a szövegértés
fejlesztésére összpontosítva



A tehetséggondozás és felzárkóztatás további fejlesztése, tanulmányi és
levelező versenyek szorgalmazása



A tanulási képesség fejlesztése



Helyes olvasási szokások kialakítása minél több tanuló aktivizálásával



A szülői faliújság folyamatos frissítése



Az iskolai dokumentumok pontos vezetése, az előírások maximális betartása

A munkaközösség által tervezett tanórán kívüli tevékenységek:
Tevékenység
- Belső továbbképzés: Az enapló vezetésének pontosítása,
tanmenetek ellenőrzése
- „Boszorkányszombat”

Tevékenység célja
Egységes dokumentáció
készítése,
e- napló felületének
ellenőrzése,
leendő elsős szülőkkel
kapcsolattartás erősítése.
IKT tananyagok letöltése,
Interaktív táblák
integrálása a MOZAIK digitális hatékonyabb kihasználása
anyagába
- Mozi
Szabadidő hasznos eltöltése

Időpont
Felelős
szeptember mk. vez.

havonta

napk. nev.

- Szereplések, fellépések

A szép magyar beszéd
gyakorlása irodalmi művek
megismerése által tanórán
kívüli tevékenységekben.

felkérésre

beosztás
szerint

- Nyílt szombat leendő
elsősöknek- bemutató tanítás
- Óvónők látogatása az első
évfolyamon
- Belső továbbképzés- Óvónők
meghívása- ötletbörze

Körzetben lakó szülők
megismertetése iskolánkkal,
beiratkozók számának
növelése
Kapcsolatfelvétel az
óvodákkal, a folytatás
lehetőségeinek tervezése
Szülőkkel kapcsolattartás
Az óvodai kapcsolatok
erősítése.

november

leendő elsős
tanítók
elsős of.

- Gárdonyi bál
- Mikulás játszóház
megszervezése alsósoknak,
óvodásoknak.
- Karácsonyi műsor előadása
óvodásoknak és szüleiknek.
- Színház
- Roxínház
- Foglalkozások a
nagycsoportos óvodásoknak

- Iskolai nyílt nap
- Projektnapok
- Gárdonyi est

szeptember mk.vez.

mk. vez.

december

iskolavezetés
leendő elsős of.
3. oszt.

Szabadidő hasznos eltöltése
Szabadidő hasznos eltöltése
Körzetben lakó szülők
megismertetése iskolánkkal,
beiratkozók számának
növelése.

2 előadás
2 előadás
februártól

of.
of.
leendő
elsős tanítók

Szülőkkel kapcsolattartás.
Művészeti nevelés,
hagyományőrzés
Szülőkkel kapcsolattartás.

március
március

szaktanárok
alsós nevelők

március

of.

- Anyák napja az osztályokban. Szülőkkel kapcsolattartás.
- Osztálykirándulás
megszervezése, lebonyolítása.

- Családi sportnap

május

A pedagógusok és a tanulók
interperszonális
kapcsolatának bizalom alapú
megerősítése szabadidős
programok szervezésével.
Szülőkkel kapcsolattartás.
június

- Belső továbbképzés: Az éves
munka értékelése.

június

of.

Mozgósításosztályfőnökök
mk. vez.

IV. Az éves ütemterv: Minden hónap munkaközösségi értekezlet
Őszi szünet:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
Téli szünet:
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. január 4. (hétfő).
Tavaszi szünet:
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 7. (szerda), tagiskolánkban meghosszabítva április 9-ig. Első tanítási
nap április 12. (hétfő)
Hónap
Tevékenységek, feladatok
Szeptember - Tanévnyitó műsor
- Tantárgyfelosztás, órarend, ügyelet beosztása,
tanmenetek adaptálása, feladatok tevékenységek
tervezése.
- E- napló ellenőrzése
- Anyakönyvek felvezetése.
- Az osztálytermek otthonosabbá tétele
- Szülői értekezlet
- Hely tantervek véglegesítése

Felelős
4. oszt. osztályfőnök
Igazgató helyettes,
munkaközösség vezető,
osztályfőnökök és napközis
csop.vez. 1-4.

Október

- Országos levelező versenyekre való jelentkezések
megszervezése.
- A problémás tanulók feltérképezése, vizsgálatra
küldésük a Nevelési Tanácsadóba
- DIFER mérés előkészítése
- Október 6. - Megemlékezés a 13 Aradi Vértanúról.

Munkaközösség vezető

- DIFER mérések lebonyolítása
- Gárdonyi-bál szervezési feladatainak segítése

1. oszt. of. napk. nev.
Önkéntes

November

Alsós munkaközösség

Osztályfőnökök
1. osztály tanítói
napközis nevelők

December
Január
Február

Március
Április

- Az egyes tantárgyak követelményrendszerének
megismertetése a szülőkkel
- Fogadóóra
- Óvónők látogatása az első osztályokban.
- Óvónőkkel ötletbörze
- Nyílt szombat a leendő elsősöknek szüleiknek.
- Karácsonyi ünnepség osztálykeretben.
- Iskolai karácsonyi műsor
- Félévi értékelés.
- Iskolai helyesírási verseny 3-4. osztály
- Szülői értekezlet
- Farsang.
- Foglalkozás szervezése a nagycsoportosoknak.
- Matematika verseny 3-4.oszt.
- Anyanyelvi verseny 2-3-4.oszt
- Projektnapok alsós programjának szervezése
- Gárdonyi est
- Nyílt nap
- Fogadóóra

Minden osztályfőnök 1-4.

1. oszt.of.
Leendő elsős of.
Osztályfőnökök 1-4.
napközis nevelők
3. o. osztályfőnökök
Munkaközösség vezető
Évfolyam osztályf.
Osztályf. napközis nev.
Of.
Jövendő elsős osztályf.
3-4. osztályfőnökök
Krasznainé
alsós mk.
Osztályfőn. napközis nev.
Osztályfőnökök, napk.nev.
Munkaközösség vezető,

Május

- Anyák napja az osztályokban.
- Osztálykirándulás megszervezése, lebonyolítása.

Osztályfőnökök

Június

- Az éves munka értékelése.
- Tanévzáró műsor
- Következő tanév tanévnyitó műsor előkészítése

Munkaközösség vezető,
2. osztály of.
3. osztály of.

Időpontok:
2020.
szeptember 1.
szeptember 7.
október 3.
október 4.
október vége
okt.23-nov.01.
november 11.
november 14.
november 16.
november 21.
december 12.
december
december 17.
december 18.
dec.19-jan.03.

Program
Tanévnyitó
Szülői értekezlet
Boszorkányszombat
Aradi vértanúk
Difer mérés határideje
Őszi szünet
Óvónők látogatása 1. o.
Óvodás nyílt nap
Fogadó óra
Gárdonyi bál
Szombati munkanap
Karácsonyi játszóház
Karácsonyi műsor ovis
Karácsonyi műsor
Téli szünet

Felelős
4. osztály
of.
munkaközösség vez.
napközi
elsős of.
elsős of.
4. osztály tanítói
of.
önkéntes

3. a.
3. a.

2021
január 22.
január 25.
február 1.
február
február 12.
február 15.
március 9.
márc.12.
március
márc 29-31.
márc. 31.
ápr.1-ápr.6.
ápr. 7- ápr. 9
április 14.
április 16.
május
május
május 28.
jún. 4.
június
június 15.
június 15.
június 19.

Program
Első félév vége
Osztályozó értekezlet
Szülői értekezlet
Bendegúz iskolai
Farsang
Szünet
Nyílt nap
Nemzeti ünnep
Bendegúz megyei
Projektnapok
Iskolaest
Tavaszi szünet
Szünet
Fogadó óra
Holokauszt megemlékezés
Idegennyelvi mérés
Kompetenciamérés
Osztálykirándulás
Összetartozás n. rádiós
Családi sportnap
Osztályozó ért.
Utolsó nap
Ballagás, évzáró

Felelős
of.

DÖK
3. tanítás nélküli mn.
of.
5. osztály

of.
4.5.6. tanítás nélküli mn.
of.
felső

2. tanítás nélküli mn. of. (DÖK)
felső

2.a osztály

Leendő elsősök számára szervezett rendezvények:
 2020. 10. 03. szombat- családi nap alsós is jöhet jutalomból
 2020. 11.11. - óvónők látogatása az első évf.
 2020. 11. 14. szombat- bemutató tanítás leendő elsős pedagógusok
 2020. dec. - Karácsonyi játszóház ovisokkal
 2021. februártól- óvodások foglalkozása az iskolában
 2021 - Óvodás szülői értekezlet az óvodában.
 2021. február 12. Farsangi meghívás
 2021. június. Családi sportnap- óvodások meghívása

Természettudományi munkaközösség 2020/21-es tanév
A munkaközösség tagjai:
Jakó Zoltán – matematika, technika, informatika
Váli Csilla – természetismeret, biológia, kémia
Szentgyörgyi Katalin – matematika, informatika
Szabó Dávid – technika, testnevelés
Kosztichné Gulyás Ágota – fizika, matematika, informatika
Hegedüs Veronika – természetismeret, földrajz, munkaközösség-vezető
A munkaközösség céljai:


Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően



A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítése



A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös segítése a tantárgyak közötti kooperáció



A természettudományos gondolkodásmód fejlesztése



Az új tantárgyak (földrajz, biológia, fizika, kémia) megkedveltetése



Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés



Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrált oktatása (egyéni fejlesztés)



Kommunikációs- és viselkedéskultúra fejlesztése



A környezet- és természetvédelem fontosságának felismertetése tanórán és tanórán kívül



Környezettudatos szemléletmód fejlesztése



Környezettudatos életmódra nevelés



A testi-lelki egészség ápolására, egészséges életmódra nevelés



Az információs eszközök célszerű és tudatos használatára nevelés

A munkaközösség feladatai



kompetenciafejlesztés



felkészítés a továbbtanulásra



házi versenyek rendezése



lehetőségek szerint versenyeken való részvétel



versenyre való felkészítés, felkészülés segítése



tanulószobai felkészülés segítése, tanulószobai feladatok ellátása



egyéni fejlesztés a lemorzsolódás megelőzése céljából



pályázati lehetőségek figyelése



lehetőségek szerint pályázati részvétel



tárgyi vagy anyagi források kutatása programjaink megvalósításához



partnerek kutatása programjaink sikeresebb szervezéséhez

Mérés, értékelés
Az értékelés nem más, mint a célok és az eredmények összevetése, az eredmények vizsgálata abból a szempontból, hogy céljaink szerint minek kellett volna
eredményként létrejönnie.
Pontos képet kapunk arról, mik az iskolai munkánk erősségei, fejlesztendő területek:
 bemeneti mérésekkel a tanulók képesség-és tudásszintjének meghatározása diagnosztikus céllal;
 fejlesztendő területek feltárása, a fejlesztés eredményességének vizsgálata;
 kimeneti mérések a hozzáadott érték meghatározásához;
 prevenció, a belső mérésekkel az országos mérésekre felkészíteni a tanulókat;
 az országos mérések beillesztése az iskolai mérési értékelési rendszerbe.
Külső mérések:

 országos kompetenciamérés: 6., 8. évfolyam időpont: 2021.május
Az előző évi kompetenciamérés során kiderült, hogy vannak hiányosságok tanulóink matematikai, logikai, szövegértő és feldolgozó képességében. Kiemelt
feladatunk között szerepel a szövegértés, a logikus gondolkodás képességének fejlesztése. Ezen kompetenciák javítása nemcsak a matematika órák feladata. Az
eredmények javítása érdekében minden órán minden nevelőnek tennie kell. Tanulóink gyengébb teljesítményének forrásaként az alábbi problémákat látjuk: - több
tanuló érkezik úgy a felső tagozatba, hogy nem tud megfelelően olvasni, matematikai alapműveleteknél hiányosságaik vannak - sok a gyenge képességű, tanulási
nehézségekkel küzdő gyerek - figyelmük dekoncentrált, nincs kitartásuk – jelentős számban vannak hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkezők hiányzik a szülői odafigyelés, támogatás, kontroll
Tapasztalatunk, hogy a tanulók legtöbbje csak az iskolában olvas, sok eseten hiányzik az otthoni felkészülés, tanulás. Az eredmények javítása érdekében az
eredmények feldolgozásra kerültek és újabb célkitűzések fogalmazódtak meg azok javítása érdekében. Az ebben megfogalmazott feladatok folyamatos
gyakorlásával, közös ellenőrzéssel, javítással igyekszünk tanulóinkat jobb eredményekhez juttatni. A munkaközösség kiemelt feladatának tekinti, hogy a hátránnyal
induló, illetve a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat egyéni fejlesztésben részesítse.
Munkaközösségünk több tagja is egyéni fejlesztő órákat tart (pl.: Váli Csilla, Hegedüs Veronika)
Belső mérések:
Értékelés %-ban és érdemjegyben:
100% - 90% jeles
89% - 75% jó
74% - 50% közepes
49% - 30% elégséges
29% - 0% elégtelen
A mérést, értékelést a szaktanárok végzik az adott osztályokban. A mérés és értékelés során kiadott feladatokat kielemzik, megbeszélik a hiányosságokat, melyeket
folyamatos gyakorlással, közös javítással igyekeznek pótoltatni a tanulókkal. Év közben minden téma után témazáró dolgozat megírásával adnak számot a tanulók
a tudásukról, melyet követően a szintén javító óra követ.

A tanulói eredményesség érdekében 2019/2020-as tanévben a 7.a osztály csoportbontására is sor került az osztály magas létszáma miatt. Az osztályközösség
bontását magyar nyelv és matematika tantárgyakból mindenképpen szükséges volt elvégezni. Ezáltal a kulcskompetenciák eredményesebb fejlesztését várjuk
eredményként. Iskolánkban kiemelt célkitűzés, hogy minden diákunk a számára legmegfelelőbb oktatásban, illetve nevelésben részesüljön. A hatékonyság
érdekében felsorakoztatjuk a pedagógiai módszertani kultúra elemeit, valamint a csoportbontást. A csoportbontás fontos színtere a tehetséggondozásnak, valamint
a felzárkóztatásnak. A megelőző tanév csoportbontása sikeresnek és eredményesnek bizonyult így a 2020/2021-es tanévben is indokoltnak tartotta a nevelőtestület
Hasonló módon élünk a tehetséggondozás és az egyéni felzárkóztatás lehetőségével minden szaktárgyból.
A tehetséggondozás célja a tehetségek felismerése, gondozása, és fejlődésük segítése. Ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetünk tehetséges tanulóink fejlesztésére.
Lehetőség van plusz ismeretek átadására, kreativitásuk fejlesztésére, érdeklődésük fokozására, versenyekre való felkészítésre.
Felzárkóztatás
Intézményünkben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma csökkent, köszönhetően a tantestület hatékony munkájának.
Nagy figyelmet fordítunk a tanulási problémákkal, illetve ezen a területen egyéb hátránnyal induló gyerekek felzárkóztatására, a fejlesztésre szoruló gyerekek
képességeinek fejlesztésére.
Ezek alapvető célja:
 tantárgyi tartalmak pótlása
 tanulási képességhiányok pótlása
 gondolkodás képességének fejlesztése

Tárgyi feltételek
Iskolánkban a tantárgyi oktatás évek óta szaktantermekben történik. A szaktantermek felszereltsége megfelelő. Ez részben segíti diákjainkat az ismeretek
élményszerűbb elsajátításában. A kollégák számára rendelkezésre állnak az oktatáshoz szükséges eszközök. Az IKT használata biztosított a nevelők számára.

A jelenlegi COVID intézkedéseknek köszönhetően a szaktantermekben történő oktatás nem lehetséges, hiszen a tanulóközösség nem vándorolhat a termek között,
így a szaktanároknak kell megoldani az órai bemutatóanyagok terembe való eljuttatását. A munkaközösségünkben három tantárgy oktatása: kémia, fizika, földrajz
folyamatos tanórai kísérleteket és eszközöket kíván. Sajnos a jelenlegi helyzetben a szükséges kísérleti és az órán használt eszközök mozgatása csak nehézkesen
oldható meg és például a kémia esetében nem is veszélytelen. A munkaközösség ennek a hiátusnak a kiküszöbölésére három zsúrkocsira nyújtott be igényt. Továbbá
a 8. b osztály termében IKT eszköz sem áll rendelkezésre, így oda egy darab projektor került megigénylésre, az oktatás zavartalansága érdekében.
Folyamatos feladatok a tanév során
 Aktuális feladatokhoz, jeles napokhoz való hozzájárulás.
 Továbbképzéseken való részvétel.
 Szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás (szülői értekezlet, fogadó délután, egyéni fogadóóra).


Munkaközösségi megbeszélések:

 A munkaközösség vezető a vezetői értekezletet követő napokban munkaértekezletet hív össze, melyen tájékoztatja a munkaközösség tagjait az ott
elhangzottakról.
 Havonta egyszer munkaközösségi megbeszélést tartunk, melyen megkonzultáljuk az aktuális feladatokat, tapasztalatokat cserélünk, megbeszéljük az
esetlegesen felmerülő problémákat.
 Az idei tanévben is célunk a pontos, időbeli információ átadása a gördülékeny, zökkenőmentes munkafolyamat végzése, a kitűzött feladatok eredményes
elérése. Az eddigi évekhez képest a járványügyi helyzetre való tekintettel kiemelten kezeljük ezt a feladatot.
A munkaközösség programterve
Esemény

Várható időpont

Évf.

Szervező, koordináló

Felkészítő pedagógus

Szeptember
Munkaterv összeállítása, elfogadása

2020.09.05.

Munkaközösség

Hegedüs Veronika

Tantermek, folyosók dekorálása

2020.09.30.

Munkaközösség

Munkaközösség

Év eleji tudásszint felmérése matematikából

2020.09.15

Jakó Zoltán, Szentgyörgyi
Katalin, Kosztichné Gulyás Ágota

Jakó Zoltán, Szentgyörgyi
Katalin, Kosztichné Gulyás
Ágota

Kutatók éjszakája

2020.09. (online)

Hegedüs Veronika

Hegedüs Veronika

Szentgyörgyi Katalin

Szentgyörgyi Katalin

-

-

Bendegúz levelezős matematika verseny nevezés
Bonifer Domonkos nemzetközi matematika
verseny nevezés

-

Október
Matematika felvételi előkészítő

2020. 10 – 2021. 01.

8.

Jakó Zoltán, Szentgyörgyi
Katalin, Kosztichné Gulyás Ágota

Jakó Zoltán, Szentgyörgyi
Katalin, Kosztichné Gulyás
Ágota

Bolyai Matematika csapatverseny

2020. 10.

3-8.

Kosztichné Gulyás Ágota

-

Bolyai levelezős és térségi fordulós matematika
verseny

2020. 10 – 2021. 01.

3-8.

Alsós osztályfőnökök, Jakó
Zoltán, Szentgyörgyi Katalin,
Kosztichné Gulyás Ágota

Alsós osztályfőnökök, Jakó
Zoltán, Szentgyörgyi Katalin,
Kosztichné Gulyás Ágota

Nevezés a Zrínyi matematikaversenyre

2020. ősz

Kosztichné Gulyás Ágota

Kosztichné Gulyás Ágota

Megemlékezés az Állatok Világnapjáról

November
Pályaorinetációs nap
Természettudományos délután

Teleki Pál földrajzi verseny nevezési határidő

1-8.

Nevelőtestület

Az őszi félévben
elmarad, a járványügyi
helyzet miatt
Hegedüs Veronika

Hegedüs Veronika

Teleki Pál földrajzi verseny (a 2019/2020-as
tanévben továbbjutott tanulók részére II. forduló)

Hegedüs Veronika

Hegedüs Veronika

December
Alapműveleti matematikaverseny helyi fordulója,
nevezés a megyei fordulóra

2020. december

Jakó Zoltán, Szentgyörgyi
Katalin, Kosztichné Gulyás Ágota

POK Regionális Matematika verseny iskolai
forduló

2020. december

Jakó Zoltán, Szentgyörgyi
Katalin, Kosztichné Gulyás Ágota

Boszorkány szombat

2020.12.07.

1-8.

Alsós osztályfőnökök

Alsós osztályfőnökök

Munkaközösség

Kékesi Annamária

Nevelőtestület

Nevelőtestület

Nevelőtestület

Osztályfőnökök

Nevelőtestület

Nevelőtestület

Január
Tankönyvrendeléssel kapcsolatos megbeszélés,
egyeztetés
Félév záró munkaközösségi értekezlet

2021. január 22.

Félévi bizonyítványok

Február
Farsang

Március
Időpontja bizonytalan
Zöld napok a Víz napjától a Föld napjáig

Április
Megyei Alapműveleti matematikaverseny
Gárdonyi est - Az intézmény 110 éves
fennállásának évfordulója

2021.április

1-8.

Május
Országos kompetenciamérés
Madarak és fák napja

Időpontja bizonytalan

Osztályok napja (kirándulás)

2021.05.28.

Természettudományos délután

Időpontja bizonytalan

Június
Évzáró munkaközösségi megbeszélés

2021.06. 14.

Osztályozó értekezlet

2021.06.15.

Tanévzáró-ballagás

2021.06.19.

Munkaközösség

Hegedüs Veronika

-

A nem házi versenyek időpontjai és helyszínei a versenykiírásoktól függenek.

További versenyek:
Zrínyi Ilona Országos Matematikai verseny Kenguru matematika verseny
AMV Alapműveleti Matematika Verseny Informatika verseny
Környezetvédelmi versenyen való részvétel
Hegedüs Veronika
munkaközösség-vezető
Megjegyzés:
 dőlt betű – nevezési díjhoz kötött események

A humán munkaközösség munkaterve a
2020/2021-es tanévre
Készítette: Szentgyörgyi Katalin Margit
munkaközösség-vezető

A humán munkaközösség munkaterve az iskola éves munkaterve alapján, a munkaközösségi
tagok javaslatainak figyelembevételével készült.

1. Személyi feltételek
A humán munkaközösség-vezető: Szentgyörgyi Katalin Margit
A munkaközösség tagjai:
1. Bódog-Csek Judit

angol – magyar

2. Bősze Zoltán

erkölcstan

3. Ledinszkiné Kiss Ibolya

magyar – történelem - erkölcstan

4. Miskolczi-Farkas Györgyi

magyar – történelem

5. Stier Tamás

német

6. Szentgyörgyi Katalin Margit

ének

7. Tiszpergerné Kálmán Éva

angol

8. Váli Csilla

történelem

9. Váli Dávid

angol

10. Zimréné Biró Ágnes

német – magyar

Azonos műveltségi területen működő pedagógusokként a közös minőségi és szakmai munkára,
annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére hoztuk létre a humán munkaközösséget.
Szakmai munkaközösségünk az intézmény pedagógiai programja, munkaterve valamint az

adott közösség javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint
tevékenykedik.
2. A munkaközösség kiemelt céljai
Oktatási cél:
-

A lemorzsolódás megelőzése érdekében az alapkészségek és kompetenciák
fejlesztése, tanulóink hatékony felkészítése a középiskolai beiskolázásra és
tanulmányokra

-

Digitális kompetenciák fejlesztése tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek során.

-

A sport szeretetére, az egészséges életmód népszerűsítésére, a hazaszeretetre nevelés
eszköztárának bővítése projektnapok keretében.

Nevelési cél:
-

Javítjuk a munkafegyelmet a házirendben megfogalmazott normák szerint tanórákon,
a tanórán kívüli tevékenységek során valamint a napköziben, a tanulószobán, tanórák
közötti szünetekben.

-

Az egészséges, környezettudatos életmódra nevelés, a testi, lelki egészség
fontosságának tudatosítása intézményi szabadidős rendezvényeken, ill. tanítási órákon.

-

Lemorzsolódás csökkentése a társas kapcsolatok javításával, a tanórai munkafegyelem
javításával.

3. Általános feladatok a tanévben
- tanmenetek készítése
- szaktantermek előkészítése, rendben tartása, szemléltető eszközök készítése, beszerzése
- megfelelő és változatos tevékenységi formákkal differenciált képességfejlesztés
- nevelési és oktatási szempontból problémás tanulók számára fejlesztő foglalkozások
- szakkörök tartása a tantárgyak iránt érdeklődő tanulók számára
- házi tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása

- felkészítés a kerületi tanulmányi versenyekre
- felkészítés a továbbtanulásra, pályaválasztás segítése
- évfordulók megünneplése
- az iskola hagyományos rendezvényeinek előkészítése és lebonyolítása
- jeles napokhoz, alkalmakhoz aktuális faliújság és dekoráció készítése
- az országos kompetencia-mérésre való hatékony és eredményes felkészítés
- szakmai továbbképzéseken való részvétel
- egységes követelményrendszer betartása
- városi- és megyei versenyek magas színvonalú megrendezése

4. Munkaközösségi megbeszélések (Ütemterv)- igény szerint folyamatos
Időpont

Téma

Szeptember 1. hét

Munkaterv - A tanév fő feladatainak
megbeszélése - Egyéni feladatok vállalása

Október 1. hét

Október 23-ai műsor

November 2. hét

Tanulmányi versenyek előkészítése
A bukások elkerülése

December 1. hét

Karácsonyi ünnepkör

Február 1. hét

Féléves munka értékelése
Megyei Bendegúz anyanyelvi verseny
előkészítése

Március 1. hét

Március 15-ei műsor
„Játsszunk együtt két nyelven” városi
verseny előkészületei

Április 2. hét

Gárdonyi est
Humán délután előkészületei

Május 4. hét

Az éves munka értékelése

5. Tanulmányi versenyek
A munkaközösség által szervezett versenyek
A verseny megnevezése
Bendegúz nyelvÉSZ

A verseny időpontja

Felelős

2021. február 26.

Szentgyörgyi Katalin és a

Anyanyelvi Tanulmányi

munkaközösség tagjai

verseny megyei fordulója
„Játsszunk együtt két

2021. március 30.

Zimréné Biró Ágnes és a

nyelven” - városi

nyelvtanárok

Városi-és megyei versenyek
A város-és megyei versenyeken lehetőség szerint részt kívánunk venni a következő
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, angol, német, történelem, ének és rajz.
A nevezésért és a felkészítésért felelős az évfolyamon tanító szaktanár és a munkaközösségvezető.

♦ Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny 5-8. évf.
♦ Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. osztályos (11-14 éves korú) tanulók
♦ Bendegúz nyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmányi verseny
♦ Városi népdaléneklési verseny
♦ Meghirdetett aktuális rajzpályázatokon való részvétel
♦ Meghirdetett aktuális történelemversenyeken való részvétel
♦ Városi szépkiejtési verseny (angol) 4-6. évfolyam
♦ Városi kereskedőjáték (angol és német) 5-6. évfolyam
Továbbá részt kívánunk venni minden olyan versenyen és rendezvényen, amelyekről év
közben szerzünk tudomást, és úgy gondoljuk, hogy azok a gyerekek érdeklődését felkeltik,
tudásukat gyarapítják, és öregbítik iskolánk jó hírnevét.

6. A munkaközösség által szervezett programok, rendezvények és műsorok
• Az 1956-os forradalomra emlékezünk
Felelős: 8. évfolyam – Miskolczi - Farkas Györgyi és Bősze Zoltán
Sikerkritérium: Ismereteket közvetítő, élményt adó, érzelmekre ható ünnepség
• „Játsszunk együtt két nyelven” városi verseny
Felelős: Zimréné Biró Ágnes - nyelvtanárok
Sikerkritérium: Idegen nyelv iránti érdeklődés felkeltése, versenyszellem
• Az 1848-as szabadságharcra emlékezünk
Felelős: 5. évfolyam - Szentgyörgyi Katalin és Ledinszkiné Kiss Ibolya
Sikerkritérium: Ismereteket közvetítő, élményt adó, érzelmekre ható ünnepi program
• Bendegúz nyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmányi verseny megyei fordulójának előkészítése,
lebonyolítása
Felelős: Szentgyörgyi Katalin
Sikerkritérium: Anyanyelvi tudás megmérettetése, a szép eredményt elérő tanulók
megjutalmazása, versenyszellem
• Humán délután
Felelős: Szentgyörgyi Katalin és a munkaközösség tagjai
Sikerkritérium: A gyerekek játékos és izgalmas feladatok során bővíthetik tudásukat,
csoportokban dolgozhatnak, és egy kellemes délutánt tölthetnek el.
• Nemzeti Összetartozás Napja
Felelős: 6. évfolyam – Stier Tamás
Sikerkritérium: A nemzeti összetartozás érzésének erősödése
• Ballagás, tanévzáró ünnepély
Felelős: 7. évfolyam - Szabó Dávid és Váli Csilla
Sikerkritérium: Szülők, hozzátartozók és gyerekek elégedettsége

• A tanév folyamán napi rendszerességgel iskolarádió, amennyiben a járványügyi helyzet
engedi.
Felelős: Miskolczi-Farkas Györgyi
Sikerkritérium: Kommunikációs készségek kibontakoztatása, közösségi élet erősödése,
élményt nyújtó program
• A tanév folyamán iskolaújság megjelentetése, amennyiben a járványügyi helyzet engedi.
Felelős: Zimréné Biró Ágnes
Sikerkritérium: A diákok véleményt formálhatnak, bemutathatják különböző alkotásaikat,
információkhoz juthatnak. Egy iskolaújság színesíti a diákéletet, szorosabbá fűzi a tanár-diák
kapcsolatokat.

7. Ellenőrzési terv
• tanmenetek, szakköri- és fejlesztő tervek ellenőrzése

határidő: szeptember

• írásos dokumentumok és tanulói füzetek, munkák

határidő: október- május

• óralátogatások

határidő: október- május

• tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, fejlesztők)

határidő: negyedévente

A munkaterv egyes pontjainak megvalósítását a járvány miatti protokoll befolyásolja.

Kaposvár, 2020. szeptember 11.
Szentgyörgyi Katalin Margit

TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG
ÉVES MUNKATERVE A 2020/2021-ES TANÉVRE

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Stadlerné Petőfalvi Tímea
MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ

I. MUNKAKÖZÖSSÉG TANTÁRGYFELOSZTÁSA
Stadlerné Petőfalvi Tímea:
(Munkaközösség-vezető)

2.a
7.b
8.b

Szabó Dávid:

3.a
7.a

Kolumbán Kristóf:

1.b
5.a
6.a

Ladovics Károly:

1.a
4.a
8.a

Pösztörné Herman Johanna

4.b

Bősze Zoltán

2.b

II. A MUNKAKÖZÖSSÉG KIEMELT CÉLJAI, FELADATAI
1. A szaktárgy tanításához kapcsolódó oktató-nevelő munka tervezésében,
szervezésében, értékelésében való részvétel.
A tantárgyi követelmények teljesítése.
Feladat

Felelős

- A munkaközösség munkájának irányítása a munkaköri
leírásban foglaltaknak megfelelően

Munkaközösség-vezető

- A munkaközösség tagjainak aktív részvétel a
munkaközösség munkájában

Minden szaktanár

- A munkaközösség tagjai által közösen meghatározott
célok teljesítéséhez szükséges feladatok lebontása.

Minden szaktanár

- A feladatok beépítése a tanmenetekbe, és az
Minden szaktanár
oktatónevelő munkába. A tanulók életkori
sajátosságaihoz és a helyi tantervhez igazodó
szakmailag helyes tanmenetek készítése. Rendszeres és
időszakos ellenőrzések, értékelések beépítése a
tanmenetekbe.
- Folyamatos és szakszerű szakmai, pedagógiai munka.
Differenciált, személyre szabott, önálló tanulást segítő
tanulásszervezés lehetősége szerint.
A tanulás tanítása, helyes tanulási technikák
kialakításának segítése

Minden szaktanár

- Egyéni segítségnyújtás szükség szerint.
Tehetséggondozás (tagozat). Szakkörök, versenyek.

Minden szaktanár

Teljesülés kritériumai: A diákok kondicionális és koordinációs képességeinek
fejlődése. Tantárgyi átlagok, bukások száma. Diákolimpiákon és egyéb versenyeken
elért eredmények.
2. A testmozgás és a testnevelés tantárgy megszerettetése, hasznosságának
felismertetése a tanulókkal.

Feladat

Felelős

- Igazodás a nemi eltérésekből és a testalkatból adódó
különbségekhez, életkori sajátosságokhoz

Minden szaktanár

- Változatos módszerek a tananyag feldolgozása során.

Minden szaktanár

- Aktív életvitelű gyermekek formálása, akik örömüket
lelik a különböző mozgásos tevékenységek során.

Minden szaktanár

- Preventív tevékenység a gerincoszlop és az ízületek
védelme érdekében a valamennyi mozgásforma
végeztetése során.

Minden szaktanár

Teljesülés kritériumai: Elégedettségmérések eredményei. Diákolimpiákon és egyéb
versenyeken elért eredmények. Tanórákon kívüli szakkörökön és egyesületi
edzéseken résztvevő gyermekek számának növekedése.
3. Kooperatív tevékenység a nevelők között a tanítás-tanulás folyamatának
megszervezésében.
Feladat

Felelős

- Munkaközösségi foglalkozások szervezése:
Felmerülő problémák megbeszélése, megoldások
együttes megkeresése, tapasztalatcsere.

Munkaközösség vezető
/havonta, illetve
megoldandó probléma
esetén/
Munkaközösség vezető

- Az ugyanazon évfolyamon, valamint ugyanazt a
szaktárgyat tanító nevelők együttműködése a tananyag
feldolgozásában és az értékeléseknél.
- Együttműködés a munkaközösség által szervezett
programok során (regionális verseny, DÖK
sportrendezvényei)

Minden szaktanár

4. Az alapkészségek, kompetenciák fejlesztése.
Feladat

Felelős

- A magyar nyelv helyes használata.

Minden szaktanár

- Legyen képes a tanuló önállóan tanulni, saját munkáját
megszervezni, gazdálkodni a rendelkezésére álló idővel.

Minden szaktanár

-Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése

Minden szaktanár

- Egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezés,
tanulói tevékenykedtetés.
- Gyógytestnevelésen részt vevő tanulók differenciált
képesség fejlesztése.

Minden szaktanár
Minden szaktanár

Teljesülés kritériumai: Tantárgyi eredmények, saját mérések eredményei.
5. Egészséges életvitelre nevelés

Feladat

Felelős

- A téma beépítése a tananyagba

Minden szaktanár

- Környezettudatos magatartás alakítása (tornaterem,
öltözők, tisztálkodás rendje)
- Környezet szépítése, kellemes tanórai légkör
kialakítása, káros szenvedélyek elleni küzdelem

Minden szaktanár
Minden szaktanár

6. Munkafegyelem javítása.
Feladat

Felelős

- A házirendben foglaltak következetes betartása, egyéni
példamutatás.
- A tanulók munkájának rendszeres ellenőrzése,
értékelése.
Motiváció fenntartása a folyamatos, biztonságos
munkavégzés iránt.

Minden szaktanár
Minden szaktanár
Minden szaktanár

Teljesülés kritériumai: Magatartás eredmények, dicséretek, figyelmeztetések
száma.
7. A külső/belső kommunikáció fejlesztése.

Feladat

Felelős

- Hatékony információáramlás biztosítása a
munkaközösség tagjai valamint az iskolavezetés között.

Munkaközösség vezető

- A tanulók tájékoztatása a tantárgyi követelményekről, az Minden szaktanár
értékelés módjáról, idejéről.
- A szülők tájékoztatása a tantárgyi követelményekről, az
értékelés módjáról, idejéről. A gyermekeik fizikai
állapotáról.

Minden szaktanár

- A testnevelés tantárgyat tanító valamint az adott
évfolyamon tanító nevelők közötti együttműködés az
oktatás tervezésében, megvalósításában, az
értékelésben.

Minden szaktanár

- Városi munkaközösség együttműködése

Minden szaktanár

Teljesülés kritériumai: Elégedettségmérések visszajelzései a pedagógusok, a
szülők, a tanulók részéről.
8. Az iskolánkba érkező új tanulók beilleszkedésének segítése,
tehetséggondozás, differenciált képességfejlesztés
Feladat

Felelős

- Az új tanulók bevonása az iskolai és városi
sportprogramokba

Minden szaktanár

- Az esetleges hiányosságok pótlására segítség nyújtás
megszervezése osztályon belül

Minden szaktanár

- A tanulók egyéni adottságaira, készségeire épülő
képességfejlesztés / differenciálás, szakkörök/

Minden szaktanár

III. MUNKAKÖZÖSSÉG ÁLTAL SZERVEZETT VERSENYEK
(koronavírus járvány függvényében)
A verseny megnevezése
Röplabda diákolimpia (fiú
III. IV. kcs.)
- városi fordulók
- megyei döntő
- országos elődöntő
Röplabda diákolimpia
(leány III. IV. kcs.)
- városi fordulók
- megyei döntő
- országos elődöntő,
Röplabda házibajnokság
Labdarúgó házibajnokság
Atlétika házibajnokság

A verseny időpontja
Az időpontok a tanév
folyamán kerülnek
rögzítésre

Felelős
Szabó Dávid

Az időpontok a tanév
folyamán kerülnek
rögzítésre

Szabó Dávid

Az időpontok a tanév
folyamán kerülnek
rögzítésre
Az időpontok a tanév
folyamán kerülnek
rögzítésre
2021 március vége

Szabó Dávid
Kolumbán Kristóf
Minden szaktanár

IV. TANULMÁNYI VERSENYEKRE FELKÉSZÍTÉS
(koronavírus járvány függvényében)

A verseny
megnevezése
Atlétika ügyességi
csapatbajnokság.
Mezei futás

Úszó diákolimpia

Játékos
sportverseny

A verseny
időpontja
2020. szeptember
22.
2021.
március /városi/
március vége- április
eleje /megyei/
április14.-Gödöllő
/országos/
2021. január /városi,
megyei/
2021. március 14.Debrecen /országos/
2020. december
2021. január

Teremlabdarúgó
diákolimpia (II. III.
IV. kcs.)
Sportjátékok
diákolimpia

2020. december
2021. január

Atlétika többpróba

2021. április, május

2020/21-es tanév
során folyamatosan

Szaktanárok

Tanuló neve,
osztálya
később kijelölve

Szaktanárok

később kijelölve

Szaktanárok

később kijelölve

Ladovics Károly
Kolumbán Kristóf
Stadlerné
Petőfalvi Tímea
Kolumbán Kristóf

később kijelölve

Ladovics Károly
Szabó Dávid
Kolumbán Kristóf
Szaktanárok

később kijelölve

Felkészítő

később kijelölve

később kijelölve

V. ÜTEMTERV
Időszak

Feladat

Felelős

- Munkaterv, tanmenetek, szakkörök, úszás,
korcsolyázás, sportfoglalkozások beosztása,
szervezési feladatok

Stadlerné Petőfalvi
Tímea

- Adatok számítógépes aktualizálása

Minden szaktanár

- Alapkészségek fejlesztésének lehetőségei

Minden szaktanár

- Őszi felmérések

Minden szaktanár

Szeptember

Október

1.a1.a osztály
- Nyílt nap a leendő első osztályosok számára leendő
Leendő
testnevelője
testnevelője
November

- Őszi diákolimpiai fordulók szervezése

Minden Szaktanár

- Mikulás úszóverseny

Ladovics Károly
Stadlerné Petőfalvi
Tímea
Szabó Dávid

-Úszó diákolimpián való részvétel

Stadlerné Petőfalvi
Tímea

- Játékos sportverseny

Ladovics Károly,
Kolumbán Kristóf
Stadlerné Petőfalvi
Tímea

- Röplabda diákolimpia

Szabó Dávid

- A korcsolyaoktatás tapasztalatainak
megvitatása

Ladovics Károly
Pösztörné Herman
Johanna

- Félévi értékelés

Minden szaktanár

- Leendő első osztályosok felmérése

Minden szaktanár

December

Január

Február

- Nyuszi úszóverseny előkészítése

Március

Április

Május

Június

- Netfit felmérések

Ladovics Károly
Stadlerné Petőfalvi
Tímea
Szabó Dávid
Minden szaktanár

- Aktuális feladatok

Minden szaktanár

- Gárdonyi- est szervezésében,
lebonyolításában való segítség.

Minden szaktanár

- Felkészülés az atlétikai versenyekre

Minden szaktanár

- Aktuális feladatok

Stadlerné Petőfalvi
Tímea

- Netfit felmérések számítógépes
feldolgozása

Minden Szaktanár

-Csapatok összeállítása, részvétele az
atlétika diákolimpián
- DÖK nap szervezésében, lebonyolításában
való részvétel
Családi sportnap megszervezése a
városligetbe.
- Tanév végi tanulói jutalmazás előkészítése

Minden Szaktanár

- A tanév értékelése, a célok megvalósulása

Stadlerné Petőfalvi
Tímea

Minden Szaktanár
Minden szaktanár
Minden szaktanár

VI. MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ ÓRALÁTOGATÁSI TERVE
A tanév során havonta 2 testnevelés óra, a tanóra és a diákok megzavarása nélkül
több órarészlet megfigyelése, látogatása a munkaközösségben tanító pedagógusok
körében.
A látogatások során, a munkatervben meghatározott feladatok megvalósulásának
megfigyelése, értékelése. A tapasztalatok egyeztetése a megfigyelt pedagógussal.

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG
ÉVES MUNKATERV
2020 – 2021

Készítette:
Váli Csilla
munkaközösség-vezető

I.

MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI A 2019 – 2020-es TANÉVBEN
OSZTÁLYFŐNÖK

HELYETTES

Szentgyörgyi Katalin

Ledinszkiné Kiss Ibolya

5. a

Stier Tamás

Kolumbán Kristóf

6. a

Szabó Dávid

Bódog-Csek Judit

7. a

Váli Csilla

Zimréné Biró Ágnes

7. b

Miskolczi-Farkas Györgyi

Kosztichné Gulyás Ágota

8. a

Bősze Zoltán

Ladovics Károly

8. b

Munkaközösség-vezető: Váli Csilla

OSZTÁLY

II.

FŐ NEVELÉSI és OKTATÁSI FELADATAINK A 2020 – 2021-es
TANÉVBEN
a) Nevelési célkitűzéseink:
 Javítjuk a munkafegyelmet a házirendben megfogalmazott normák szerint tanórákon, a tanórán
kívüli tevékenységek során valamint a napköziben, a tanulószobán, a tanórák közötti
szünetekben.
 Az egészséges, környezettudatos életmódra nevelés, a testi, lelki egészség fontosságának
tudatosítása intézményi szabadidős rendezvényeken, ill. tanítási órákon.
 Lemorzsolódás csökkentése a társas kapcsolatok és a tanórai munkafegyelem javításával.

b) Oktatási célkitűzéseink:
 A lemorzsolódás megelőzése érdekében az alapkészségek és kompetenciák fejlesztése,
tanulóink hatékony felkészítése a középiskolai beiskolázásra és tanulmányokra.
 Digitális kompetenciák fejlesztése tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek során.
Az esetleges digitális oktatási rend bevezetése miatt hangsúlyosabban.

 A sport szeretetére, az egészséges életmód népszerűsítésére, a hazaszeretetre nevelés
eszköztárának bővítése projektnapok keretében.

III.

ALAPELVEINK

Az iskolában olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik
magukat. Ennek érdekében:


tanulóinkat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,



az iskola életében pozitív emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.

Tanulóink teljes személyiségfejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladatunk:


a tervszerű nevelő – oktató munka segítségével a tanulók alapkészségeit fejlesztjük.



törekszünk arra, hogy tanulóink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit.



a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük

Tanulóink a nevelés eredményeként


legyenek fegyelmezettek, kulturált magatartásúak,



éljenek egészségesen,

 szeressenek sportolni, mozogni.
Munkaközösségünkben az előző tanévekben lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a lassan haladó,
tanulási nehézségekkel küzdő diákokat a jobb eredmény elérése érdekében motiválni tudjuk.
A nevelési célkitűzéseink között megfogalmazott munkafegyelem javítása is a célunk.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyerekek körében népszerű a kezdeményezés, ezért a továbbiakban is
évi 3 alkalommal az egész iskola előtt megnevezzük és jutalmazzuk azokat a tanulókat, akik – bár még
lemaradással küzdenek – javítottak valamely tantárgyból, és a magatartásuk is megfelelő.

MUNKAFEGYELEM és MAGATARTÁS JAVÍTÁSA
Feladat

Felelős

Határidő

A házirendben megfogalmazott normák megtartása és
megtartatása
Személyes példamutatás

Osztályfőnökök

A tanulók munkájának rendszeres ellenőrzése, értékelése
Megbízatások ellátása, folyamatos értékelése, korrigálása

Szaktanárok

kiemelten kezelendő

Az iskola és a szülő nevelési elvének közelítése
Önfegyelem, önértékelés fejlesztése változatos módszerekkel

Egész tanév folyamán

Igazgatónő

Hiányzások csökkentése, az igazolatlan hiányzások
visszaszorítása
A délutáni foglalkozásokon való részvétel ellenőrzése.
A teljesülés nyomon követése:
- havi értékelés – magatartás jegyek
- dicséretek, figyelmeztetések
- a hiányzások figyelemmel kísérése.

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE
Feladat

Felelős

Határidő

A tanulási munkamorál fejlesztése
Hatékony tanulási módszerek
Logikus gondolkodás, véleményalkotás

Osztályfőnökök

folyamán kiemelten

Beszédkészség és szövegértés fejlesztése
SNI, HH és HHH tanulók segítése differenciált
módszerekkel
Szövegértés, írás, helyesírás fejlesztése
A teljesülés nyomon követése:
- tantárgyi átlagok alakulása
- fejlesztő és felzárkóztató órák hatása
- kompetenciamérés eredményei.

Egész tanév

Szaktanárok

kezelendő

A KÖZÖSSÉGI SZOCIALIZÁCIÓ POZITÍV ÉRTÉKEINEK ELSAJÁTÍTTATÁSA
Feladat

Felelős

Határidő

A közösség értékeinek megismertetése, önismereti játékok
Közös programok szervezése, értékelése
Egész tanév

Hiányzó, lemaradó tanulók segítése
Feladatvállalások ösztönzése

Osztályfőnökök

folyamán kiemelten
kezelendő

A szociometriai felmérés tapasztalatainak beépítése a napi
munkába
A peremen lévő tanulók beilleszkedésének segítése
Nyílt és kulturált kommunikáció
A teljesülés nyomon követése:
- óralátogatások
- szabadidős rendezvényeken való részvétel
- osztálykirándulás szervezése.

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYOKRA TÖRTÉNŐ HATÉKONY FELKÉSZÍTÉS
Feladat

Felelős

Határidő

Pályák, munkahelyek, hivatások bemutatása
Egyéni képességek, attitűdök folyamatos mérése

7. és 8. osztályos

Egész tanév

Szülői szándék megismerése

osztályfőnökök

folyamán kiemelten

A Nevelési Tanácsadó, a Munkaügyi Központ

Igazgatónő

kezelendő

szolgáltatásainak igénybevétele
Szülők és tanulók tájékoztatása a továbbtanulási
lehetőségekről
A teljesülés nyomon követése:
- sikeresen elvégzett tanulmányok
- felvételi előkészítő foglalkozások
- reális továbbtanulási szándékok
- reális énkép kialakítása
- sikeres beiskolázások.

IV.

PROGRAMOK

Iskolai programok

FELADAT

IDŐ

Szülői értekezlet
Fogadóóra
Megemlékezés: 1956-os események

09. 08.
11. 17.
10. 22.

02. 02.
04. 13.

Pályaorientáció
Gárdonyi bál
Osztálykarácsony
Farsang
Megemlékezés: 1848-49-es események
Nyílt nap
Projektnapok-110 éves évforduló
Gárdonyi est
Nemzeti Összetartozás Napja
Ballagás

egyeztetés alatt
11. 21.
12. 18.
02. 12.
03. 12.
03. 09.
03. 29-31.
03. 31.
06. 04.
06. 19.

FELELŐS
Osztályfőnökök
Miskolczi-Farkas Györgyi,
Bősze Zoltán 8.évf
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Szentgyörgyi Katalin 5. a
Osztályfőnökök
Stier Tamás 6. a
Szabó Dávid, Váli Csilla 7. évf.

Osztályprogramok
- Színházi bérletes előadások, és mozilátogatás szervezése a járvány miatt egyelőre bizonytalan.
- Tanulmányi kirándulás

05. 29.

- Osztálybuli

egyéni időpontban

- Egyéb szervezett programok

FELADATAINK HAVI BONTÁSBAN

NOVEMBER

OKTÓBER

SZEPTEMBER

IDŐ

FELADAT
A munkaközösség munkatervének kialakítása,
célok és feladatok aktualizálása az iskolai
munkatervnek megfelelően
Új osztályfőnökök munkájának segítése
Osztálytermek feldíszítése
Naplók, anyakönyvek kitöltése
Tanmenetek elkészítése
Ügyeleti rendszer megszervezése

FELELŐS
Munkaközösségvezető

PRODUKTUM
Munkaterv

Munkaközösségi
megbeszélés

Osztályfőnökök

Tantermek
Tanmenetek

Szülői értekezletek
a járványhelyzet függvényében

Osztályfőnökök

A házirendben megfogalmazottak
érvényesülésének tapasztalatai, az új tanulók
beilleszkedéséről szerzett benyomások

Osztályfőnökök
Munkaközösségi
megbeszélés

Családi nap az óvodásoknak
a járványhelyzet függvényében

Osztályfőnökök

Feljegyzések

Nemzeti ünnep – október 23.

8. évfolyam
osztályfőnökök

Iskolai ünnepély

Papírgyűjtés
a járványhelyzet függvényében

DÖK

Bevétel

8. évfolyamos tanulók tájékoztatása a felvételi
eljárás rendjéről

8. évfolyamos
osztályfőnökök

Szociometriai mérés

Osztályfőnökök

Fogadóóra
a járványhelyzet függvényében

Osztályfőnökök
Szaktanárok

Gárdonyi bál – meghívók küldése,
tombolatárgyak összegyűjtése

Osztályfőnökök

Pályaorientációs programok
a járványhelyzet függvényében

Osztályfőnökök

Táblázatok

Bevétel

FEBRUÁR

JANUÁR

DECEMBER

Mikulás ünnepség
Tanulók jelentkezése a központi felvételikre

Mikulás csomagok
Jelentkezési lapok

8. évfolyamos
osztályfőnökök
Karácsonyi készülődés

Igazgatónő
Osztályfőnökök

Osztálykarácsony
Iskolai karácsonyi
műsor

Félévi értesítők elkészítése

Osztályfőnökök

Félévi értesítők

Szülői értekezlet

Osztályfőnökök

Jelenléti ív

Beszámoló készítése a munkaközösség félévi
munkájáról, tapasztalatairól

Munkaközösségi
megbeszélés
Munkaközösségvezető

Beszámoló

Jelentkezési lapok elkészítése

8. évfolyamos
osztályfőnökök

Jelentkezési lapok

Farsang – jelmezek, diszkó

Osztályfőnökök +
DÖK

Farsangi bál

Jelentkezési lapok továbbítása

Iskolavezetés

Jelentkezési lapok

Szóbeli felvételik a középiskolákban

8. évfolyamos
osztályfőnökök

Nemzeti ünnepünk – március 15.

Munkafegyelem az iskolában

MÁRCIUS

DÖK +
osztályfőnökök

Osztályfőnökök
5. évfolyamos
osztályfőnökök
Munkaközösségi
megbeszélés
Munkaközösségvezető

Műsor

Feljegyzés

Nyílt nap – iskolánk bemutatása
Felvételi lapok módosítása

8. évfolyamos
osztályfőnökök

Projektnapok110 éves évforduló

osztálymunkák
osztályfőnökök

Gárdonyi est

Jelentkezési lapok

Műsor

JÚNIUS

MÁJUS

ÁPRILIS

FELADAT

FELELŐS

PRODUKTUM

Fogadóóra

Középiskolák visszajelzései a felvételiről

8. évfolyamos
osztályfőnökök

Következő tanév előkészítése – leendő
osztályfőnökök kijelölése

Igazgató
Munkaközösségvezető

Országos kompetenciamérés

Igazgató
Felmérésvezetők
Osztályfőnökök

A felmérés
dokumentumai

Nemzeti összetartozás napja

6. évfolyamos
osztályfőnökök

Műsor

Az éves munka értékelése
Célok és feladatok megtervezése a következő
tanévre

Munkaközösségi
megbeszélés
Munkaközösségvezető

Beszámoló
Napló
Anyakönyvek
Bizonyítványok

Tanulmányi kirándulás

Osztályfőnökök

Ballagás

Iskolavezetés
7. és 8. évfolyamos
osztályfőnökök

Ünnepély, műsor

Tanévzáró

Osztályfőnökök

Ünnepély
Bizonyítványosztás

Versenyek


A munkaközösség tagjai nem osztályfőnökként, hanem szaktanárként készítik fel diákjaikat több
versenyre, és szerveznek saját maguk is versenyeket. Ezeknek az eseményeknek a listáját
intézményünk más munkaközösségi munkatervei tartalmazzák.

A tanév során elvégzendő munkaközösségi tevékenységek
 A tanév során november és március hónapban munkaközösségi megbeszélést tartunk, illetve a félév
zárásakor közösen értékeljük az addig elvégzett munkát.

 A tanévben az aktuálisan felmerülő problémák, kérdések kezelésére bármikor összehívható a
munkaközösség.

Óralátogatási terv


A munkaközösség tagjait az órarendjükben szereplő osztályfőnöki órán lehetőség szerint látogatom.

A munkaterv egyes pontjainak megvalósítását a járvány miatti protokoll befolyásolja.

Váli Csilla
munkaközösség-vezető

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola
7400 Kaposvár, Fő u. 44.

Telefon/fax: 82/ 526-418

OM 033966

www.kodaly-kap.sulinet.hu

email: kodalyzoltan.kozpont@gmail.com

Iskolapszichológusi munkaterv
2020 / 2021-es tanév

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola
Kaposvár 7400, Madár u. 16.

Készítette:
Teveliné Horváth Melinda

Jóváhagyta:
Szabó Zoltánné
Kudomrák Zsuzsanna

Kelt: 2020. 09.01.
Érvényessége:2021.06.30.

Felhasznált dokumentumok, kapcsolódó jogszabályok

1.

A munkaterv az alábbi dokumentumok figyelembevételével készült:
 Szabó Éva - N. Kollár Katalin - Hujber Tamásné: A pedagógiai szakszolgálatokban
végzett iskolapszichológai, óvodapszichológiai ellátás szakterületi protokollja
 Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe.
Az iskolapszichológiai munkával kapcsolatos jogszabályok a következők:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.



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

a köznevelési intézmények névhasználatáról.


A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
Tevékenység, feladatok

2.

Alaptevékenységemet a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola két
tagiskolájában, a tanköteles korú gyermekek körében végzem. A két tagiskola a következő:


Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskola
(Kaposvár 7400, Szent Imre u. 29/C)



Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola
(Kaposvár 7400, Madár u. 16.)

Az iskolapszichológusi ellátás a tanév rendjéhez igazodva folyamatosan elérhető. Az
iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje – teljes munkaidőben történő
foglalkoztatás esetében - heti huszonkettő óra. Az iskolapszichológus a neveléssel-oktatással
lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók egyéni vagy csoportos szűrésével,
vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással (a továbbiakban: közvetlen pszichológiai
foglalkozás) kapcsolatos, továbbá a gyermekekkel, tanulókkal, pedagógusokkal és szülőkkel
való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatokat. Az iskolapszichológus további
heti tíz órában a közvetlen pszichológiai foglalkozások szervezésével, előkészítésével
kapcsolatos feladatokat látja el, részt vesz a pedagógiai szakszolgálat iskolapszichológus
koordinátora által szervezett szakmai feladatokban, szükség esetén előkészíti a gyermek, tanuló

szakellátásba történő irányítását, a munkaidő fennmaradó részében pedig a munkaköréhez
szükséges információk feldolgozásával, az iskolai dokumentáció elkészítésével kapcsolatos
feladatokat, továbbá a szakmai fejlődéséhez szükséges tevékenységeket végez. A közvetlen
pszichológiai foglalkozás heti előírt időkerete indokolt esetben a nevelési, tanítási év alatt az
egyes hetek között átcsoportosítható.
A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott iskolapszichológus ellátja a meghatározott
feladatokat, amelyek elsődleges célja a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki
egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése. A nevelésioktatási

intézményben

dolgozó

iskolapszichológus

közvetlen

segítséget

nyújt

a

pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához. Az iskolapszichológus a nevelési-oktatási
intézményben a gyermekekkel, a tanulókkal közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások
keretében közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai
teljesítményét növelő intézkedésekben, kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel
összefüggő

személyközi

kapcsolati

kommunikációs

és

esetlegesen

fellépő

teljesítményszorongásos tüneteit. Az idei tanévben a vírushelyzetre való tekintettel a
csoportfoglalkozásokat csak egy adott osztály diákjaiból alkotott csoportokban végzem.
Kiemelten hangsúlyos korcsoportot alkothatnak az első és az ötödik évfolyamos tanulók, az
alsó, illetve felső tagozatba lépés miatt. Az iskolapszichológus szükség esetén az iskolában
pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadást is szervezhet, amelynek során együttműködik a
pedagógusokkal és a kijelölt pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási szakemberével.
Szükség, igény szerinti konkrét, illetve speciális feladatok:
o tanácsadás és problémaorientált konzultációs lehetőség nyújtása tanulási és magatartási
problémák esetében – diákoknak, pedagógusoknak, és szülőknek (célszerű pedagógusokkal és
szülőkkel az időpont előzetes egyeztetése)
o kapcsolattartás a szülőkkel, pedagógusokkal (a kapcsolattartás történhet telefonon,
elektronikus formában, a vírushelyzetre való tekintettel a személyes kapcsolattartás csak az
elkerülhetetlenül fontos esetekben alkalmazandó)
o iskolai kudarcokkal való munka
o krízistanácsadás
o csapatépítő tréningek tartása egyes osztályokban

o tesztek, kérdőívek felvétele, kvantitatív és kvalitatív elemzése
o előadások tartása pedagógusoknak (igényelt témakörök szerint)
A 2020/2021-es tanévben a tagiskolák tantestülete számára tartandó minden évben
megvalósuló előadássorozat az adott intézményre fókuszálva fog történni, az intézmény
igényeinek és hangsúlyos problémaköreinek figyelembe vételével. A jelenlegi vírushelyzetre
való tekintettel adott iskolapszichológus a saját intézményében fog előadást tartani, melyre
előreláthatólag tavasszal, tantestületi értekezleten kerül sor.
o fogadóórán, szülői értekezleten való részvétel
o hospitálás (tanári módszerek/tanulói megfigyelések)
o szükség esetén a tanuló megfelelő intézménybe irányítása
o konfliktusok kezelésében segítségnyújtás közvetítőként (pedagógus-diák/osztály, diák –
diák, pedagógus- pedagógus, iskolavezetés-nevelő), amennyiben mindkét fél igényli a
pszichológus jelenlétét és hozzájárul mediátor szerepéhez.
o ismeretterjesztés, személyiségfejlesztés (pl. osztályfőnöki órákon)
o érzelmi intelligencia fejlesztése
o tanácsadás indulatkezelési problémák esetén
o HÍD szerep – útmutató tanácsadás: egészségügy, gyermekvédelem, pedagógus- szülő
témakörében
o a 2020/2021-es tanév kiemelt feladata az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
pszichés támogatása, illetve szocializációjukban való segítségnyújtás
o tanév végén (ha szükséges, félévkor) szakmai beszámoló készítése
Szakmai munkám szempontjai (az iskolapszichológusok szakmai protokolljának megfelelően):


preventív szemlélet



kliensek széles köre



indirekt munkamód



a fejlődés-lélektani szempontok figyelembe vétele



rendszerszemléletű megközelítés

Szakmai gondolkodásom preventív szemlélete alapján elsődlegesen a problémák keletkezésnek
megelőzése a célom, az egészséges életmód és a pszichés jóllét elősegítése által.
Klienseim széles körből kerülnek ki, tulajdonképpen felölelik az oktatási intézmények minden
szereplőjét (tanulók, pedagógusok, az iskola egésze, szülők).

Az indirekt munkamód – elsősorban a pedagógusokkal történő konzultáció – a prioritást élvező
munkamód.
A tanulókkal való foglalkozás során a fejlődés-lélektani szempontokat, az életkori jellemzőket
is figyelembe veszem a fejlődés, fejlesztés lehetőségei és az egyéni erősségek számbavétele
mellett.
A rendszerszemléletű megközelítés elve alapján az adott problémákat mindig teljes társadalmi
kontextusukban szemlélem s igyekszem megoldani.
Tevékenységem dokumentációs háttere:
 Munkaköri leírás
 Iskolapszichológiai munkanapló
 Hozzájárulási nyilatkozat (szülő, gondviselő számára)
 Nyilvántartási lap (az ellátásban részesülő tanulókról)
 Szülői nyilatkozat
Tevékenységem eszközszükséglete:
 Kérdőívek és standardizált pszichológiai tesztek.
 Irodaszerek, rajzeszközök, papír.
 Társasjátékok, fejlesztő játékok.
 Fénymásolási, nyomtatási lehetőség.
 Nyugodt környezetben, tanácsadásra alkalmas helyiség.
Munkakörülmények biztosítása az előírások alapján:
Az egyes helyiségek jellemző adatait a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és
tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. Amennyiben az iskolapszichológus alkalmazása
kötelező, iskolánként egy iskolapszichológusi szoba. Az iskolapszichológusi szoba
felszerelése: egy asztal, négy szék, egy zárható irattároló szekrény, egy számítógép
perifériákkal, egy ruhatároló (fogas), egy szeméttároló, egy telefonkészülék, egy szőnyeg.

3.

Az iskolapszichológusi munkafolyamat

Munkafolyamatom négy lépcsős modellből épül fel:
a)

referálás/bejelentkezés, szűrés, első találkozás

b)

állapotmegismerés

c)

beavatkozás

d)

kontroll

Részletesebben:
a)

Referálás/bejelentkezés, szűrés, első találkozás

Iskolapszichológusi munkámban a problémával, feladattal való találkozás többféle módon is
megvalósulhat. Leggyakrabban a referálás fordul elő, amikor a pedagógus vagy a szülő keresi
fel a pszichológust, hogy a gyermek problémájával kapcsolatban tanácsot kérjen. Hangsúlyos
szempont, hogy nyitott, érdeklődő hozzáállással közelítek mindig a problémák felé, felmérem
a családi hátteret, a probléma megjelenésének időpontját.
Bejelentkezés esetén a kliens közvetlenül kér segítséget a pszichológustól.
A szűrés céljának, a probléma jellegének meghatározása kiemelkedő fontosságú. Itt dőlhet el,
hogy szükség van-e képesség-, esetleg kiemelkedő képesség vizsgálatára, társas kapcsolatok
vizsgálatára, tanulási szokások, nehézségek, tanulási motiváció vizsgálatára.
A vírushelyzetre való tekintettel a fenti tevékenységek online, elektronikus formában is
megvalósíthatóak.

b)

Állapot-megismerés

Az állapot megismeréséhez minél több forrás igénybe vétele szükséges, ezért mindig szerzek
információkat a pedagógusoktól, szülőktől egyaránt. Alkalmazom a spontán, illetve a tervezett
megfigyelés módszerét, hospitálok, pszichológiai vizsgáló módszereket alkalmazok. Ezek
lehetnek a kliens életmódjával kapcsolatos vizsgálatok, a tanulási szorongással kapcsolatos
vizsgálatok – a kérdőíves megoldáson kívül kisebb gyermekeknél akár rajzos, történetbefejezős
módszerrel történő méréssel. Felsős diákoknál foglalkozom a pályaérdeklődés megismerésével
is.

c)

Beavatkozás

A beavatkozás folyamata a probléma megoldása érdekében tett lépéseket foglalja magába.
Alkalmazom az egyéni tanácsadást, illetve a szülőkonzultációt és a pedagóguskonzultációt is.
Az egyéni tanácsadás során célom a kliens pszichológiai tudatosságának erősítése is.
Törekszem a tanácsadási helyzet 45 perces időkeretének megtartására. Szükség esetén, ha az
adott probléma túlmutat az iskolapszichológusi munkaköri feladatokon, döntést kell hoznom a
kliens más intézmény – pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága, nevelési tanácsadó vagy
a gyermek, ifjúsági pszichiátria - felé történő átirányításáról. Veszélyeztetettség esetén az adott
iskolai intézményen keresztül jelzési kötelezettségem van a gyermekvédelem felé, illetve az
iskolákban jelen levő szociális segítőkkel egyeztetek a szükséges esetekben.
A vírushelyzetre való tekintettel a tanácsadás online, elektronikus formában is megvalósítható
a tanév során, ha szükségessé válik.

d)

Kontroll

Fontosnak tartom a kontrollt is, melyet a referáló személytől szubjektív értékelés formájában
vagy a környezetében levő más személyektől visszajelzésként kérek.

4.

Szakmai munkám az adott intézményre lebontva

Gárdonyi Géza Tagiskola
Heti 14 óra
(hétfő 8.00-15.55)
(kedd 8.00-12.35)

5.

Szakmai együttműködés

Szakmai együttműködő partnereim a következők:


az oktatási intézményben dolgozó pedagógiai munkát segítő szakemberek



a gyermekvédelmi, családgondozó intézmények szakemberei



a pedagógiai szakszolgálat munkatársai



a gyermekpszichiátriai gondozó munkatársai



iskolaorvos, védőnő, gyermekorvos

Tevékenységem során kifejezetten hangsúlyosnak és hasznosnak tartom a szakmai
együttműködést. A rendszerszemléletű megközelítés megkívánja, hogy egy problémát minél
alaposabban körbejárjunk, figyelembe vegyük társadalmi kontextusát, s minél több helyről
szerezzünk információt vele kapcsolatban. Munkám során a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadójával, a
Kaposi Mór Oktató Kórház Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozójával, a Somogy
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságával, illetve a SzocioNet
Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Központjával
törekszem a rendszeres szakmai együttműködésre. Ezen intézményekkel szükség esetén
problémaorientált konzultációt, megbeszéléseket tartunk.
A kaposvári járási iskolapszichológus koordinátor által iskolapszichológusoknak szervezett
szakmai megbeszéléseken, esetmegbeszéléseken, a tanév során több alkalommal is részt veszek
a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban.
Szakmai együttműködésünk során jól működik saját munkacsoportunk, melyet öten, a
kaposvári

tizenkettő

általános

iskola

iskolapszichológusi

ellátását

jelenleg

végző

pszichológusok alkotunk, s igyekszünk segíteni egymást a minél sikeresebb munka érdekében.
A szakmai és szakmaközi kommunikáció esetében rendkívüli figyelmet fordítok az etikai kódex
és az adatvédelmi szabályok előírásaira. Az információkat kizárólag szakmai céllal és a
gyermek érdekeit szolgáló kommunikációs kontextusban osztom meg, esetmegbeszélések
alkalmával is biztosítjuk a teljes anonimitást. Az iskolapszichológusi foglalkozáson való
részvétel feltétele, hogy a szülő vagy a gondviselő aláírja a hozzájárulási nyilatkozatot.

Eseti, változó időpontokban tehát a következő feladatokat végzem:


a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon,
Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadójában iskolapszichológusi koordinátori
szakmai megbeszélés.



a Kaposi Mór Oktató Kórház Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Gondozójával
szakmaközi megbeszélés.



a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő és
Gyermekjóléti Központjával szakmaközi megbeszélés.



a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatósággal szakmaközi megbeszélés.



saját munkacsoportunkban iskolapszichológusi szakmai megbeszélés.



a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságával, illetve
Nevelési Tanácsadójának pszichológusaival szakmaközi megbeszélés.

6.

Speciális feladatok a 2020/2021-es tanévre

Az általános és az adott intézményre vonatkozó járványügyi előírásokat hangsúlyosnak tartom
a jelenlegi helyzetben, és munkám során maximálisan betartom. A tanév kiemelt feladata a
Covid-19 járvány következményeinek feltérképezése a gyermekeknél, a pedagógusok, diákok
pszichés immunrendszerének erősítése, a jelenleg bizonytalan jövőbeli járványhelyzettel
kapcsolatban az online tanácsadás előkészítése. Érzelmileg rendkívül megterhelő időszak ez
mindenki számára. A szorongó gyermekek, illetve a viselkedési problémákkal küzdők
visszaszocializálódásához

igyekszem

konzultációkra is nagy hangsúlyt fektetni.

segítséget

nyújtani,

a

pedagógusokkal

való

Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás
Munkaterv 2020/2021 tanév

Köznevelési Intézmény neve:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola
Gárdonyi Géza Tagiskolája

Címe:

7400 Kaposvár, Madár utca 16.

A szociális segítő szolgáltatás időpontja:

kedd 8.00 – 16.30 óra

Helyszíne:

földszinti rajzterem

A szociális segítő általános feladatai:
•
•
•
•

Szülői értekezleten, fogadóórán való részvétel;
Szülői munkaközösségi megbeszélésen való részvétel, évente legalább 1 alkalommal;
Diákönkormányzati ülésen való részvétel, évente legalább 1 alkalommal;
A köznevelési intézménybe beíratott gyermek ügyében, az intézményben tartott fegyelmi
tárgyaláson való részvétel;

•

A köznevelési intézménybe beíratott gyermek ügyében tartott esetkonferencián,
esetmegbeszélésen való részvétel;

•

Konzultációs lehetőség biztosítása a pedagógusok számára a köznevelési intézménybe
beíratott gyermekeket érintő problémák, veszélyeztetettség felmerülése esetén;

•

A gyermekek veszélyeztetettségének kiszűrése, megelőzése és megszüntetése érdekében
tett intézkedések megvalósítása (pl. : tanórán a gyermek magatartásának megfigyelése,
egyéni segítő beszélgetés biztosítása, közvetítés, delegálás konfliktuskezelés, tematikus
foglalkozások szervezése és megtartása, indokolt esetben a gyermek veszélyeztetettségének
megszüntetése érdekében jelzés megtétele az illetékes családsegítő és gyermekjóléti
szolgálathoz, stb.);

•
•

Prevenciós, készségfejlesztő foglalkozások megvalósítása;
Mentálhigienes team szervezése, vagy ha működik az adott köznevelési intézményben, az
azon való részvétel;

•
•
•

Fogadóóra biztosítása a meghatározott időpontban, a meghatározott helyszínen;
Kapcsolattartás a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjaival;
Lehetőség szerint iskolai rendezvényeken való részvétel, szervezésében segítségnyújtás.

Jelzés megtétele az illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felé:
•

A szociális segítő, a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer aktív tagjaként, a gyermek
veszélyeztetettségéről jelzéssel él a gyermek tartózkodási helye szerint illetékes Családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat/központ felé abban az esetben, ha
a) a szociális segítő fogadóóra keretében nyújtott szolgáltatás során szerzett tudomást a
gyermek veszélyeztetettségéről,

b) a szociális segítő maga észleli a gyermek veszélyeztetettségét tanórai megfigyelés,
szünet, egyéb szolgáltatás nyújtása (pl. foglalkozás vezetése) során.
•

Amennyiben a köznevelési intézményben dolgozó szakemberrel való konzultáció során derül
fény a gyermek veszélyeztetettségére, úgy a jelzés megtételének feladatát és kötelezettségét
nem veszi át a szociális segítő a köznevelési intézménytől. Ugyanakkor a szociális segítőnek
szóban felkell hívnia a konzultációt kérő szakember figyelmét a jelzés megtételének
indokoltságára!

A szociális segítő a fogadóóra keretén belül az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
•
•
•
•

Információnyújtás;
Segítő beszélgetés;
Delegálás;
Szociális ügyintézésben való segítségnyújtás;

Az adott köznevelési intézményben a tanév során tervezett foglalkozások:

Diákokat érintő programok
A 2019/2020. tanév II. félévében rendkívüli munkarend lépett érvénybe az iskolákban, ennek hatásai
még ismeretlenek a diákoknál. A közösségi és csoportfoglalkozások témája emiatt is előre nehezen
meghatározható. A tanév során a pedagógusok jelzései képezik a csoport- és közösségi foglalkozások
ütemezésének és témaválasztásának alapját a tervezett témák mellett.
Terveztt témák a tanév során: munkaerő-piaci részvételre felkészítő tevékenységek témában a 7.
és/vagy 8. osztályokban, valamint prevenciós tevékenységek a deviáns magatartás megelőzése
érdekében több évfolyamban is.
Társasjáték klub: az előző tanév tapasztalatai alapján heti rendszerességgel klubfoglalkozás
megszervezése a tanévben.

Szülőket érintő programok
I.
-

félév
„Okoseszközök és a gyerekek. Gyerekek az interneten.”
Hogy és mire használják a gyerekek a közösségi oldalakat? Mi az a cyberbullying? Mik a
tünetei? Mit tehet a szülő?
• időkeret: 1x60 perc II.

félév
- „Konfliktuskezelés, megoldási technikák.”
•

időkeret: 1x60 perc

Pedagógusokat érintő programok
I.
-

félév
„Veszélyeztetettség jelei a gyermekeknél”
A családon belüli lelki és fizikai bántalmazás jelei. Mire figyeljen a pedagógus?
•

időkeret: 1x60 perc

II.
félév
- „Iskolai konfliktus vagy bántalmazás?”
A kortárs közösség általi bántalmazás (pl: kirekesztés, szóbeli bántalmazás) jelei a
gyerekeknél, online zaklatás, cyberbullying.
•

időkeret: 1x60 perc

Kaposvár, 2020. augusztus 5.

Tóth Katalin

