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Helyzetelemzés  

 
A Sarkadi Általános Iskola a város két frekventált pontján, a belváros szívében található 

Kossuth utcai székhelyintézményben és az újteleki rész központjában álló Gyulai úti 

telephelyen működik. 2008 óta alkot egységet a korábbi 1. Számú és 2. Számú Általános Iskola. 

Iskolánk 2009-ben bővült a Kötegyáni Tagintézménnyel. (Lásd. a Sarkadi Általános iskola 

Kötegyáni Tagintézménye 2017/2018. évi munkatervében) 

Iskolánk tanulólétszáma évek óta csökkenő tendenciát mutat. A székhelyintézmény egyre 

inkább a város szegregátumának felvételi körzetévé válik, csökkenő osztálylétszámok és a 

hátrányos helyzetű tanulók magas száma jellemzi. A telephely magas osztálylétszámokkal, 

kevéssé korszerű tanulási környezettel jellemezhető. 

Tagintézményünk Kötegyánban a Táncsics utca 9-11. sz. alatti iskolaépületben működik. A 

kötegyáni osztályokat 2009. szeptember 1-től, - tagintézménnyé válásunk óta -  a „k” jelöléssel 

különböztetjük meg. A település önkormányzatával és a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

is példa értékű a kapcsolat. Az iskola a településen kívüli székhelyével és fenntartójával együtt 

is szerves része maradt a község életének. 

Töretlen lendülettel igyekszünk a múlt elvárásainak megfelelő eredményeket felmutatni a 

változó követelmények között is. Kompetencia alapú oktatással, kooperatív 

tanulásszervezéssel, projektek és témahetek szervezésével teremtünk megfelelő feltételeket. 

1983 óta működtetünk Iskolagalériát melyek mindig kiemelt események, ezzel is megteremtve 

az esztétikai nevelés újabb pillérét. TÁMOP és EFOP pályázatok részeseiként számos új 

módszertani elemet valósítunk meg.  

Működnek az iskolánkban eltérő tantervű gyógypedagógiai osztályok is, mely az elsősorban 

enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakszerű gyógypedagógiai ellátását végzi. 

Diákjain között nagy számban vannak nehéz szociális körülmények között élő családok 

gyermekei, akik hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetüknél fogva igénylik a felzárkóztató, 

esélyteremtő foglalkozások szervezését, a családias, kulturált környezet nevelő, fejlesztő 

hatását.  

A hátránykompenzálás jegyében szervezünk a székhelyen iskolaotthonos oktatást, hiszen a 

nehéz szociális körülmények között élő családok számára nagy segítség, ha gyermekeik a 

pedagógusoktól kaphatják meg azt a segítséget a gyakorláshoz és az elsajátításhoz, amit otthon 

a család nem tud megadni. 

Bevezettük a Komplex Alapprogramot, ami további módszertani támogatást jelent a 

differenciált nevelés és oktatás és egyéni fejlesztés követelményeinek megvalósítására.  

Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai programjában meghatározott nevelési, oktatási feladatok 

elvégzése legjobb tudásunk szerint, melyek közül a 2021/2022. tanévben kiemelten kezeljük az 

alábbiakat: 
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 Továbbra is innovatív, megújulásra képes iskola, nevelés és oktatás megvalósítására 

törekszünk. 

 Olyan iskolát szeretnék, ahol a gyermek jól érzi magát, teszi a dolgát, és egyéni 

képességeinek megfelelően fejlődik a munka során.  

 Igyekszünk alkalmazkodni a sokszínű szülői igényekhez, a társadalom és a fenntartó 

elvárásaihoz 

 Folyamatos szakmai megújulásunkkal, tudásunk felfrissítésével segítjük a sokoldalú 

személyiségfejlesztést.  

 Feladatunk az általános műveltség megalapozása, valamint továbbtanulásra való minél 

sikeresebb felkészítés, képességkibontakoztatás, tehetségfejlesztés.  

 Hangsúlyos feladatként kezeljük a megfelelő értékrend kialakítását, a szociális 

hátrányok kompenzálását és a nemzeti-etnikai nevelést, valamint az egészséges 

életmódra nevelés megkezdett folyamatát és a szocializálást 

Pedagógus ellátottságunk az elmúlt években megfelelő volt, de jelenleg több betöltetlen 

álláshelyünk van, amit belső munkaerő átcsoportosítással, részmunkaidős és óraadó 

foglalkoztatásával, nyugdíjas továbbfoglalkoztatásával oldunk meg. Egyre égetőbb a tanítók 

folyamatos nyugdíjazása által keletkezett helyzet. 

Ezen a nyáron a meghirdetett tanító álláshelyekre nem volt jelentkező.  

Sajnos ebben az évben már a fizika, a magyar, a testnevelés tanításába is egyéb pedagógus 

végzettségű kollégák bevonása vált szükségessé. 

A testnevelés tantárgy szakszerű tanítása érdekében felvettünk egy fő testnevelőt. 

A többi hiányzó pedagógust óraadó nyugdíjasok bevonásával pótoltuk. A fizikát 

természettudományos és informatika végzettségű pedagógusok vállalták magukra, míg a 

székhelyen október hónapig (ekkor tudunk rajz szakos kollégát felvenni) a rajzot az 

intézményvezető és az intézményvezető-helyettes tanítja. 

Óriási gondot okoz a nagyszámú telephelyek közti áttanítás. A kollégák nagyon leterheltek. 

Ezen kívül kisegítjük a helyi gimnáziumot matematika szakos kollégával november végéig (2 

fő), a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskolát és a gimnáziumot ének 

szakos tanárral, az Erkel AMI-t rajz és drámapedagógus kollégával, valamint a helyi 

szakszolgálatot fejlesztő és gyógypedagógus kollégákkal. 

Az osztályokon belül az alacsony osztálylétszámok ellenére is nagy gondot okoz a 

differenciálás, mert gyakran nagyon magas a tanulási stb. hátránnyal küzdők aránya, akik mind 

más és más ellátásra szorulnak, más típusú egyéni megsegítést igényelnének. 

Igyekszünk a hátrányos helyzetű gyerekek számára csoportos és egyéni differenciált fejlesztést 

biztosítani fejlesztő pedagógus bevonásával, aki tantermi környezetben segíti a nehezebben 

haladó gyermekek munkáját. 

Hasonló módon, a Dr. Illyés EGYMI utazó gyógypedagógusaival, pályázati program keretében 

kéttanáros modellben támogatjuk az SNI tanulók órai esélyegyenlőségét. 

Kollégáink és az iskolavezetés minden pedagógus minősítéskor, vezetői pályázatban, 

munkatervben, pályázati programokban nagy gondot fordít a hátrányos és halmozottan 
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hátrányos, tanulási veszélyeztetettséggel küzdő, szociálisan szegregált diákok helyzetének 

elemzésére, a nekik nyújtott egyéni megsegítés bemutatására, a gyakorlatban pedig a 

tapasztalatok rendszeres megosztására, tananyagok, fejlesztő, diagnosztikai és mérőeszközök 

átadására.  

Hosszú évek óta küzdünk az egyre gyengébb képességekkel, szociális készségekkel, 

kommunikációs szokásokkal iskolánkba érkezett gyermekek fejlesztésével. 

Az Oktatási Hivatal utasítására, mint tartósan alulteljesítő iskolai FEH, a Kossuth utcai székhely 

viszonylatában szükséges volt egy 3 éves intézkedési tervet elkészíteni. Ennek a második 

megvalósítási évét kezdjük most el. 

Az elmúlt tanév utolsó harmadában a járványügyi vészhelyzet miatt bevezetett online 

otthonoktatás során azt tapasztaltuk, hogy a családok egy részének erőn felül kellet teljesítenie, 

és minden segítő szándékunk ellenére voltak olyan gyerekek, akik jóval, kisebb sikerrel vették 

az akadályokat, illetve akik kevésbé tudtak az új formába bekapcsolódni. 

Érzékeltük ezt, céljainkat pedig ennek megfelelően fogalmaztuk meg. 

 

Bízunk abban, hogy az eljövendő tanévben a fejlesztést előtérbe emelve megfelelően 

támogathatjuk tanulóinkat az eredményes felzárkózásban, fejlődésben és tehetségük 

kibontakoztatásában. 

A 2021./2022. tanévet a székhely diákjaival a felújított Kossuth utcai iskolában szerettük volna 

elkezdeni, de az építkezés csúszik, a helyet nem tudtuk átvenni. Így most az Ady-Bay 

Gimnáziumban vendégeskedünk, délelőtt-délutáni váltásban, 35 perces tanórákkal. A helyzet 

nem ideális, ezért reméljük, hogy minél előbb sor kerülhet a költözésre és a normál tanrend 

visszaállítására. 

Munkaszervezésünket, a gyermekek elhelyezését ez fogja az elkövetkező hónapokban 

meghatározni. 

A tanévet jelenléti oktatással kezdjük. Részt veszünk a 12 évesnél idősebb tanulók oltási 

programjában. 

Bízunk abban, és kiemelt célként tűztük ki magunk elé, hogy a személyes kapcsolatokat 

erősítjük ebben a tanévben. 

Részesei vagyunk a székhelyen az Iskolaőr programnak, szorosan együtt működünk a szociális 

segítőkkel is. 

Iskolaőrünk Bogya Péter, szociális segítőink Oláh Imre és Duma Krisztián. 

Tervezzük, hogy részt veszünk a Magyar Diáksport napjának a megszervezésében, a Muzsikál 

az erdő rendezvényén, a Fenntarthatósági témahét programjaiban.  

Ápoljuk a kapcsolatot a helyi óvodákkal és középiskolákkal, valamint a partner szervezetekkel. 

Jelen munkatervünkben tervezett programjainkat a járványhelyzet alakulása miatt 

kiadott intézkedések befolyásolhatják. Terveinket a lehető legoptimálisabban 
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megvalósuló tanévre dolgozzuk ki, de minden esetben felül fogjuk írni, ha a védekezés ezt 

megkívánja. 

 

Az elmúlt 5 év adatai: 

Kossuth utcai székhely 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2021 2021/2022 

osztályok 22 20 19 18 18 

tanulók száma 343 332 304 295 281 

tanulók (fiú) 168 173 163 159 156 

tanárok száma 42 39 38 33 30 

tanárok (ffi) 5 4 4 1 1 

Gyulai úti telephely 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2021 2021/2022 

osztályok 16 16 16 15 15 

tanulók száma 371 369 355 333 334 

tanulók (fiú) 200 189 183 163 166 

tanárok száma 28 26 24 23 24 

tanárok (ffi) 8 9 6 6 7 

Kötegyán 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2021  

osztályok 7 6 6 5 5 

tanulók száma 80 78 71 61 62 

tanulók (fiú) 52 40 38 38 38 

tanárok száma 11 11 12 8 10 

tanárok (ffi) 1 1 1 2 2 

 

Intézményi dolgozók száma: 

Intézményi 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2021 2021/2022 

osztályok 45 42 41 38 38 

tanulók száma 794 779 730 689 677 

tanulók (fiú) 420 402 384 360 360 

tanárok száma 81 76 74 64 64 

tanárok (ffi) 14 14 11 9 9 

 

A 2018/2019. tanévet meghatározó jogi környezet 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről   

 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. köznevelési intézményben történő 

végrehajtásáról 

 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végre-

hajtásáról  
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 110 /2012. (VI. 04.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról   

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

köznevelési intézmények névhasználatáról   

 265/2017. (V. 29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra 

történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 

 Kormány 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozata a térítésmentes tankönyvellátásnak a 

köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

(sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos szabályozás) 

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

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 

 Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév 

rendjéről 

 2021. évi LII. törvény egyes köznevelést érintő törvények módosításáról 

 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, 

valamint egyéb törvények módosításáról 

 

A törvényi módosításokból, a tanév rendjéből adódó tudnivalók, feladatok 

 Az elmúlt tanévhez hasonlóan folytatódik a pedagógusok minősítése, az önértékelés. 

 A pedagógusok tanfelügyelete törlésre került az Oktatási Hivatal által. 

 OKM mérés: Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) 

bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2021/2022. tanévben a Hivatal 

szervezi meg: 

 A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az 

egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a 

matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést és az adott tanulóra 

vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérést kell a Hivatal által meghatározott 

eljárásrend szerint lebonyolítani. 
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A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

o a) a 6. évfolyamon 2022. május 18-31., 

o b) a 8. évfolyamon 2022. május 4-17., 

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap 

sorrendje nem kötött, azt - a helyi sajátosságoknak megfelelően - az intézmény vezetője 

határozza meg. 

A méréseket a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az 

iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérőeszközök alkalmazásával kell 

lebonyolítani. Az adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, 

a Hivatal által meghatározott módon. 

 2023. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, és azokat a 

honlapján nyilvánosságra hozza; 2023. február 28-ig tanulói szintű elemzéseket készít, és 

azokat a honlapján az Nkt. 80. § (3) bekezdésében szereplő mérési azonosító 

felhasználásával honlapján hozzáférhetővé teszi; 2023. március 31-ig országos elemzést 

készít, és megküldi az oktatásért felelős miniszternek. A Hivatal a mérések intézményi 

szintű, az adott nyelvi szint teljesítéséről szóló összesített adatait 2022. június 30-ig a 

honlapján nyilvánosságra hozza. 

 A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása 

érdekében az általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos 

tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok 

alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és 

ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához 

a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2021. november 

05-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók 

létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott 

tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezniük. 

 A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi 

LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák - az 1-4. évfolyamon, valamint 

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

tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-

ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(80)B(3)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(80)B(9)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1900080.TV#sidlawrefP(35)B(5)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1900080.TV#sidlawrefP(35)B(5)
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 Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a 

nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. 

szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése 

alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített 

- és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális 

mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. 

 2021. október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

keretében meg kell vizsgálni a miniszteri rendelet 80. § (4) bekezdése szerinti fenntartói 

intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és dokumentálását. Az ellenőrzést a Hivatal 

folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. augusztus 31-ig küldi meg az 

oktatásért felelős miniszter részére. 

 2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni 

a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel 

rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását. Az 

ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2022. június 

30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

 A Tantárgyfelosztás Kréta rendszerbe történő feltöltésének Intézmények határideje – 

szeptember 16. 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási 

évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: 

 a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között, 

 b) Digitális Témahét 2022. április 04-08. között, 

 c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között. 

 Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. 

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

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

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola 

indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2022/2023. tanítási évben történő 

feldolgozásáról. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(80)B(1a)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1200020.EMM#sidlawrefP(80)B(4)
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 A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, működtetője azzal 

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

program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a 

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

kérelemben kezdeményezheti. 

 Az első félév és tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május-júniusi szóbeli érettségi 

vizsgaidőszak utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi 

értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának 

vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából 

meg kell küldeni a fenntartónak. 

 Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. 

április 21-22-én kell beíratni. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100190.TV#sidlawrefP(50)B(7)
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I. A tanév kiemelt feladatai a nevelő-oktató munka területén 
A célokhoz kapcsolt feladatok megvalósítását a járványügyi készültség által kialakult helyzet befolyásolhatja. Az online oktatás esetleges 

bevezetése esetén a személyes jelenlétet igénylő feladatmegoldások kivitelezésénél az online megoldások kerülnek előtérbe a 

lehetőségekhez mérten.  

CÉL FELADAT ELVÁRT 

EREDMÉNY 

TELJESÜLÉS 

KRITÉRIUMA, 

DOKUMENTUMAI 

FELELŐS 

Az új NAT bevezetése 2. és 6. 

évfolyamon 

Az új NAT bevezetésével 

kapcsolatos teendők 

elvégzése, a bevezetés 

folyamatos kontrollja. 

1-2. és 5-6. évfolyamon 

az új NAT elvárásainak 

megfelelő nevelő-

oktató munka 

1-2. és 5-6. évfolyam 

tanulóinak az eredményei 

Nevelői beszámolók, 

óralátogatások 

Munkaközösség-vezetők 

A Komplex Alapprogram 

továbbvitele. 

A megkezdett KAP 

felmenőrendszerű 

további alkalmazása, az 

óra- és 

közösségszervezési 

eljárások alkalmazása a 

programnak megfelelően. 

 

Koordinációs 

munkacsoport, 

gyakorlatközösség 

fenntartása alsó és felső 

tagozatra. Havi 

koordinációs műhelyek, 

gyakorlatközösségek 

megvalósítása (DFHT). 

A KAP elméletének és 

gyakorlatának 

elmélyítése, a 

differenciált és 

feladatközpontú 

nevelés-oktatás további 

megvalósítása a tanórák 

legalább 20%-ban. 

1-7. évfolyam 

Havi beszámolók, 

KRÉTA 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre a célra létrehozott 

gyakorlatközösségek. 
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Az online oktatás során 

szerzett ismeretek felmérése, 

pótlása, elmélyítése. 

A 2021. március 16. és 

május 10. közötti online 

oktatás ismereteinek 

áttekintése, a tanulói 

lemaradás felmérése, a 

szükséges pótlás és 

elmélyítés beépítése a 

tanmenetekbe. 

A lemaradások szintre 

hozása, egyéni készség 

és képességfejlesztés.  

1-8. évfolyam 

Pedagógusellenőrzés; 

KRÉTA 

intézményvezető-

helyettesek, 

tagintézmény-vezető 

A tanulók kompetenciáinak 

fejlesztése. 

A Komplex Alapprogram 

alapelveinek, 

módszertanának az 

alkalmazása a tanórákon 

és a tanórán kívüli 

foglalkozásokon: 

- Állandó 

szókincsfejlesztés, a 

mindennapi élet 

fogalmainak 

megismerése és 

használata, 

- táblázatok, grafikonok 

értelmezése és készítése, 

- szövegalkotás a 

mindennapi élet 

területéről (például: 

csekk, menetrend, 

receptek stb.) 

- memóriafejlesztés, 

memóriajátékok 

beépítése a tanításba, 

A tanulók egyéni 

képesség és 

készségfejlesztésnek 

eredményei a 

tanulmányi munkában 

és a mérési 

eredményekben 

kimutatható módon 

változnak, fejlődnek. 

1-8. évfolyam 

KRÉTA napló 

jelenléti ívek 

feljegyzések 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület; 
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- lényegkiemelés, ok-

okozati összefüggések 

gyakoroltatása, 

- koncentráló képesség 

fejlesztése, a terhelés 

fokozatos emelése, 

- a motiváció fejlesztése 

kooperatív munkaformák 

alkalmazásával, 

- „másképp”, más 

módszerekkel való tanítás 

szükségessége, 

- kompetencia alapú 

oktatást segítő 

fejlesztőanyagok 

használata, 

- több csoportmunka 

szervezése napi szinten. 

Az infokommunikációs 

eszközeink hatékony 

alkalmazása a tanórákon 

különös tekintettel a tanulói 

tabletekre, LEGO-robotokra 

és a humanoid robotokra. 

A pályázati forrásokból 

beszerzett robotok és 

tabletek segítségével a 

gyermekek digitális 

kompetenciát és kognitív 

képességeit szeretnénk 

fejleszteni. 

A tanulói kompetenciák 

hatékony fejlesztése, 

21. századi 

tudásmegosztás. 

motiváció. 

Kréta napló 

fotó és videó 

dokumentáció 

pedagógusok, 

intézményvezető-

herlyettesek 

A tematikus osztályok 

munkájának bemutatása, 

jógyakorlat kialakítása. 

A 2020/2021. és a 

2021/2022. tanévben 

indult tematikus első 

osztályok munkájának a 

bemutatása, a tematikák 

áttekintése, beszámolás a 

tapasztalatokról – tudás 

A szülők, tanulók és 

pedagógusok 

véleményének a 

kikérése, a beválás 

vizsgálata. 

A gyakorlatok 

bemutatása. 

tematikák 

órabemutatók 

kérdőívek 

alsós munkaközösség-

vezetők 
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és információátadás. A 

következő tanév 

tematikus osztályainak a 

megtervezése. 

Intézményfejlesztés – 

infrastruktúrafejlesztés 

Kapcsolódás az EFOP-

4.1.2. programhoz. 

Visszaköltözés. 

Hatékonyabb működés, 

megfelelő feltételek. 

Feljegyzések, 

jegyzőkönyvek, 

fotódokumentáció. 

Intézményvezető 

A helyzetfelmérést támogató 

belső mérési rendszer 

fejlesztése és fenntartása, 

mérések lebonyolítása:  

 

Képességek felmérése, 

Difer mérés és 

követőmérés, bemeneti 

mérések (képesség és 

tudásszint vizsgálat), 

szociometriai mérések, 

mérési eredmények 

folyamatos értékelése. 

Az OKM mérési 

eredményeinek hatékony 

elemzése, az elemzés 

felhasználása. 

Kapcsolódás az eDia 

rendszerhez. 

pontosabb kép alakul ki 

a tanulók képesség és 

teljesítményszintjéről, 

ami eredményesebbé 

teszi a fejlesztő, oktató-

nevelő munkát. 

valamennyi érintett 

tanulóra megvalósítandó, 

KRÉTA napló; 

Mérési anyagok, 

kiértékelt eredmények, 

beszámolók 

Intézményvezető, 

telephelyvezető, 

munkaközösség-

vezetők, pedagógusok 

e-Dia kapcsolattartó 

A korai iskolaelhagyás 

megelőzése. 

A lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók 

számának csökkenése. 

A lemaradó, egyéb 

hátránnyal küzdő diákok 

segítése, egyéni igényeik 

fejlődésük sajátos 

ütemének támogatása 

biztosítása érdekében. 

Az EFOP 3.1.5. program 

kínálta lehetőségek 

Kiscsoportos, illetve 

egyéni fejlesztésben, 

személyre szabott 

tanulás-módszertani 

segítségnyújtás 

valósuljon meg, amely 

támogatja az egyéni 

előrehaladást.  

valamennyi érintett 

tanulóra megvalósítandó 

IKCST 2020-23. 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  

FEH mikrocsoport, 

gyakorlatközösségek. 
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felhasználása –fenntartási 

idő 

Rendszeres iskolába járás-

aktív tanulás. 

Az iskolai mulasztások 

számának és a 

lemorzsolódási esély 

csökkentése. Meggyőzés, 

az iskolai élet vonzóbbá 

tétele: programok, 

inspiráló környezet.  

 

Szoros együttműködés az 

iskolai szociális 

segítővel, a szülői házzal 

és a Jelzőrendszer 

tagjaival. 

A kialakult esetek 

kezelése team munkában, 

prevenciós tevékenység. 

Csökkenő hiányzási 

mutatók. 

 

 

 

 

 

 

Eredményes fellépések 

a gyermekvédelem 

területén. 

1-8. évfolyam 

KRÉTA napló, 

jelzőlapok, feljegyzések, 

jelenléti ívek. 

Intézményvezetés, 

pedagógusok, iskolai 

szociális segítő, 

Iskolaőr, iskolaorvos és 

védőnő 

 

A kapcsolattartás erősítése a 

szülői házzal 

A két tanéven át 

megjelenő veszélyhelyzet 

és rendkívüli 

intézkedések miatt a 

szülők és az iskola 

kontakt kapcsolata 

megritkult. Az online 

jelenlét mellett a 

lehetőségek szerint 

növelni kell a személyes 

találkozások számát. 

A kapcsolattartás 

helyreállítása, a szülők 

személyes jelenléte az 

iskolai programokon. 

Feljegyzések, jelenléti ívek, 

beszámolók, fényképes 

dokumentáció. 

 

Esélyteremtés a hátrányos 

szociokulturális helyzetű 

családok gyermekei számára. 

A családok szociális 

hátrányát csökkentő 

pályázati programok 

Megvalósuló 

programok; 

 

A pályázatok előírásának 

megfelelően. 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  
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szervezése, 

lebonyolítása, 

kapcsolódás ilyen 

programokhoz.  

 

Partneri kapcsolatok 

erősítése, 

együttműködési 

megállapodások 

megújítása, 

megvalósítása. 

 

Tehetséggondozás, 

felzárkóztató, 

hátránykompenzáló 

foglalkozások: 

Az oktatás kereteibe 

épülő, egyéni igényeket 

figyelembe vevő 

tehetséggondozás, 

versenyfelkészítés, 

felzárkóztatás, 

megsegítés. 

 

 

 

 

 

Aktív, bővülő 

partnerkapcsolatok; 

 

 

 

 

 

Foglakozások 

megszervezése, 

lebonyolítása; 

egyéni és csoportos 

fejlesztési lehetőségek 

folyamatos megléte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködési 

megállapodások. Közös 

programok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szükség és érdeklődés 

szerinti tanulószám 

alapján,HH/HHH tanulók 

 

 

 

 

 

 

 

FEH mikrocsoport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szaktanárok 

Járványhelyzet folyamatos 

kezelés 

Virológiai edukációs 

foglalkozások 

beillesztése a 

tanmenetekbe, 

mindegyik évfolyamon. 

(A védőnői szolgálat 

bevonása.) 

Ismeretátadás, 

higiéniai, és 

járványügyi ismeretek 

megfelelő szintű 

elsajátítása, 

alkalmazása. 

1-8. évfolyam 

Feljegyzések, 

jegyzőkönyvek. 

Intézményvezetés, 

alkalmazotti állomány, 

iskolaorvos, védőnő. 
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Járványügyi protokoll 

megalkotása, 

alkalmazása. 

Az online oktatással 

kapcsolatos pedagógusi 

feladatok újbóli átgondolása, 

tantárgyközi egyeztetések.  

Az online oktatás 

színtereinek fenntartása, 

fejlesztése, alkalmazása. 

 

 

 

A tanulók (és szülők) 

képzése az 

infokommunikációs 

eszközök tanítási célú 

használatával 

kapcsolatosan. 

Szükség esetén 

eredményes online 

oktatás lebonyolítása, a 

tanórán hasznosítható 

digitális tapasztalatok 

rendszeres alkalmazása. 

 

Eredményes 

tudásátadás, erősödő 

eszközhasználat. 

1-8. évfolyam. 

KRÉTA 

 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  

 

Továbbtanulásra felkészítés, 

motiválás, pályatudatosság 

kialakítása. 

Tanulókra vonatkozó 

feladatok 

Pályaorientáció: Elérhető 

célok, példaképek, 

befogadó középiskolák 

megismertetése. 

A tanulók 

személyiségfejlesztése a 

tudatos pályaválasztás és 

az ehhez elengedhetetlen 

célirányos és tervszerű 

tanulás érdekében.  

Középiskolák 

tájékoztatói, Sarkadi 

Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

programjai. 

Pályaorientációs 

rendezvényeken való 

részvétel, osztályfőnöki 

és szakemberek által 

tartott tájékoztatók, 

munkahely-látogatások. 

Szóróanyagok, digitális 

tájékoztatók, személyes 

élmények 

megszerzésének 

biztosítása, tudatos 

pályaválasztás 

erősödése. 

 

Sikeres beiskolázás 

 

 

1-8 évfolyam, kiemelten a 

7-8. évfolyam tanulói 

KRÉTA napló, fotók, 

jelenléti ívek. 
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Kapcsolódás a Békés 

Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint a 

POK által szervezett 

pályaorientációs 

tevékenységekhez. 

Motiválás, beszélgető 

kör, inspiráló példakép 

felkutatása. 

Az intézmény megtartó 

erejének javítása. 

Az intézményi 

projektprogramok 

folytatása, új projektekbe 

való belépés: a 

tudatosság fejlesztése. 

A tanulók kudarcmentes 

oktatásának erősítése. 

 

A differenciált oktatás 

erősítése.  

 

A tanulók értékelésének 

módszertani megújítása, 

a motiváló, többszintű 

értékelés bevezetése, 

elfogadtatása. 

 

Tanórán kívüli 

foglalkozásokon a helyi 

értékeink őrzésére és 

hagyományaink 

ápolására nagyobb 

hangsúlyt kívánunk 

helyezni. 

A tanulólétszám 

elvándorlás okozta 

létszámcsökkenésének 

megállítása. 

 

Az intézmény 

megítélésének javulása. 

Minden tanuló és 

pedagógus esetében. 

 

 

Beszámolók 

Intézményvezetés, 

nevelőtestület. 
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Az óvoda-iskola, valamint az 

általános iskola és a 

középiskola közti átmenet 

sikeres biztosítása, az 

esélyegyenlőség előtérbe 

helyezése. 

Partnerkapcsolatok, 

közös munkacsoportok 

erősítése. 

A már jól bevált 

partnerkapcsolatok 

további működése; 

mesterpedagógusok 

bevonása a 

kapcsolatfejlesztésbe, 

további közös lépés 

megtétele a közös célok 

érdekébe. 

1-8. évfolyam, 

nagycsoportos óvodások, 

kilencedik osztályosok. 

Feljegyzések, jelenléti 

ívek, pályázati 

dokumentáció. 

KRÉTA napló 

Intézményvezetés; erre a 

célra létrehozott alkalmi 

munkacsoport 

Az alsó-felső átmenet 

eredményesebbé tétele. 

Az alsó és felső tagozat 

közötti átmenet 

nehézségeire fokozottabb 

odafigyelés, a tanítók és a 

tanárok szakmai 

munkájának erőteljesebb 

összehangolása a tanulók 

érdekeit szem előtt tartva. 

Mérések ebben a 

tárgykörben. 

A tanulói 

eredményesség 

csökkenésének a 

mérséklődése, az alsós 

tapasztalatok 

eredményesebb 

felhasználása. 

4-5. évfolyam 

feljegyzések, 

munkaanyagok 

 

 

Külső kapcsolatok erősítése.  A települések 

önkormányzatával, a 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal és a 

helyi civil szervezetekkel 

meglévő jó 

munkakapcsolatunkat a 

tovább kívánjuk 

erősíteni. Új partnerek 

felkutatása, a meglévők 

bevonása a 

mindennapjainkba. 

kapcsolati háló bővül, 

aktív kapcsolat a RNÖ 

és egyéb szervezetek 

tagjaival. 

Feljegyzések, jelenléti 

ívek, pályázati 

dokumentáció. 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  

DÖK és erre a célra 

létrehozott alkalmi 

munkacsoport 
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Hatékonyabb együttműködés a 

családokkal. 

A családok szociális 

hátrányát csökkentő 

pályázati programok 

szervezése, 

lebonyolítása, 

kapcsolódás ilyen 

programokhoz. 

 

Helyi közösség, 

partnerség építése: A 

szülők irányába folytatott 

felvilágosító, motiváló 

tevékenység, PR 

tevékenység a 

szülő/iskola 

együttműködés erősítése 

érdekében 

Nő a jelenlévő, 

együttműködő szülők 

száma. 

Az iskolával szembeni 

ellenállás csökken, 

javulnak a hiányzási 

mutatók. 

Feljegyzések, Újságcikkek, 

honlap, közösségi csoportok 

bejegyzései, KRÉTA 

Intézményvezetés, 

munkaközösség-

vezetők, PR csoport 

A tanulók neveltségi szintjének 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következetesség, a 

szabályaink betartatása 

és betartása; a 

kötelességtudat 

fejlesztése, a 

megbízhatóság, 

tudatosság fejlesztése. 

Személyiségformálás, 

közösségfejlesztés. 

Meggyőzés, az iskolai 

élet vonzóbbá tétele: 

programok, inspiráló 

környezet. 

 

Hatékonyabb tanórai 

tevékenységek, 

csökkenő magatartási 

problémák. 

 

A kialakult esetek 

kezelése team 

munkában, prevenciós 

tevékenység 

segítségével valósul 

meg. 

 

 

 

1-8. évfolyam 

 

KRÉTA napló; 

feljegyzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményvezetés, 

munkaközösség-

vezetők, osztályfőnökök, 

kialakítandó 

munkacsoport az iskolai 

szociális segítő 

bevonásával. 
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Az iskolai konfliktusok 

kialakulásának megelőzése, a 

kialakult konfliktusok 

megegyezésen alapuló kezelése. 

 

Törekszünk az osztály, a 

kortárscsoport kirekesztő 

attitűdjének, negatív 

érzelmi hatásainak 

pedagógiai kezelésére, az 

együttműködésre, az 

erőszakmentes 

konfliktuskezelésre 

nevelésre. 

A kollégákat 

támogatnunk kell abban, 

hogy több 

sikerélményhez jussanak 

a tanórákon, a nevelési 

problémák mennyiségét 

csökkentenünk kell.  

 

Kapcsolódás az Iskolaőr 

programhoz a 

székhelyen. 

Hatékonyabb 

konfliktuskezelés. 

Az agresszió (verbális 

és fizikai) további 

csökkenése. 

 

 

Jegyzőkönyvek, 

 

KRÉTA napló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolaőr 

Az ünnepek jelentőségének, 

szerepének a kiemelt kezelés 

A hagyományápolás és a 

hazafias gondolkodás 

erősítése. 

A közösségi szellem és 

a tudatos és etikus 

viselkedés fejlődése. 

1-8 évfolyam; 

munkaközösségi 

beszámolók 

Munkaközösség-vezetők 

A kompetenciamérés 

eredményeinek javulása 

érdekében a részcélok 

meghatározása. A 

teljesülésének biztosítása 

A munkatervben és az 

intézkedési tervekben 

foglalt módszertan 

alkalmazásának 

folyamatos 

ellenőrzésével a nevelők 

képességfejlesztésének 

ösztönzése. Intézményi 

adatszolgáltatás, 

A kompetenciamérés 

eredményei javulnak, 

nagyobb mértékben 

közelítenek az országos 

átlaghoz. (Hosszú távú 

folyamat) 

Ütemtervek 

megvalósítása. 

Intézményvezetői 

beszámoló 

Intézményvezető 
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folyamatos visszacsatolás 

a megvalósult 

feladatokról a fenntartó 

felé. 

A kompetenciamérésnél 

mutatott alulteljesítés 

kezelését szolgáló 

továbbképzések 

Az OH által felajánlott 

képzések 1-2 kolléga 

általi elvégzése 

A megszerzett 

ismeretek hasznosítása 

a képességfejlesztésben. 

Tanúsítvány Intézményvezető, bevont 

pedagógusok 

A tanulói motiváció erősítése. Erősíteni kell a tanulói 

motivációt a mérésekkel 

kapcsolatban 

Családiháttér-index 

kérdőívek minél 

szélesebb körű 

kitöltöttségének elérése. 

 

 

 

 

Útravaló 

ösztöndíjprogram 

támogatása. 

 

 

 

 

KAP bevezetése, 

fenntartása.  

A differenciált oktatás 

erősítése.  

Ráhangolódó 

foglalkozások 

Egyéni tanulási, 

ismeretszerzési 

technikák erősödése, 

személyes képességek 

és kompetenciák 

fejlődése. A 

kompetenciamérések 

során motivált 

munkavégzés. 

 

 

 

Pozitív megerősítés 

motiváló hatásai 

erősítik a tanulói 

teljesítményt. 

 

 

 

Az egyéni nevelés, a 

differenciálás mellett a 

tanulók személyes 

felelősségvállalásának 

az erősödése. 

1-8. évfolyam 

Feljegyzések 

 

Mérési 

eredmények, KRÉTA 

napló 

Intézményvezetés, 

pedagógusok, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorok 
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megtartására, a 

csoportkohézió 

kialakítása érdekében. 

 

A tanulók értékelésének 

módszertani megújítása, 

a motiváló, többszintű 

értékelés bevezetése, 

elfogadtatása. 

 

Pozitív megerősítés.  

 

 

 

 

Pozitív nevelői 

hozzáállás erősödése. 

 

Az iskola szellemiségének 

megőrzése, továbbvitele, 

hagyományápolás és 

hagyományteremtés. A 

magyarságtudat erősítése a 

gyermekekben. 

A hagyományos 

programok megtartása, 

hagyományápolás, 

közösségépítés, az 

összetartozás erősítése. 

Identitástudat fejlesztése. 

 

A gyermekek egészséges 

személyiségfejlesztése. 

Pedagógus – szülő - 

nemzetiségi, DÖK 

önkormányzati 

munkacsoport 

létrehozása, folyamatos 

bevonása a mindennapi 

munkába, az 

érdekeltség növelésébe. 

A szülői érdekeltség 

növelése pályázati 

támogatással. 

Részvétel a városi és 

társadalmi 

rendezvényeken, külső 

partnerek és szülők 

bevonása az iskolai 

rendezvényekbe.  

1-8. évfolyam 

 

KRÉTA napló, 

feljegyzések, újságcikkek, 

forgatókönyvek. 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  

DÖK és erre a célra 

létrehozott alkalmi 

munkacsoport. 

Pályázati programok 

megvalósítása.  

A pályázatok aktuális 

feladatinak elvégzése. 

A pályázati kritériumok 

teljesülése, a pályázatok 

programjainak 

hasznosítása az egyén 

1-8. évfolyam 

Pályázati dokumentációk 

KRÉTA napló 

Intézményvezetés, 

mikrocsoport, 

munkacsoportok, 

kapcsolatközösségek. 
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és a közösség 

fejlesztése, a 

partnerkapcsolatok és a 

tanulók 

lemorzsolódásának 

csökkentése érdekében. 

A pedagógusok módszertani 

megújulásának folytatása. 

 

Pedagógus képzés, 

módszertani megújulás, 

egész napos iskolai 

képzés további 

biztosítása, a 

differenciálás további 

támogatása. Minősítések 

támogatása. 

tanfelügyeletek és 

önértékelések 

lebonyolítása. 

Elvégzett 

pedagógusképzések. 

 

Egész napos iskola 

megvalósulása. 

 

Önértékelések, 

tanfelügyeletek. 

Beiskolázási program, 

továbbképzési terv, 

Humánpolitikai fejlesztési 

terv, teljesítésigazolások, 

minősítések. 

Tanúsítványok 

önfejlesztési és fejlesztési 

tervek. 

Intézményvezetés. 

 

IÖCS 

A korai iskolaelhagyás 

megelőzése. 

Az Intézményi Komplex 

Cselekvési terv megvalósítása a 

Kossuth utcai székhelyen. 

 

A cselekvési tervben 

foglaltak mentén a 

lemorzsolódás 

csökkentése. 

 

A mindenkori aktuális 

adatszolgáltatás 

eredményeinek 

vizsgálata a korai 

iskolaelhagyás 

kérdéskörében, 

szegregációs tendenciák 

vizsgálata és a 

helyzetelemzés 

felülvizsgálata, 

Indikátorok teljesülése, 

csökkenő létszám a 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók 

körében. 

KRÉTA napló, 

feljegyzések, jelenléti 

ívek. 

Mikrocsoport, 

nevelőtestület 
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problémák beazonosítása 

tanévenként.  

A megoldások keresése 

nevelőtestületi szinten. 

IKCST 2020-2023 

megvalósítása 

Személyre szabott 

differenciálás – lépések a 

kompetencia mérések 

eredményeinek javításához 

 

Hatékony, kiscsoportos, 

illetve személyre szabott 

fejlesztést lehetővé tevő 

differenciáló nevelés-

oktatás erősítése. 

differenciáló csoportok 

létrehozása a lemaradó 

tanulók támogatására. 

 

Az egyéni nevelés, a 

differenciálás mellett a 

tanulók személyes 

felelősségvállalásának az 

erősítése, a motiválás 

fokozása szükséges. 

Ráhangolódó 

foglalkozások 

megtartására, a 

csoportkohézió 

kialakítása érdekében. 

 

 

Megvalósuló 

differenciáló nevelés, 

kiscsoportos és egyéni 

fejlesztések, 

szakemberek bevonása. 

 

 

 

 

A KAP DFHT 

fenntartása, gyakorlati 

alkalmazása 

 

 

 

 

A kompetenciamérés 

eredményei javulnak, 

nagyobb mértékben 

közelítenek az országos 

átlaghoz. 

Feljegyzések, KRÉTA 

napló, fejlesztési 

dokumentáció. 

Intézményvezetés, 

munkacsoportok, 

munkaközösségek, FEH 

mikrocsoport 

Továbbképzéseken való 

részvétel, jógyakorlatok 

átvétele, alkalmazása.  

Készség és 

képességfejlesztő 

tevékenységek erősítése, 

támogatása 

A pedagógusok 

tudatosabb fejlesztést 

végeznek. 

Szaktanácsadói 

dokumentáció, 

feljegyzések, jelenléti 

ívek. 

Intézményvezetés, 

munkaközösség-

vezetők. 
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szaktanácsadói és egyéb 

tájékoztatókkal, 

továbbképzésekkel. 

Pedagógusok képzése, 

továbbképzése az egyéni, 

differenciált 

képességfejlesztés és a 

motiválás területén. A 

tanulás tanulásának 

tanítása. 

 

Pedagógusok képzése, 

továbbképzése az egyéni, 

differenciált 

képességfejlesztés és a 

motiválás területén. A 

tanulás tanulásának 

tanítása. 

 

Az EFOP 3.1.5. és az 

EFOP 4.1.2. pályázatok, 

valamint a kapcsolódó 

EFOP-VEKOP 

pályázatok nyújtotta 

lehetőségek kihasználása, 

a tanulók javára 

fordítása. 

 

Szaktanácsadás, belső 

képzések, 

továbbképzési 

programok valósulnak 

meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrocsoport. 

BTMN, SNI tanulók 

fejlesztése. 

 

A képességvizsgáló 

bizottság által 

megállapított problémák 

leküzdésére egyéni, 

Alapkompetenciák 

fejlesztése, a tanulási 

képesség javítása. 

Kréta napló, fejlesztési 

tervek, dokumentumok 

Gyógypedagógusok és 

fejlesztőpedagógusok, 

iskolavezetés 
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illetve kiscsoportos 

fejlesztő foglalkozások 

szervezése,  

Fejlesztő foglalkozások, 

tanórai megsegítés, 

egyéni előrehaladás 

biztosítása. 

Megvalósuló tanórai és 

tanórán kívüli 

támogatás. 

 

A tehetséges tanulók 

felkutatása, beazonosítása, 

támogatása, versenyeztetése. 

Tehetséggondozás, 

felzárkóztató, 

hátránykompenzáló 

foglalkozások: 

Az oktatás kereteibe 

épülő, egyéni igényeket 

figyelembe vevő 

tehetséggondozás, 

versenyfelkészítés, 

felzárkóztatás, 

megsegítés. 

Felmérés, egyéni 

fejlesztés, 

versenyeztetés. 

Szükség és érdeklődés 

szerinti tanulószám 

alapján. 

KRÉTA napló, 

versenyeredmények 

Szaktanárok 

mesterpedagógus 

A szociális hátrányokból 

fakadó esélykülönbségek 

csökkentése.  

Együttműködés a 

szociális és jóléti 

intézményekkel, a szülői 

házzal. A futó pályázatok 

lehetőségeinek 

kihasználása a szociális 

hátránykompenzálásra. 

A beiskolázásnál a 

negatív szülői irányultság 

befolyásolása, 

esélyegyenlőségi 

feltételek biztosítása. 

 

Napi kapcsolat ápolás.  

 

 

 

 

 

 

A beiskolázást 

megelőző felvilágosító, 

népszerűsítő 

tevékenység elvégzése. 

 

 

KRÉTA napló 

 

Feljegyzések, jelenléti 

ívek, fotó-dokumentáció. 

Intézményvezetés, 

pedagógusok, 

mesterpedagógus, erre a 

célra létrehozott  
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Óvoda-iskola átmenet 

segítése, a helyi óvodával 

való együttműködés 

erősítése, iskola 

előkészítő foglalkozások 

szervezése. 

 

Mesterpedagógus és 

munkacsoport aktív 

tevékenysége 

 

ILMT intézményfejlesztési 

munkacsoport további 

működtetése. 

Az intézményfokok 

közötti átlépést (Óvoda-

iskola, alsóból-felsőbe, 

általános iskolából 

középiskolába) segítő 

munkacsoportok 

működtetése, 

módszertani 

munkacsoportok 

fenntartása. 

Működő 

munkacsoportok, 

konszenzus a 

nevelőtestület érintet 

tagjai között, tudás és 

információ átadás. 

KRÉTA napló 

 

Feljegyzések, jelenléti 

ívek, fotó-dokumentáció. 

Intézményvezetés és a 

fenntartó. 

Nevelőtestület, FEH 

Mikrocsoport, 

gyakorlatközösségek. 

A környezettudatos 

szemléletformálás előtérbe 

helyezése. 

A fenntarthatóságra 

ösztönzés tanórákon és 

szabadidős 

tevékenységek keretében. 

 

 

Az egészséges életmódra 

nevelés keretén belül 

tanulóink fizikai 

erőnlétének növelése, a 

mindennapos testnevelés 

hatékonyságának 

növelése, az 

egészségnevelési 

programok megtartása, 

Eredményes 

hulladékgazdálkodás, 

csatlakozás a 

Fenntarthatósági 

témahét programjaihoz, 

környezetvédelmi 

fókusszal működő 1. 

osztály indítása. 

 

Mozgásközpontú 

nevelés erősítése, a 

testnevelés 

hatékonyságának a 

növelése, a sport 

népszerűsítése. 

KRÉTA napló 

 

Feljegyzések, jelenléti 

ívek, fotó-dokumentáció. 

 

 

Jegyzőkönyvek, átvételi 

lapok. 

Intézményvezetés és a 

fenntartó. 

Nevelőtestület. 

 

 

NOKS alkalmazottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testnevelők 
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bővítése. Fittségi 

mérések lebonyolítása. 

Részvétel a gyümölcs és 

iskolatej programban 

Csatlakozás az MDSZ 

programjaihoz. 

 

A program 

megvalósítása 

Tudásmegosztás, 

óralátogatások.  

Az önértékelés segítése, 

kivitelezése, önfejlesztési 

tervek elkészítése. 

Kiemelt figyelmet 

fordítunk a belső 

partnerség kialakítására 

és az egymástól tanulás 

erősítésére. 

Az új belépők és a már 

első 5 éves önfejlesztési 

ciklusukat teljesítők 

segítése, tervezés, 

kivitelezés. 

A tapasztalatok átadása. 

Munkaközösségek aktív 

munkája. 

Gyakornokok 

mentorálása. 

IÖCS működésének a 

támogatása- 

feljegyzések, 

jegyzőkönyvek, jelenléti 

ívek, hospitálási naplók, 

KRÉTA napló. 

Önfejlesztési tervek 

Nevelőtestület, 

intézményvezetés. 

IÖCS 

Intézményi klíma vizsgálata, a 

pedagógusok motivációjának 

erősítése. 

Kiemelt figyelmet 

fordítunk az iskola, mint 

szervezet erőforrásainak 

feltárására.  HR-térképet 

készítünk. 

 

A tanítási folyamat és 

módszerek vizsgálata, 

dokumentumvizsgálat. 

A meglévő 

pedagógusközösség 

erősítése. 

Szakos 

pedagógusellátottság 

biztosítása, az óraszámok 

optimalizása. 

Mérések lebonyolítása: 

az eredmények 

hatékony elemzése és 

felhasználása. 

Az eredmények 

beépítése az 

intézményfejlesztésbe.  

Klímatesztek, 

értékelése. 

A meglévő 

jógyakorlatok 

folytatódnak. 

A nevelőtestület 

összetartása erősödik. 

Álláspályázatok. 

Fenntartói támogatás. 

KIR, állománytábla 

 

Feljegyzések. 

Fotódokumentáció. 

 

Intézményvezetés, 

nevelőtestület. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenntartó, 

intézményvezető. 
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Az összetartást 

támogató programok. 

 

 

A nevelőtestület 

mentálhigiénés állapotának 

javítása. 

A fenntartóval 

egyeztetve, a 

klímatesztek alapján 

beépítendő, a kiégés 

megelőzését segítő 

szervezeti, működési 

elemek beazonosítása, 

ütemezése, leírása. 

Relaxációs program, 

képzés szervezése a 

nevelőtestület számára. 

Az érintett nevelőtestület 

további felkészítése a 

deszegregációs 

intézkedések hatásaira. 

A munkakörnyezet 

fejlesztése, pozitív 

megerősítés. 

Gyakorlatközösségek 

támogató munkája. 

 

Pozitív nevelői 

hozzáállás erősödése. 

Motiváló előadások, jó 

gyakorlatok, 

óralátogatások 

megvalósítása. 

Szakemberek által 

tartott önismereti, 

személyiségfejlesztő és 

stressz oldó kurzusok és 

képzések. 

 

A munka-tervben rög-

zített idő-pontokban és a 

pályázati lehetőségeknek 

megfelelően. 

Feljegyzések, jelenléti 

ívek, fotódokumentáció. 

Elkészített 

Humánerőforrás-térkép. 

Intézményvezetés és a 

fenntartó. 

Nevelőtestület, bevont 

szakemberek, partnerek. 

A fent megfogalmazott nevelési-oktatási célok összegző formában tartalmazzák a székhely intézmény IKCST 2020/2023 programelemeit, 

az OKM 2015-2020. alulteljesítést miatt született intézményi és tankerületi intézkedési terv (2020-2023) elemeit. Ezeket a Munkaterv belső 

ellenőrzési tervéhez kapcsolódó melléklete  

 IKCST 9.2;  

 OKM intézményi intézkedési terv 9.3;  

 OKM tankerületi intézkedési terv:9.4  

tartalmazza. 
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II. Koncepcionális kérdések 

Tantervi változások 
A NAT 2020 előírásainak megfelelően megtörtént a helyi tantervek módosítása, az 1-2. és 5-6. 

évfolyamon a bevezetése. 

Folytatjuk a Komplex Alapprogram megvalósítását, a tanmenetekbe való beépítését (1-7. 

évfolyam). 

Alapdokumentumok 
A helyi alapdokumentumok átdolgozásra kerültek. Beépítettük az IKCST 2020/23 elemeit, a 

pályázati elvárásokat, valamint megújult az iskola adatkezelési szabályzata. 

1. A Pedagógiai Program áttekintése után a következő jogszabálykövetésből eredő módosítást 

hajtottuk végre: 

- Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása című pont alá bekerült a tanulók számára nyújtott 

újraélesztési tréningek bevezetése, valamint a pedagógusok továbbképzése a diabétesz 

kezelésének érdekében. 

- az 1.-es típusú diabétesszel élő gyermekek iskolában történő ellátásának biztosítása érdekében 

a jogszabály által előírt teendők. 

- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek meghatározása mentén a kibővült csoport ellátására 

vonatkozó hátránykompenzáló intézkedések. 

- A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveihez a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek érdekében történő felzárkóztatást és tehetséggondozást támogató 

felzárkóztató és nívó csoportok létrehozásának szándéka a meglévő órakeret terhére. 

2. Az SZMSZ 2. számú mellékletébe a GDPR-nak megfelelő tanulói és alkalmazotti 

adatkezelési tájékoztató és hozzájárulási nyilatkozat minta került. A nyilatkozatok egy tanévre 

és a munkatervben foglalt programokhoz kötötten alkalmazhatók. 

3. A Házirendbe a járványügyi veszélyhelyzet kapcsán kiadott jogszabály módosítás mentén a 

tanulók hiányzásának méltányossági alapon történő igazolását szabályoztuk 

A járványügyi védekezés szükségessé tette helyi szabályzók, protokollok megalkotását, melyek 

az egészségügyi vészhelyzet elkerüléséhez szükséges betartandó szabályokat, elvárásokat 

rögzítik. 

4. A márciusban elfogadott beiskolázási, illetve aktualizált 5 éves továbbképzési tervbe bekerül 

Pontáné Kender Magdolna, Seres Anikó, Bordásné Magyari Andrea és Némethné Földi Katalin 

továbbtanulási szándéka. 
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Nevelési kérdések 
 

A tanév nevelési-oktatási céljainak sorában már felsorolásra kerültek azok a nevelési célok, 

amelyek a tanév során kiemelt hangsúlyt kapnak: 

A tanév tervezésénél kiemelt célcsoportokban gondolkodunk, amelyek több feladat és 

megvalósítási szinten is beépülnek a napi munkánkba: 

 felzárkóztatás 

 differenciálás, hátránykompenzálás 

 a lemorzsolódás csökkentése 

 az alulteljesítés korrigálása és megelőzése (intézkedési terv mentén) 

 a kapcsolattartás erősítése a szülői házzal 

 a KAP továbbvitele, a projektpedagógia kínálta lehetőségek erősítése, 

alkalmazása 

 az óvoda-iskola, az alsóból felsőbe és a DFHT munkacsoportok, 

valamint a projektekhez alakuló alkalmi munkacsoportok eredményes 

működtetése, a tapasztalatok beépítése a nevelési, oktatási 

folyamatokba 

 a tematikus osztályok munkájának bemutatása 

 óralátogatások, a megszerzett tapasztalatok mentén a nevelés és 

oktatás fejlesztése 

 az infokommunikációs eszközeink hatékony alkalmazása a tanórákon 

különös tekintettel a tanulói tabletekre, LEGO-robotokra és a 

humanoid robotokra.  

 a testvérosztályok ötletének felkarolása és megvalósítása 

 A pedagógus példa! – a személyes példamutatás erősítése, a tanulói 

motiváció fokozása 

 a NAT 2020 helyi tanterveinek az áttekintése, az erre épülő tanmenetek 

aktualizálása, a felzárkóztatás beépítése 

 az ünnepek jelentőségének, szerepének a kiemelt kezelés 

A tanév kiemelt feladatai a kötegyáni tagintézményben 

FELADATTERV FELELŐS 

A pedagógusok gyermekvédelemi kultúrájának fejlesztése, 

felelősségtudatuk erősítése annak érdekében, hogy a gyermek-és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatainkat - a tanulók érdekeit 

mindenek előtt képviselve, a hatályos jogszabályok maradéktalan 

betartása mellett - végezzük.  

Szokai Dánielné tagintézmény-

vezető 

Nevelői tevékenységünkben arra kell törekednünk, hogy az iskolai 

konfliktusok kialakulásának és az agresszió (verbális és fizikai) 

további csökkenését érjük el, a tanulók neveltségi szintjét emeljük. 

Ezt csakis következetes és egységes szokások, szabályok 

alkalmazásával és a Házirend következetes betartatásával 

lehetséges. A problémás helyzeteket feljegyzésekben 

Nagy Imréné DÖK támogató 

pedagógus 
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dokumentáljuk, és minden esetben a felek közötti 

megállapodás rögzítésével zárjuk. A szülői panaszokat a 

Panaszkezelési szabályzatunk eljárásrendje szerint kezeljük. 

Virológiai edukációs foglalkozások beillesztése a tananyagba, 

foglalkozások tartása osztályfőnöki órákon és tanulószobai 

foglalkozásokon, a járványügyi rendelkezések betartatásának 

folyamatos ellenőrzése 

Szokai Dánielné tagintézmény-

vezető 

Matematikai képességek és a szövegértési képesség folyamatos 

fejlesztése, valamint a beszédfejlesztés mindegyik tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozáson előtérbe kerül az OKM mérési 

eredmények javulása érdekében is, 

Pallag Mária felsős 

munkaközösség-vezető 

Fontos feladatunk továbbra is az iskolai mulasztások számának és 

a lemorzsolódási esély csökkentése, melyet idén is a 

családgondozóval, az iskolai szociális munkással, védőnővel és a 

szülőkkel való szoros együttműködéssel szeretnénk elérni. 

Pallag Mária felsős 

munkaközösség-vezető 

Óvoda-iskola átmenet segítése, a helyi óvodával való 

együttműködés erősítése, iskolaelőkészítő foglalkozások 

szervezése. 

Szőke Erika alsós 

munkaközösség-vezető 

Az utóbbi években - integrációs programunknak is köszönhetően- 

a szociális hátrányokból fakadó esélykülönbségek csökkentésére 

kiemelt figyelmet fordítottunk. E tevékenységünk fenntartása 

mellett a tehetség felismerésére tudatosabban figyelünk és a 

tehetséggondozást is előtérbe kívánjuk helyezni a 2021/2022. 

tanévben. 

Szőke Erika alsós  

munkaközösség-vezető 

A partnereinkkel meglévő jó munkakapcsolatunkat a 2021/2022. 

tanév során tovább kívánjuk erősíteni azzal, hogy számos tanórán 

kívüli iskolai programot tervezünk településen élők aktív 

részvételével. 

Szokai Dánielné tagintézmény-

vezető 

A környezettudatos szemléletformálás előtérbe helyezése, 

fenntarthatóságra ösztönzés tanórákon és szabadidős 

tevékenységek keretében. 

Baranyi Adrienne földrajz-rajz 

szakos pedagógus 

 

A 2020/2021. tanév végén megfogalmazott javaslatok (a cél és 

feladatrendszerbe beépítve): 
 A szociokulturális hátrányokkal küzdő alsó tagozatos tanulók iskolai beilleszkedésének 

folyamatosan figyelemmel kísérése, elősegítése, támogatása 

 Az új NAT bevezetésével kapcsolatos további teendők a felmenő rendszerben 

 Az online oktatással kapcsolatos pedagógusi feladatok újbóli átgondolása, tantárgyközi 

egyeztetések. Az online oktatás színtereinek fenntartása, fejlesztése, alkalmazása. A 

tapasztalatok beépítése a következő év gyakorlatába. 
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 A tanulók (és szülők) képzése az infokommunikációs eszközök tanítási célú 

használatával kapcsolatosan. 

 A Komplex Alapprogram továbbvitele. 

 A tanulók kompetenciáinak fejlesztése. 

 Nívó és felzárkóztató csoportok tantárgyhoz kötött megvalósítása – kísérlet. 

 Intézményfejlesztés – infrastruktúrafejlesztés 

 A hagyományos versenyeink és a közösségi programjaink megtartása. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenése. 

 Esélyteremtés a hátrányos szociokulturális helyzetű családok gyermekei számára. 

 Sikeres beiskolázás 

 Útravaló ösztöndíjprogram támogatása. 

 BTMN, SNI tanulók fejlesztése 

 A képességvizsgáló bizottság által megállapított problémák leküzdésére egyéni, illetve 

kiscsoportos fejlesztő foglalkozások szervezése, alapkompetenciák fejlesztése, a 

tanulási képesség javítása. 

 Az intézmény megtartó erejének javítása. 

 Az óvoda-iskola, valamint az általános iskola és a középiskola közti átmenet sikeres 

biztosítása, az esélyegyenlőség előtérbe helyezése. 

 Az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeire fokozottabb odafigyelés, a tanítók 

és a tanárok szakmai munkájának erőteljesebb összehangolása a tanulók érdekeit szem 

előtt tartva. Mérések ebben a tárgykörben. 

 Külső kapcsolatok erősítése. A települések önkormányzatával, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal és a helyi civil szervezetekkel meglévő jó munkakapcsolatunkat a 

tovább kívánjuk erősíteni. Új partnerek felkutatása, a meglévők bevonása a 

mindennapjainkba. 

 Hatékonyabb együttműködés a családokkal. 

 Útravaló ösztöndíjprogram támogatása. 

 BTMN, SNI tanulók fejlesztése 

 A képességvizsgáló bizottság által megállapított problémák leküzdésére egyéni, illetve 

kiscsoportos fejlesztő foglalkozások szervezése, alapkompetenciák fejlesztése, a 

tanulási képesség javítása. 

 Olyan iskolát szeretnék, ahol a gyermek jól érzi magát, teszi a dolgát, és egyéni 

képességeinek megfelelően fejlődik a munka során.  
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 A szociometriai felmérést 1. osztálytól. 

 Folyamatos szakmai megújulásunkkal, tudásunk felfrissítésével segítjük a sokoldalú 

személyiségfejlesztést.  

 Feladatunk az általános műveltség megalapozása, valamint továbbtanulásra való minél 

sikeresebb felkészítés, képességkibontakoztatás, tehetségfejlesztés. 

 A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése A társadalmi elvárásoknak, a közösségi 

normáknak megfelelő viselkedésformák tudatossá tétele, alkalmazása. Közös fellépés a 

megfelelő magatartásminták átadása érdekében. 

 Az Iskolaőr program további alkalmazása a székhelyen. 

 A tanulói motiváció erősítése. 

 Az iskola szellemiségének megőrzése, továbbvitele, hagyományápolás és 

hagyományteremtés. A magyarságtudat erősítése a gyermekekben. 

 Továbbtanulásra felkészítés, motiválás, pályatudatosság kialakítása. 

 Az iskolai konfliktusok kialakulásának megelőzése, a kialakult konfliktusok 

megegyezésen alapuló kezelése és az agresszió (verbális és fizikai) további csökkenése. 

Törekszünk az osztály, a kortárscsoport kirekesztő attitűdjének, negatív érzelmi 

hatásainak pedagógiai kezelésére, az együttműködésre, az erőszakmentes 

konfliktuskezelésre nevelésre. 

 Az iskolai mulasztások számának és a lemorzsolódási esély csökkentése. Szoros 

együttműködés az iskolai szociális segítővel, a szülői házzal és a Jelzőrendszer 

tagjaival. 

 Pályázati programok megvalósítása. A pályázatok aktuális feladatinak elvégzése. 

 A pedagógusok módszertani megújulásának folytatása. 

 Az Intézményi Komplex Cselekvési terv megvalósítása a Kossuth utcai székhelyen. 

 Hatékony, személyre szabott fejlesztést lehetővé tevő differenciáló nevelés-oktatás 

erősítése. differenciáló csoportok létrehozása a lemaradó tanulók támogatására. 

Továbbképzéseken való részvétel, jógyakorlatok átvétele, alkalmazása. Az EFOP 3.1.5. 

és az EFOP 4.1.2. pályázatok, valamint a kapcsolódó EFOP-VEKOP pályázatok 

nyújtotta lehetőségek kihasználása, a tanulók javára fordítása. 

 A tehetséges tanulók felkutatása, beazonosítása, támogatása, versenyeztetése. 

 A szociális hátrányokból fakadó esélykülönbségek csökkentése. Együttműködés a 

szociális és jóléti intézményekkel, a szülői házzal. A futó pályázatok lehetőségeinek 

kihasználása a szociális hátránykompenzálásra. 
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 A pedagógusminősítés és önértékelés, vezetői/intézményi és pedagógus tanfelügyelet 

előkészítése, sikeres lebonyolítása. 

 Óvoda-iskola átmenet segítése, a helyi óvodával való együttműködés erősítése, iskola 

előkészítő foglalkozások szervezése. 

 Tanórán kívüli foglalkozásokon a helyi értékeink őrzésére és hagyományaink ápolására 

nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni. 

 A környezettudatos szemléletformálás előtérbe helyezése, fenntarthatóságra ösztönzés 

tanórákon és szabadidős tevékenységek keretében. 

 Tudásmegosztás, óralátogatások. Kiemelt figyelmet fordítunk a belső partnerség 

kialakítására és az egymástól tanulás erősítésére.  

 ILMT intézményfejlesztési munkacsoport további működtetése, az intézményfokok 

közötti átlépést (Óvoda-iskola, alsóból-felsőbe, általános iskolából középiskolába) 

segítő munkacsoportok működtetése, módszertani munkacsoportok fenntartása. 

 A helyzetfelmérést támogató belső mérési rendszer fejlesztését és fenntartását vállaljuk, 

mert az országos mérések mutatói nem képesek a tanulóink egyéni változásait kellően 

kimutatni. 

 A beiratkozó elsősök minél arányosabb elosztását, az antiszegregációs 

tevékenységünket, valamint az ehhez kapcsolódó jelzőrendszeri és partneri 

tevékenységeinket kívánjuk megvalósítani. 

 Koordinációs munkacsoport, gyakorlatközösség fenntartása alsó és felső tagozatra. 

Havi koordinációs műhelyek, gyakorlatközösségek megvalósítása (DFHT).  

 Kiemelt figyelmet fordítunk az iskola, mint szervezet erőforrásainak feltárására. SWOT 

analízist és HR-térképet készítünk. 

 Külön anyagi ráfordítást nem igénylő közösségfejlesztést és közvetve a lemorzsolódás 

megelőzését is szolgáló tevékenységeket tervezünk, a módszereket leírjuk és a 

mindennapi gyakorlatba ültetjük. 

 Módszertani együttműködés a partner iskolákkal (Hálózati munkacsoport tagjai), a 

települési partnerekkel. 

 A meglévő jógyakorlatok folytatása: pedagógusképzés, módszertani megújulás, egész 

napos iskola és iskolaotthonos képzés, cigány népismereti programmal az identitás tudat 

erősítése. 

 óralátogatások folytatása 

 Az iskolánk tanulói és pedagógus létszámának megtartása 
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 Az elért oktatási – nevelési színvonal megőrzése 

 jövőre is legfontosabb teendőnk az elmúlt tanév lemaradásainak bepótolása, és a tanítás 

lesz 

 Javítani a diagnosztikus mérés eredményeit. 

 Csökkenteni a hiányzásokat. 

 A tehetséggondozás erősítése. 

 Hagyományok ápolása. 

 Járási kapcsolatok erősítése. 

 Felkészülés egy esetleges újabb digitális tanrendre, egységesebb feladatkiosztás és 

elvárás rendszer kidolgozása. 

 A tanulói és pedagógusi digitális kompetenciák fejlesztése. 

 A nevelőtestület mentálhigiénés állapotának javítása. 

 tanulói tabletek széleskörű alkalmazása, népszerűsítése tanítóink körében, 

(óralátogatások, ötletbörzék. 

 Közös teadélutánok, esetleg tanulópárok szervezése: minden alsós osztály a felsős 

osztálypárjával közös vetélkedő, játékdélután, közös tanulás - alsós tanulók 

korrepetálása, segítése  

 Pedagógusok közös projektekben való részvétellel 

 Lehetőségekhez mérten (esetleges újabb vírushelyzet) munkaközösségi, tantestületi 

közös programok, kirándulások. 
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III. Erőforrások: 

a) Tárgyi feltételek (épületek, helyiségek, berendezések, szemléltető eszközök) 

A Kossuth utcai székhelyintézmény vonatkozásában az alábbi nyári karbantartási 

munkák valósultak meg: 

Az iskola 2020 „nyertes pályázatának megvalósítása zajlik jelenleg. A pályázatból kb. 36 millió 

forint értékű iskola és irodabútort, sporteszközöket, labor és rajz szaktantermi eszközöket, 

iskolarádiót, előadói tevékenységet támogató infokommunikációs eszközöket, függönyöket, 

aulabútort és táblákat, szekrényeket szereztünk be. 

Megtörtént az iskolaudvar bitumenes területének a javítása a tankerület megbízásából. 

A Gyulai úti telephely vonatkozásában az alábbi nyári karbantartási munkák valósultak 

meg: 

Az intézményünket érintő nyári felújítások, karbantartások 2021. augusztus 1. hetében 

kezdődtek. 

A munkálatokat saját technikai és közfoglalkoztatott dolgozóink, valamint bevont külső 

vállalkozó végezte, végzi jelenleg is. A vonatkozó költségvetés számunkra nem ismeretes, 

a pályáztatást, beszerzést a Tankerület koordinálja. 

Felújítás, karbantartás tételesen a Gyulai úton saját dolgozókkal: 

- Teljes körű tisztasági meszelés, festés minden helyiségben, vizesblokkban 

- Burkolat karbantartás 

- Villanyszerelés 

- Bútorzat karbantartás 

- Egyéb karbantartás (kerítés) 

Felújítás, karbantartás tételesen külső vállalkozóval: 

- Tető, kémény, eresz karbantartása 

- Vizesblokk, vízvezetékek karbantartása, duguláselhárítás, sérült szennyvízcső szakasz 

cseréje 

Felújítás, karbantartás tételesen külső vállalkozóval, későbbi időpontban: 

- Burkolat karbantartás, PVC padlóburkolat cseréje 

- Egyéb karbantartás (tálalókonyhában lábazat kialakítása (lambéria) 

Az elmúlt tanévben iskolánk is kapott 38 db tanulói tabletet, valamint Lego Robot-készleteket 

(62 szettből álló csomag) a Tankerület közbenjárásával. 

A megtörtént felújítások mindennapi munkánkat könnyítik, komfortosabbá teszik, az 

eszközbeszerzések pedig nevelő-oktató munkánk hatékonyságát, sokrétűségét növeli, melynek 

segítségével eredményesebb hatásfokot érhetünk el. 
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Jövőbeli megvalósítandó feladatként merül fel a mindennapos felújítási és karbantartási 

munkálatokon túl az egész intézményt érintő teljes körű fűtéskorszerűsítés, energetikai 

modernizálás, az „A” épület kivételével nyílászárók cseréje, a sportudvar tereprendezése, 

illetve az önkormányzati telekkel, temetővel határos kerítés felújítása, építése. Oktató-nevelő 

munkánkat segítené továbbá a „D” épület tetőterének beépítése, csoportok számára lakhatóvá 

tétele, hasznos térré alakítása.  

Kötegyáni Tagintézmény 

A kötegyáni iskola tárgyi feltételei megfelelőek. Az esztétikus, tiszta, rendezett, szép iskolai 

környezet ideális helyszíne a nevelő, oktató munkának. Iskolaépületünkben 2010-ben történt 

teljes körű felújítás, tornaterem épült és nyelvi-informatikai labor lett kialakítva. Az intézmény 

fűtését faelgázosító kazán és gázkazán együttes működése biztosítja. Az iskolaépület állaga 

megfelelő, de a sportcsarnok tetőszerkezete hamarosan komolyabb felújítást igényel. Zárt belső 

udvar és nyitott füves udvar veszi körül az iskola és a sportcsarnok épületét. 

Jelenleg a legnagyobb gondot az épületüzemeltetés terén a tornacsarnok tetőszerkezetének 

meghibásodása jelenti. A helyzetet a tankerület munkatársai felmérték, folyamatban van a 

probléma megoldása. 

Jelenleg az iskola tantermei és folyosói fertőtlenítve, tisztán, frissen kifestve állnak 

rendelkezésünkre. A tantermek a tanulók életkorának és képességeinek megfelelő, ízléses 

dekorációval vannak díszítve. A tantermi asztalok, székek megfelelő mennyiségben állnak 

rendelkezésünkre. 4 tanteremben interaktív tábla támogatja a tanítási folyamatot.  

Valamennyi osztálynak (évfolyamnak is!) saját, a tanulók számára megfelelő méretű 

bútorokkal ellátott tanterme van. A tantermeken kívül rendelkezik iskolánk nyelvi-informatikai 

laborral, rajz szaktanteremmel, fejlesztő szobával, orvosi szobával és tornateremmel. 

Mindegyik pedagógus számára biztosított laptop. Ezeket a pedagógus kollégák az iskolában, a 

tanórákon és a tanórákra való felkészüléshez, adminisztráció elvégzésére igénybe vehetik és az 

otthonukban is használhatják.  

A járványügyi védekezés segítésére megfelelő mennyiségű tisztító és fertőtlenítő szer érkezett 

intézményünkbe. A papír kéztörlők, folyékony szappanok és az egyszer, illetve többször 

használatos maszkok is rendelkezésre állnak. 

A teljes körű fertőtlenítést is elvégeztük.  

Személyi feltételek (pedagógusok, ügyviteli és technikai dolgozók, tartósan távollévők, 

üres állások és ezek helyettesítése, a tantestületen belüli felelősök, tisztségviselők) 

Intézményvezető: Pappné Szabó Erzsébet 

megbízás: 2019.08.15.-2024.08.14. 

Általános intézményvezető-helyettes 

(Kossuth utcai székhely vezetője): 

Tóth Zoltánné 

Intézményvezető-helyettes (Gyulai úti 

telephely-vezetője): 

Rajki-Tóth László  

Tagintézmény-vezető (Kötegyáni 

Tagintézmény) 

Szokai Dánielné 
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 A diákönkormányzat vezetése: 

Kossuth utcai 

székhely: 

Turbucz Mária 

Gyulai úti telephely: Bondár Edit 

Kötegyáni 

Tagintézmény 

Nagy Imréné 

 

 Meghirdetett álláshelyeink 

- 1 fő magyar nyelv és irodalom-német/rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

határozatlan időre 

- 1 fő matematika-fizika szakos tanár határozatlan időre 

- 1 fő testnevelés- bármely szakos tanár  

- 3 fő tanító határozatlan időre 

A hirdetések a testnevelő álláshely kivételével eredménytelenek voltak. Az álláshelyek a 

tanév folyamán is meghirdetésre kerülnek. 

Az iskolai szociális segítő 

Abrudán Balázs szociális segítő távozott, feladatait Oláh Imre és Duma Krisztián vette át. 

Szerdán a székhelyen, csütörtökön a telephelyen látják el feladatukat. Két hetes bontásban 

jönnek iskolánkba. Kötegyánban Oláh Imre a szociális segítő szerdai napokon. 

Iskolaőr 

2020. szeptember 1-jétől a Kossuth utcai székhelyen tevékenykedik iskolaőr.  

Iskolaorvos, iskolai védőnő 

Iskolaorvosunk a Kossuth utcai székhelyen Dr. Schriffert Teréz gyemekorvos; a Gyulai úti 

telephelyen Dr. Ilyés Mária gyermekorvos. A védőnői feladatot Varga Szilvia Irén látja el.  

Kötegyánban Dr. Deák Ferenc háziorvos látja el, iskolavédőnő Ócsainé Kiss Hajnalka. 

Elektronikus napló üzemeltetése 

Az iskolai KRÉTA napló adminja iskolánk rendszergazdája, Molnár-Papp László. 

Kossuth utcai székhely: 

Pedagógus létszám: 30 fő (ebből 2 fő felmentési időn) 

Minősítésre jelentkezett: Turbucz Mária, Óré Jácint Csaba 

Áttanító pedagógusaink: 3 fő (Diószeginé Képíró Ildikó, Hízó Erika - gimnázium, Debreczeni 

Brigitta) 

A Kossuth utcára betanító pedagógusok: 3 fő (Halmai Lóránd, Torma Péter, Csonka Tibor) 

SNI gyerekek fejlesztése Liptákné Tóth Andrea, Tóth-Burzuk Ilona és Stokné Kiss Mónika 

gyógypedagógusok, Kiss Julianna mozgásfejlesztő, valamint a Dr. Illyés EGYMI utazó 

gyógypedagógusi hálózatából: Gábrielné Zelman Edit, Májer Mariann gyógypedagógusok, 

valamint Serfőzőné Pákozdi Ágnes logopédus lát el feladatot. 
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Gyógytestnevelés: Elekes Patrik gyógytestnevelő (Békéscsabai pedagógiai Szakszolgálat 

Sarkadi Tagintézménye) 

Alsós BTMN és HHH tanulók képességfejlesztése: Szőkéné Lődi Ibolya (Békéscsabai 

pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi Tagintézménye), tanítók 

Technikai dolgozóink: 9 fő (1fő gondnok-takarító, 3 fő takarító, 2 fő portás, 2 fő 

karbantartó/fűtő, 1 fő adminisztrátor) 

Noks: 4 fő (1 fő iskolatitkár, 1 fő rendszergazda, 2 fő gyp. assziisztens) 

Közmunka program:1 fő egyéb ügyintéző 

Változások 

Távozott (nyugdíjba vonult): Tóth Edit, Tariné Sarkadi Erika, Pásztorné Mózes Irma, Halász 

Jánosné, Borbély Imre Péterné 

Érkezett: Kokaveczné Rostás Mónika (október 1-jével), Gulyás Ádám, Vezér Ferenc, Fülöp 

Mónika, Bondár Ágnes technikai dolgozó 

Gyulai úti telephely 

Pedagógus létszám: 24 fő, ebből 1 fő felmentési idejét tölti, 1 fő és tartósan távollévő. 

Távozott: Nagy Alexa 

Érkezett: Csonka Tibor testnevelő 

Minősítésre jelentkezett: - 

Áttanító pedagógusaink: 5 fő (Torma Péter, Pojendán Gergő – Méhkerék és a gimnázium, 

valamint a tagintézmény, Pete Lászlóné, Csonka Tibor, Tormáné Krajcsik Irén - gimnázium) 

Betanít külső intézményből: Sárközi Anna 

Megbízási szerződéssel óraadó: Nagy Alexa, Tari István, Tariné Sarkadi Erika 

SNI gyerekek fejlesztése: 1 fő (Mester Ágnes) 

Utazó gyógypedagógus, megbízással: 1 fő (Altorjayné Köves Erika) 

Tartósan távollévő: 2 fő (Valastyánné Kozma Mária – felmentési idő, Zoltáni Andrea – tartós 

táppénz)  

GYED-ről visszaérkezett: Horváthné Szöllősi Ágne1 

Technikai dolgozóink: 4 fő (2 fő takarító, 1 fő gondnok, 1 fő karbantartó) 

Noks: 2 fő (1 fő iskolatitkár, 1 fő ped. asszisztens) 

Közmunka program: 3 fő (3 fő takarító)  

 

Kötegyáni Tagintézmény 

A Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézményében foglalkoztatott közalkalmazott 

munkavállalók létszáma 2021/2022. tanév kezdetén 14 fő, valamennyi dolgozó határozatlan 
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időre szóló közalkalmazotti kinevezéssel rendelkezik. A pedagógusok száma 10 fő, pedagógiai 

asszisztens 1 fő, iskolatitkár 1 fő, karbantartó 1 fő, takarítónő 1 fő. 

 

  Pedagógusok munkakörönként: 

- tanító munkakörben 3 fő: Bagdi Bence, Kozmáné Netye Marianna,  

- Pojendán-Gurzó Bettina tartósan távollévő (CSED-en van) 

 

- tanár munkakörben 6 fő: Szőke Erika, Nagy Imréné, Baranyi Adrienne, Pallag Mária, 

Halmai Lóránt, Rehák Szilvia, Szokai Dánielné 

 

Óraadó: Forrás Imréné nyugdíjas tanító, heti 14 órában 

Utazó gyógypedagógus: Szelezsánné Poptyilikán Anikó és Serfőzőné Pákozdi Ágnes 

logopédus 

A sarkadi iskolából iskolánkba „áttanítanak” az alábbi pedagógusok: Pojendán Gergő (ének), 

Pete Lászlóné (technika, informatika)  

A kötegyáni iskolából áttanítást végez: Rehák Szilvia (angol) és Halmai Lóránt (kémia) 

NOKS: 

- iskolatitkár munkakörben: Bálintné Pallag Ilona  

- pedagógiai asszisztens: Oláh Zsófi 

Működtetés: 

- karbantartó munkakörben 1 fő: Tímár József  

- takarító munkakörben 1 fő: Hajduné Kelemen Katalin  

Közfoglalkoztatott munkavállaló jelenleg nem dolgozik a tagintézményben. Fűtő, karbantartó, 

takarító feladatok ellátására vonatkozóan a Gyulai Tankerületi Központ megbízási szerződést 

kötött (2021. augusztus 16-tól 2021. június 30-ig, heti 30 órás munkavégzésre) Hajdu Károllyal. 

Intézményi összesítő táblázat 

  

pedagógus 

óraadó 

pedagógus NOKS technikai 
Közfoglalkoztatásban 

alkalmazott 

Ebből 

tartósan 

távol lesz 

Kossuth utcai 

székhely 
28 

4 
4 9 1 2 

Gyulai úti 

telephely 
24 

3 
2 4 3 2 

Kötegyáni 

Tagintézmény 
10 

1 
2 2 - 1 

Intézményi 

összesen 
62 8 8 15 4 5 

Egyéb feladatellátást segíti 5 fő utazó gyógypedagógus. 
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Munkaközösségek - intézményi 

CSOPORT VEZETŐ TAGOK 

Kossuth utcai alsós 

munkaközösség 

Bordásné Magyari 

Andrea  

 

Bánfi Tünde 

Bordásné Magyari Andrea  

Fekete Sándorné 

Kenderné Fábián Ildikó 

Molnárné Elek Ágnes 

Némethné Földi Katalin 

Pásztorné Mózes Irma (óraadó) 

Péter Nikolett   

Szabóné Halász Mariann 

Szigetiné Bondár Andrea 

Szilágyiné Hajdák Éva 

Vassné Varga Julianna 

Fazekas Lászlóné (óraadó) 

Tóth Edit (óraadó) 

Tóth Zoltánné 

Liptákné Tóth Andrea 

Kokaveczné Rostás Mónika 

rajztanár (okt. 1-től) 

Stokné Kiss Mónika és  Tóth-

Burzuk Ilona gyógypedagógus, 

Ráfiné Horvát Mónika, Szferle 

Brigitta gyp. asszisztens, Kiss 

Julianna mozgásfejlesztő, 

Debreczeni Brigitta nyelvtanár, 

Péntekné Bódi Ágota és 

Kocsorné Seprenyi Abnita 

hitoktatók információs 

megbeszéléseken 
 

Gyulai úti alsós 

munkaközösség 

Nagyné Nagy Ildikó Csizmadia Erika  

Frülichné Tóth Beáta  

Gyebrovszkyné Szegedi Edit  

Kissné Gyebnár Ágnes  

Nagyné Nagy Ildikó  

Mester Ágnes 

Pete Lászlóné 

Bereczkyné Baranyai Mónika 

Jakó Ferenc 

Tari István (óraadó) 

Tariné Sarkadi Erika (óraadó) 

Gazsó-Fodor Renáta  

Frankó Rita  

Gurzó László 
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Kossuth utcai 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

Gurzóné Molnár Katalin Pontáné Kender Magdolna 

Diószeginé Képíró Ildikó 

Óré Jácint Csaba 

Turbucz Mária 

Szloboda Beáta 

Gurzóné Molnár Katalin  

Óré Henriett 

Hízó Erika 

Gyulai úti osztályfőnöki 

munkaközösség 

Tormáné Krajcsik Irén Juhász Kitti 

Mester Ágnes  

Tormáné Krajcsik Irén 

Seres Tamás 

Pojendán Gergő 

Torma Péter 

Bondár Edit  

Eltérő tantervű, 

gyógypedagógiai 

munkaközösség 

Mester Ágnes Liptákné Tóth Andrea 

Mester Ágnes 

Stokné Kiss Mónika 

Tóth-Burzuk Ilona 

Turbucz Mária 

Csizmadia Erika 

Gyebrovszkyné Szegedi Edit 

Kiss Julianna 

Szabóné Halász Marianna 

Gurzó László 

Gyógyped. asszisztensek: 

- Ráfiné Horváth Mónika 

- Szferle Brigitta 

Utazó gyógypedagógusok 

Humán munkaközösség Diószeginé Képíró Ildikó 

 

Baranyi Adrienne 

Debreczeni Brigitta 

 Diószeginé Képíró Ildikó 

Gurzóné Molnár Katalin 

Horváthné Szöllősi Ágnes 

Juhász Kitti 

Kokaveczné Rostás Mónika (okt. 

1-ől) 

Mester Ágnes 

Nagy Alexa (óraadó) 

Óré Henriett 

Pallag Mária 

Pappné Szabó Erzsébet 

Pojendán Gergő 

Rehák Szilvia 

Szloboda Beáta 

Szokai Dánielné 

Szőke Erika 

Törökné Józsi Andrea 



Sarkadi Általános Iskola munkaterve 2019/2020. tanév 

 

 

 

46       

 

 

c) Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok  
 

Statisztikai mutatók: A HH, HHH arány folyamatosan változhat a népjóléti osztály 

tájékoztatása függvényében! 

 HH HHH SNI BTMN HH+HHH SNI+BTMN 
Kossuth utcai 

székhely 

99fő /35% 128fő /46% 63 (14sp) 
fő / 22% 

30fő / 11% 227fő /81% 87fő / 33% 

Gyulai úti 

telephely 

48fő /14% 15fő /4% 28fő /8% 44fő /13% 63fő /19% 72fő /22% 

Kötegyáni 

Tagintézmény 

12fő /20% 24fő /39% 16fő /26% 6fő / 10% 36fő /59% 22fő /36% 

Intézményi 

összesen 

159fő 
/24% 

167fő 
/25% 

107fő 
/16% 

80fő /12% 326fő /48% 181fő /27% 

 

Kossuth utcai székhely 
 

Turbucz Mária 

Sallayné Benke Edit (óraadó) 

Sárközi Anna 

Reál munkaközösség Pontáné Kender 

Magdolna 

Bondár Edit  

Nicoaráné Csótya Csilla 

Szabóné Bukovinszky Márta  

Torma Péter 

Tormáné Krajcsik Irén  

Halmai Lóránt  

Nagy Imréné  

Baranyi Adrienn  

Hízó Erika 

Óré Jácint Csaba  

Seres Tamás  

Csonka Tibor 

Pontáné Kender Magdolna 

Kötegyáni alsós (tanítói) 

munkaközösség 

Szőke Erika Szokai Dánielné 

Bagdi Bence 

Baranyi Adrienne  

 Forrás Imréné (óraadó) 

Kozmáné Netye Marianna 

Szőke Erika 

Oláh Zsófi ped. asszisztens 

Kötegyáni felsős 

(osztályfőnöki) 

munkaközösség 

Pallag Mária Baranyi Adrienne 

Halmai Lóránt         

Nagy Imréné 

Pallag Mária 

Rehák Szilvia 

Szokai Dánielné 

Szőke Erika 
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Osztály Osztályfőnök Létsz. HH HHH SNI BTMN Számított 

létszám 

Elhelyezés 

1.a Kenderné 

Fábián Ildikó 
19 11 6 4 2 23 

A4 

1.b Molnárné Elek 

Ágnes 
19 7 12 5 2 24 

A2 

2.a 
Bánfi Tünde 

Teréz 

17 8 5 3 0 20 C5 

2.b Péter Nikolett 18 7 8 2 1 20 C2 

3.a 
Fekete 

Sándorné 

17 7 10 4 5 21 C4 

3.b 
Szilágyiné 

Hajdák Éva 

20 6 12 1 3 21 C1 

4.a 
Bordásné 

Magyari Andrea 

18 6 6 5 4 23 C7 

4.b 
Liptákné Tóth 

Andrea 

13 2 11 3 3 16 C6 

5.a Óré Henriett 24 11 12 3 1 27 C8 

6.a 
Pontáné Kender 

Magdolna 

15 5 5 1 1 16 B10 

6.b 
Diószeginé 

Képíró Ildikó 

16 5 11 5 1 21 B8 

7.a 
Óré Jácint 

Csaba 

17 2 1 1 0 18 B7 

7.b Turbucz Mária 10 2 6 1 2 11 B6 

7.c Szloboda Beáta 10 4 5 5 1 15 B5 

8.a 
Gurzóné 

Molnár Katalin 

17 3 3 3 3 20 B11 

8.b Hízó Erika 17 8 8 3 1 20 B9 

sp.2 Stokné Kiss 

Mónika 
2 1 1 2 0 2 

B2 

sp.4 Stokné Kiss 

Mónika 
6 1 3 6 0 6 

B2 

sp.6 Tóth-Burzuk 

Ilona 
2 1 1 2 0 2 

B4 

sp.7 Tóth-Burzuk 

Ilona 
2 1     1 2 0 2 

B4 
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sp.8 Tóth-Burzuk 

Ilona 
2 1 1 2 0 2 

B4 

Össz:  281 99 128 63 30 344  

 

Étkezés, napközi:  

Iskolaotthonos tanulók száma: 149 fő ebből étkezik 140 fő 

Összes étkezők száma: 238 fő 

50 %-ot fizet 8 fő 

100 %-ot fizet 7 fő 

Ingyenesen étkezik 223 fő 

Gyulai úti telephely: 

 

Osztály Osztályfőnök Létsz. HH HHH SNI BTMN 

S
zá

m
ít
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t
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/

ta
n
u
ló

sz

o
b
a 

E
lh
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1.c Csizmadia 

Erika 

23 6 1 2 5 25 20 C1 

1.d Gyebrovszkyné 

Szegedi Edit 

23 2 1 2 5 25 15 C2 

2.c Nagyné Nagy 

Ildikó 

25 4 1 - 3 25 23 D3 

2.d Bereczkyné 

Baranyai 

Mónika 

22 6 2 - 3 22 16 D4 

3.c Frülichné Tóth 

Beáta 

21 5 1 2 2 23 18 B1 

3.d Gazsó-Fodor 

Renáta 

23 1 1 4 1 27 15 B2 

4.c Kissné Gyebnár 

Ágnes 

20 2 2 4 1 24 11 D6 

4.d Frankó Rita 23 2 1 - 6 23 10 D5 

5.b Torma Péter 22 3 2 2 2 24 7 D2 

5.c Bondár Edit 19 1 3 3 3 22 9 D1 
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6.c Juhász Kitti 

Enikő 

18 1 - 1 2 19 - A5 

6.d Mester Ágnes 23 3 - 2 1 25 2 A4 

7.d Tormáné 

Krajcsik Irén 

26 5 - 1 8 27 - A3 

7.e Seres Tamás 21 6 - 2 1 23 - A2 

8.c Pojendán Gergő 25 1 - 3 1 28 - A1 

Össz:  334 48 15 28 44 361 146  

 

Napközi 

Csoport Csoportvezető Várható létszám  

1. csoport  Tari István  20 fő 

2. csoport  Tariné Sarkadi Erika  25 fő 

3. csoport  Jakó Ferenc  23 fő 

4. csoport  Gurzó László  19 fő 

5. csoport  Pete Lászlóné  23 fő 

6. csoport  Seres Anikó  21 fő 

1.tanulószobai csoport  

(5-6.évfolyam) 

Törökné Józsi Andrea  18 fő 

Összesen   fő 

 

Összes étkező: 282 fő  

 Ebből:  

ingyen étkezik (rendszeres gyermekvédelmi): 83 fő 

50%-ot fizet (tartós beteg vagy nagycsaládos): 77 fő 

teljes árat fizet: 122 fő 

 

Kötegyáni Tagintézmény 

 

Külföldi tanulója nincs a tagintézménynek. 
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Osztály/ 

csoport 

Létszám 

(fő) 

Számított 

létszám 

(fő) 

Osztályfőnök, 

osztálytanító 

neve/Tanulószobai 

foglalkozások vezetői 

Elhelyezés 

1+4 k. 25 31 Kozmáné Netye 

Marianna 

földszint, 4.sz tanterem 

1. évfolyam 8 10 Szőke Erika földszint 3. sz. kisterem 

(fejlesztő szoba mellett) 

2. évfolyam 5 8 Bagdi Bence földszint 1. tanterem (iroda 

melletti) 

3. évfolyam 6 7 Kozmáné Netye Marianna földszint 2. tanterem 

4. évfolyam 6 6 Forrás Imréné földszint 4. sz tanterem 

5.k 4 5 Baranyi Adrienne emelet, 2. sz. tanterem 

(konyha mellett) 

6.k 9 14 Pallag Mária emelet, 3. sz. tanterem 

(középen) 

7.k 13 16 Szőke Erika emelet, 4. sz. tanterem 

(zongorás terem) 

8.k 10 11 Nagy Imréné emelet, 1. sz. tanterem (új 

rész) 

1.cs. (1-k+7.k) 

 

21 26 Oláh Zsófi emelet, 4. sz. tanterem 

(zongorás terem) 

2.cs. (2.k+5.k) 9 13 Baranyi Adrienne, Halmai 

Lóránt 
emelet, 2. sz. tanterem 

(konyha mellett) 

3.cs (3.k+8.k) 16 18 Szokai Dánielné földszint 2. tanterem 

4.cs (4.k+6.k) 15 20 Rehák Szilvia földszint 4. sz tanterem 

 

1. csoport 17 fő, 2. csoport 19 fő, 3. csoport 14 fő, összesen: 50 fő 

100% kedvezmény (ingyenes étkezés): 34 fő / 68% 

50% kedvezmény: 7 fő / 14 % 

Teljes összeget fizet: 9 fő / 18 % 

d) Települések, ahonnan a bejáró, kollégista tanulók érkeznek  

Sarkadra bejáró: 
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Kossuth utcára  

Dobozról 1 fő 

 

Gyulai útra: 

Sarkadkeresztúrról 1 fő 

Gyuláról 1 fő 

Kötegyánból 1 f7 

 

Kötegyáni Tagintézménybe: 

 

- Sarkadról érkezik: 8 fő 

- Méhkerékről érkezik: 1 fő 

- Újszalontáról érkezik: 2 fő 

 

e) Kihasználtság 

A Kossuth utcai székhely befogadóképessége a szakmai alapdokumentum alapján 880 fő, 

melyből 176 fő nappali rendszerű általános iskolai, 704 fő nemzetiséghez tartozó általános 

iskolai nevelésben részesíthető. 

A Gyulai úti telephelyen a felvehető tanulók száma 500. 

Kötegyáni Tagintézményben nappali rendszerű általános iskolai nevelésbe 48 fő, míg 

nemzetiséghez tartozó általános iskolai nevelésbe 192 fő vehető fel. Ez mind összesen 240 fő, 

ami szerintünk meghaladja az iskola befogadó képességét. 

Mind a három helyszínen foglalkozunk SNI tanulók integrált nevelésével, a székhelyen pedig 

a gyógypedagógiai osztályokban fogadjuk a rászoruló tanulókat. 

Az iskola kihasználtságát a felvehető létszámok tükrében számoltuk ki. 

 tényleges 

létszám/fő 

számított 

létszám/fő 

osztályok 

száma/db 

összevont 

osztályok/db 

kihasználtság/% 

befogadó 

képességhez 

Kossuth utcai 

székhely 

281 344 18 2 32% 

Gyulai úti 

telephely 

334 361 15 0 67% 

Kötegyáni 

Tagintézmény 

61 77 5 1 25,4% 

Intézményi 

összesen 

676 782 38 3 42% 
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f) Az intézmény tanulóinak összetétele 

A gyermek- és ifjúságvédelmi adatok összesítése a 2021/2022. tanévben (2021. szeptember 1-

i állapot szerint) 

Kossuth utcai székhely 
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1.a 10 3 17 11 6 19 2 4 2 

1.b 10 7 19 7 12 19   5 3 

2.a 10 4 14 8 5 15 1 3 0 

2.b 13 1 15 7 8 16 6 2 1 

3.a 14 2 17 7 10 17 2 4 6 

3.b 7 6 18 6 12 20 4 1 3 

4.a 10 6 17 6 6 18 3 5 4 

4.b 10 6 13 2 11 13 0 3 3 

5.a 11 10 23 11 12 23 0 3 1 

6.a 7 9 9 5 5 10 3 1 1 

6.b 10 8 14 5 11 14 3 5 1 

7.a 7 5 3 2 1 4 3 1 0 

7.b 3 3 8 2 6 8 2 1 2 

7.c 7 8 8 4 5 8 0 5 1 

8.a 4 6 2 3 3 1 1 3 3 

8.b 4 6 14 8 8 14 1 3 1 

Sp. 2 2 1 2 1 1 2 0 2 0 

Sp.4 3 4 4 1 3 5 2 6 0 

Sp.6 2 1 2 1 1 2 0 2 0 

Sp 7 2 1 2 1 1 2 0 2 0 

Sp 8 2 1 2 1 1 2 0 2 0 

 

Gyulai úti telephely 
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1.C 4 4 11 7 1 11 4 2 5 

1.D 10 5 8 3 2 12 3 2 5 

2.C 7 5 9 5 1 14 4 0 2 

2.D 8 6 6 6 2 11 1 0 3 

3.C 6 4 5 5 2 15 3 2 2 
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3.D 5 6 4 1 1 8 6 4 1 
4.C 10 5 8 2 3 10 1 4 1 
4.D 7 1 3 2 1 9 6 0 6 
5.B 7 6 5 3 1 8 1 2 2 
5.C 3 7 2 1 2 8 4 3 3 
6.C 6 3 2 1   5 3 1 2 

6.D 7 4 5 3   12 4 2 1 
7.D 8 4 4 5   10 7 1 8 
7.E 8 7 5 6   7 3 2 1 

8.C 10 8 4 1   5 5 3 1 
 

A Kötegyáni Tagintézmény tanulói összetétele: 
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1-4. k. 8 2 16 8 8 0 2 6 2 

5. k 2 1 3 1 2 0 0 1 1 

6.k 4 0 6 2 3 0 0 5 1 

7.k 3 0 6 1 5 0 2 3 1 

8.k 5 1 6 0 6 0 1 1 1 

összes

en 

22 4 37 12 24 0 5 16 6 

g) Pályaválasztás, továbbtanulás  

A közelmúltban lezajlott iskolarendszert érintő változások miatt felértékelődött a 

pályaorientáció szerepe és jelentősége a továbbtanulni szándékozó diákok esetében 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a www.oktatas.hu honlapon 

található: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_kiadvany_teljes_2021_

2022.pdf 

A továbbtanulásért felelősök: általános intézményvezető-helyettes/tagintézmény-vezető és a 

nyolcadikos osztályfőnökök, akik a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján 

segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_kiadvany_teljes_2021_2022.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_kiadvany_teljes_2021_2022.pdf
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A pályaválasztás és továbbtanulás kiemelt feladat, mely elsősorban a 8. osztályos 

osztályfőnökök határozott tájékoztató és motivációs munkáját kívánja meg.  

Minden évben támogatjuk a munkájukat, illetve a szülők és a végzős diákok munkáját azzal, 

hogy kiemelten a helyi középiskolával, a Gyulai Szakképzési Centrum Sarkadi Telephelyével, 

a Járási Munkaügyi Központ munkatársaival, a Békés Megyei Iparkamarával, a helyi 

vállalkozókkal közösen olyan programokat biztosítunk, amelyek segíthetnek, irányt 

mutathatnak a diákjainknak.  

Jelentős segítséget nyújtanak a BMPSZ Továbbtanulási és pályaválasztási szakfeladatot ellátó 

munkatársai. 

A 2021/2022-es tanév a járványügyi helyzetre való tekintettel rendhagyó módon veszi kezdetét 

és sok bizonytalanságot vet fel, de mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a szakképzési reform 

első évébe lépve, a középfokú oktatási rendszer változásait érintően ne maradjanak aktuális 

információk nélkül a továbbtanulás előtt álló diákok. Ezért a Békés Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara pályaorientációs tevékenysége keretében vállalja a pályaválasztás főbb 

szempontjairól, a továbbtanulási utakról/iskolatípusokról szóló tájékoztató megtartását szülői 

értekezletek, osztályfőnöki órák formájában.  

November hónapban a szabályok betartásával várjuk a megye középiskoláinak képviselőit 

osztályfőnöki órákra és pályaválasztási szülői értekezletre is. 

Szintén a tanulók helyben, kiscsoportban történő tájékoztatóját segíti szeptember elején Kővágó 

Csaba tanácsadó, a Békéscsabai Pedagógiai Szakszolgálat képviseletében. 

 

Továbbtanulást koordinálja: intézményvezető-helyettesek 

osztály létszám továbbtanulási felelős 

8.a 17 fő Gurzóné Molnár Katalin 

8.b 17 fő Hízó Erika 

8.c 25 Pojendán Gergő 

sp8.  2 Tóth-Burzuk Ilona 

8.k 10 Nagy Imréné 

 

A tagintézmény pályaorientációs tevékenysége 5 pillérre épül. Egyrészt osztályfőnöki órákon 

történik, másrészt a 3 havonkénti szülő-pedagógus személyes találkozók keretében, 

harmadrészt az Útravaló ösztöndíjprogramban valósul meg. (2021, augusztusában 10 fő, 

halmozottan hátrányos helyzetű tanuló pályázatát 2 fő mentor továbbította az Útravaló 

programban való részvételre.) A mentori támogatás, az egyéni és kiscsoportos formában 

megvalósuló foglalkozások kiemelt feladata lesz a pályaválasztási döntés megalapozott 

előkészítése. A 4. pillér a pályaorientációs témanapunk. 5. pillér a Békés Megyei 

Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztályának szervezésében 

megvalósuló üzemlátogatások, melyeken a továbbiakban is részt kíván venni iskolánk. 
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II. Szervezési rész 

1. A tanév helyi rendje: tanítási napok, tanítási szünetek időtartama, tanítás nélküli 

munkanapok 

 

Az első tanítási nap:   2020. szeptember 1. (szerda)  

 

Őszi szünet   Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2021. október 22. (péntek), a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. november 2. (kedd). 

Téli szünet A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. 

december 21. (kedd), a szünet utáni első 

tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). 

Az intézmény 2 tanítás nélküli 

munkanappal bővíti a szünet időtartamát 

2021. december 20-21-én, így a szünet 

előtti utolsó tanítási napunk 2021. 

december 17. 

Tavaszi szünet A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2022. április 13. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 

Első félév vége 2022. január 21. 

Félévi értesítők kiosztása 2022. január 28-ig 

Utolsó tanítási nap  2022. június 15. (szerda) 

 

Tanítási napok száma: 181 nap  

Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanap: 6 nap  

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 

amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének 

kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

2. Tanítás nélküli munkanapok 
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 Kossuth utcai székhely Gyulai úti telephely Kötegyáni 

Tagintézmény 

NAP IDŐPONT PROGRAM IDŐPONT  PROGRAM IDŐPONT PROGRAM 

1.  2021. november 15. 

Pályaorientációs témanap 

2.  2021. december 20. 

szakmai önképző nap 

3.  2021. december 21. 

szakmai önképző nap 

4.  

2022. február 18. (???) 

Zrínyi- Gordiusz megyei fordulója 

2021. 

november 

12. péntek 

nevelőtestü-

leti 

továbbkép-

zés 

(szakmai 

nap) 

5. 

2022. 

május 20. 

„Az 

Óperenciás-

tengeren is 

túl” megyei 

meseverseny 

2022. 

április 13. 

Hagyományőrző 

matematika 

verseny 

2022. 

június 03. 

Gyermek-

nap 

6. 2022.március 26. (szombat) 

DÖK nap 

 

A 2021/2022. tanévben két munkanap átcsoportosításával kell tervezni: 

 2021. december 11. szombati munkanap, december 24. csütörtök ledolgozása 

 2022. március 26. szombati munkanap, március 14. hétfő ledolgozása 
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3. Ünnepségek 

Ünnepségeink megrendezése fizikai megjelenéssel a járványügyi protokoll függvénye! 

Intézményi szintű 

IDŐPONT ESEMÉNY Helyszín FELELŐS 

2021. szeptember 

1. 

Tanévnyitó ünnepség Minden telephely int. vez., 1. 

osztályos tanítók 

2021. október 6. Aradi vértanúk – városi 

rendezvény műsorának 

biztosítása 

Városi rendezvény 

Iskolai műsorok 

okt. 5. - 

telephelyeken 

Gyulai út – int. 

vez.h., humán 

munkaközösség 

2021. október 22. 

 

Az 1956-os forradalom és  

szabadságharc ünnepe 

telephelyeken Int. vez. h., tagint. 

vez., színjátszók 

2021. december 

17. 

Karácsonyi témanap/4. 

közösségi nap és ünnepi 

évzáró műsor 

telephelyeken int.vez,-

helyettesek, tagint. 

vez., DÖK vezetők 

2022. január 21. Magyar Kultúra Napja telephelyeken magyar szakos ped. 

2022. február 25. A kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatai 

telephelyeken osztályfőnökök 

2022. február 25. Farsang témanap telephelyeken Int. vez. h., tagint. 

vez., DÖK 

2022. március  Gyöngyszemeink Gyulai út alapítvány, Rajki-

Tóth László 

2022. március 

15.(11. az 

iskolában) 

Megemlékezés a 48-as 

forradalomról iskolai és 

városi szinten, városi 

műsor biztosítása 

városi rendezvény, 

telephelyeken 

Kossuth utcai - int. 

vez.h., humán 

munkaközösség 

2022. április 20. A holokauszt magyar 

áldozatainak emléknapja 

telephelyeken osztályfőnökök 

2022. május 20.  Meseverseny/Iskolagaléria székhely Pásztorné Mózes 

Irma –Péter 

Nikolett/Nicoaráné 

Csótya Csilla-

Kokaveczné rostás 

Mónika, Pappné 

Szabó Erzsébet 

2022. június 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja 

városi osztályfőnökök 

2022. június 17. Ballagási ünnepség és 

évzáró Kötegyánban 

Kötegyán int.vez.-helyettes, 

8.-os of. 

2022. június 17. Ballagási ünnepség Kossuth utca és 

Gyulai út 

int.vez.-helyettes, 

8.-os of. 

2022. június 20. Tanévzáró ünnepély Kossuth 

utca/Gyulai út 

int.vez.-helyettes, 

4. évf. tanítói 
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Iskolai megemlékezések a Kötegyáni Tagintézményben 

2021. SZEPTEMBER 

Határidő Esemény megnevezése Résztvevők Felelős 

09. 01. Tanévnyitó ünnepség - az iskola tanulói 
- szülők 
- minden pedagógus 
 

Szokai Dánielné 
tagintézmény-vezető 

 

2021. OKTÓBER 

Határidő Esemény megnevezése Résztvevők Felelős 

10. 06. Az aradi vértanúk 
emléknapján a 7. k 
osztályosok megemlékezése 
(iskolai megemlékezés és a 
műsor előadása az Idősek 
Otthonában) 

- az iskola tanulói 
- szülők 
- minden pedagógus 

Szőke Erika  a 7.k. 
osztály osztályfőnöke 

10. 22. Október 23-a, nemzeti 
ünnepünkön a 8.k osztály 
műsora (iskolai 
megemlékezés és a műsor 
előadása az Idősek 
Otthonában) 

- az iskola tanulói 
- szülők 
- minden pedagógus 

Nagy Imréné a 8. k. 
osztály osztályfőnöke 

 

2021. DECEMBER 

Határidő Esemény megnevezése Résztvevők Felelős 

12. 17. Karácsonyi ünnepség az iskola tanulói 
- szülők 
- minden 
pedagógus 
- meghívott 
vendégek 

Nagy Imréné, DÖK 
támogató pedagógus 

 

2022. JANUÁR 

Határidő Esemény megnevezése Résztvevők Felelős 

01. 21. A magyar kultúra napján a 6.k osztályosok 
ünnepi műsora (ünnepség az iskolában és 
az Idősek Otthonában) 

- az iskola tanulói 
- szülők 
- pedagógusok 

Pallag Mária a 6. k. 
osztály osztályfőnöke 

 

2022. MÁRCIUS 
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Határidő Esemény megnevezése Résztvevők Felelős 

03. 15.  Március 15-i műsor a települési 
megemlékezésen  

- az iskola tanulói 
- szülők 
- minden pedagógus 
- érdeklődők 

Pallag Mária magyar 
szakos tanár 

 

2022. JÚNIUS 

Határidő Feladat megnevezése Résztvevők Felelős 

06. 17. 
10:30 óra 

Ballagási és tanévzáró ünnepség - az iskola tanulói 
- szülők 
- minden pedagógus 
- vendégek 

Szokai Dánielné 
tagintézmény-vezető 

 

4. Iskolagyűlés, DÖK gyűlések 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

intézményvezető és tagintézmény-vezetője, a diákönkormányzatot segítő pedagógus és az 

osztályfőnökök tájékoztatják.  

A 2021/2022. tanévben 2021. január 28-án kerül sor iskolagyűlésre.  

DÖK gyűlés  

2021. szeptember 03-ig telephelyenként alakuló (Felelős Turbucz Mária és Bondár Edit, Nagy 

Imréné) 

2021. szeptember 06. intézményi delegált választás (Felelős Turbucz Mária és Bondár Edit, 

Nagy Imréné) 

2021. szeptember 24. a Magyar Diáksport Napján (Felelős Turbucz Mária és Bondár Edit, Nagy 

Imréné) 

2022.február 1. (Felelős Turbucz Mária és Bondár Edit, Nagy Imréné) 

2022. június 14. záró gyűlés (Felelős Turbucz Mária és Bondár Edit, Nagy Imréné) 

A tankerületi és megyei DÖK gyűlések megrendezése előtt iskolai DÖK gyűlést tartanak a 

telephelyi képviselők. 

5. Tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok 

 

Versenyeink megrendezése fizikai megjelenéssel a járványügyi protokoll függvénye! 

5.1. Sarkad 

Nemzetközi, országos versenyek: 

− Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

− Tudásbajnokság Bendegúz Levelezős Verseny, NyelvÉsz Verseny 
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− Rajzversenyek meghirdetés alapján 

− Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

− Szép Magyar Beszéd verseny 

− Kerékpárkupa 5-8. évfolyam 

− Ki a mester két keréken? 

− A Magyar Diákport Napja 

− országos német és angol nyelvi verseny 

− „Tiszán innen, Dunántúl” országos népdaléneklési verseny 

− Katasztrófavédelmi verseny 

− Bozsik-program versenyei 

Regionális, megyei: 

– Rajzpályázatok meghirdetés alapján 

– Óperenciás tengeren is túl – megyei meseverseny (a székhely rendezésében) 

– Őszi rózsa – Dévaványa, Biharugra, Szarvas 

– Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? 

– Honvédelmi Haditorna 

– Az év hangja szavalóverseny 

– Vésztői népdaléneklési verseny 

– Verbunkos találkozó 

– Hunyadi népdaléneklő verseny – Mezőkovácsháza 

– Éneklő Ifjúság minősítő találkozó 

– Katasztrófavédelmi (megyei/országos) 

– Fizika tanulmányi verseny – Karcag 

– Csillagászati vetélkedő - Nagyszénás  

– Diószegi Emléktorna 

 

Területi: 

– Okányi tanulmányi verseny 

– Kapkodd a lábad – Sarkadkeresztúr 

– Ady szavalóverseny 

– Ady hét tanulmányi versenyei 

– Játékos német és angol nyelvi verseny a Göndöcsben  

– Kemény futam - informatika verseny 

– Röpülj páva –Vass Gábor emlékverseny városi döntő 

– Hagyományőrző matematikaverseny 

Intézményi:  

– Vers –és prózamondó verseny 

– Ügyesebb vagy, mint egy ötödikes? 

– Rajzpályázatok 

– Kiütős és floorball bajnokság 

– Húsvéti akadályverseny 

– Hagyományőrző matematikaverseny 
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– TÁMOP 3.1.4.C14. nyelvi vetélkedők csoport szinten 

– tisztasági verseny,  

– egészségnevelési verseny, 

– napközis ügyességi versenyek 

– alsós tanulmányi versenyek 

– DÖK versenyek: jelmez, Haloween-napi töklámpáskészítő verseny, Április bolondja 

– szemétszobor készítési verseny 

 

5.2. Kötegyáni Tagintézmény 

Tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok 
 

Határidő Verseny, vetélkedő, 
pályázat 

Résztvevők Felelős 

kiírás szerinti határidőig Útravaló pályázatok 
beadása 

- tanulók 
- szülők, 
- mentorok 
 

Szokai Dánielné 
intézményi koordinátor 

kiírás szerint „Játszótársam mondd 
akarsz-e lenni?” 
vetélkedő Sarkadi 
Általános Iskolában 

- 6 fő tanuló Pallag Mária magyar 
szakos tanár 

kiírás szerint Kapkodd a lábad! – 
sportvetélkedő 
Sarkadkeresztúron 

8 fő alsó tagozatos 
tanuló 

Szőke Erika testnevelő 
tanár 

 

kiírás 
szerint 

Hagyományőrző matematika verseny felső tagozatos 
tanulók 

Nagy Imréné 
matematika 
szakos tanár 

márciusban Tanulók felkészítése a járási Év hangja 
versenyre 

- tanulók Pallag Mária 
magyar szakos 
tanár 

áprilisban Összművészeti vetélkedő a kötegyáni 
iskolában  

- tanulók 
- szülők 
- pedagógusok 
 

Baranyi 
Adrienne rajz 
szakos tanár 

májusban „Óperenciás tengeren is túl” Meseverseny a 
sarkadi iskolában 

- alsó tagozatos 
tanulók, kb. 6 fő 
 

Baranyi 
Adrienne rajz 
szakos tanár 

kiírás 
szerint 

Okányi tanulmányi verseny - alsó tagozatos 
tanulók, kb. 4 fő 

alsós 
osztálytanítók 

kiírás 
szerint 

Term(ész)et búvár vetélkedő a zsadányi 
iskolában 

- alsó és felső 
tagozatos tanulók, 
kb. 6 fő 

-  

Halmai Lóránt 
biológia-kémia 
szakos tanár 
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6. Tanulmányi kirándulások, táborok 

Kirándulásaink megrendezése fizikai megjelenéssel a járványügyi protokoll függvénye! 

 NÉV IDŐPONT 

1. Határtalanul tanulmányi kirándulás a veszélyhelyzet idején nem szervezzük 

3. Erzsébet-tábor  2022. július és augusztus között 

4. EFOP-VEKOP napközis tábor  2022. június 20-július 01. 

5 osztálykirándulások 2021. szeptember - október; 2022. 

május 20-tól (alkalmi, osztályszintű) 

  

7. Beiskolázási terv 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a Tanév rendje 

szerint 2022. április 21-22-én kell beíratni. 

Előkészítése az intézményvezető-helyettes/tagintézmény-vezető és az alsós munkaközösség-

vezetők közös feladata, melynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. 

A beiratkozás online módon, a KRÉTA rendszeren keresztül, valamint személyes 

megjelenéssel is megtörténhet. A tájékoztató és protokoll az iskolai dokumentumok között a 

honlapon áll majd rendelkezésre! (sarkadaltisk1.hu)  

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

kapcsolatteremtő munka és a különféle kiadványokban megjelenő népszerűsítő, bemutatkozó 

írások, valamint az iskolai honlap híradásai.    

7.1. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú, iskolai nyílt napok 

tervezett időpontjai  

Rendezvényeink, látogatásaink megrendezése fizikai megjelenéssel a járványügyi 

protokoll függvénye! 

 Székhelyintézmény Gyulai úti 

feladatellátási hely 

Tagintézmény 

Óvodások és 

szüleik fogadása – 

nyílt tanítási órák 

2021. október 18.  2021. október 19. 2021. október 21. 

2022. március 17. 2022. március 18.  2022. március 25. 

Családi napok 

2021.október 02. 

2021. december 11. 

2022. május 27. 
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7.2. Tervezett programok a leendő első osztályosok számára - Sarkad 

Szeptember 

 Családi napok,  

 a népmese napján a nagycsoportosok és az óvó nénik látogatása: óvó néni mesél 

 Negyedikes mesemondók látogatása a nagycsoportos óvodásoknál. 

 az óvoda-iskola munkacsoport alakuló gyűlése 

Október 

 Nyílt nap az óvónők és az első osztályos és leendő első osztályos tanulók szüleinek  

November 

 az óvodások látogatása, kézműves foglalkozások az egészségnevelési hónap keretében 

December 

 Óvodák meghívása iskolánk karácsonyi ünnepségére 

 Óvodások meghívása a családi napokra 

Január 

 az óvoda-iskola munkacsoport félévi gyűlése 

Február 

 az óvodások meghívása az iskolai farsangra 

Március 

 Intézményvezetők és tanítók látogatása az óvodákban 

 Nyílt tanítási órák a Sarkadi Általános Iskola meghirdetett osztályaiban 

 Látogatás az óvodai Nyuszi bulin 

Április 

 Leendő 1. osztályos gyerekek megismerése, tájékozódás az óvónőktől 

 a Föld napja alkalmából közös programok a városi óvodákkal 

 beiskolázás 

Május 

 Szülői értekezlet a leendő 1. osztályos gyerekek szüleinek 

 Családi nap 

 

7.3. Kötegyáni Tagintézmény 
03. 18.  Óvodai szülői értekezlet látogatása 

 

Szokai Dánielné 

03. 25. Óvoda- iskola átmenet programjainak szervezése, nyílt napok 

 

Szokai Dánielné 

Szőke Erika 

- 2022. április hónapban: beiratkozás 

Felelős: Szokai Dánielné tagintézmény-vezető 
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8. Szülői értekezletek rendje, fogadóórák 

8.1 Szülői értekezletek  

 Sarkad Kötegyáni Tagintézmény 

Iskolai SZSZK 

alakuló 

2021. szeptember 1. hete 

KRÉTA és közösségi csoportok segítségével  

SZSZK gyűlések A munkaterv szerint online formában. 

Osztály szülői értekezlet  Szeptember 1-2. tanévkezdő. 

November 9. kedd –1-4.  

November 10. 5-7. osztály 

November 22-26. digitális és bukásértesítés (gyengén 

teljesítők is!) – szükség esetén személyesen, akár 

fogadóóra szerűen. 

Január – 8. évfolyamon 10-14. között – továbbtanulást 

támogató. 

Február 1-2. félévi. (alsó-felső) 

Április 1. és 2. szülői értekezlet (1-4. és5-8.o.) 

Április 20-22. digitális és bukásértesítés (gyengén 

teljesítők is!) – szükség esetén személyesen, akár 

fogadóóra szerűen. 

Május 2. 4-8. osztályos gyermekek szülei körében a 

mérések szükségességének népszerűsítése –tájékoztató.  

Június hónapban osztályszintű döntések alapján. 

 

Pályaválasztási November 8. pályaválasztási a 8. osztályoknak; 

 

8.2 Fogadóórák 

Intézményvezetés 

Személyes megbeszélés csak előzetes igénybejelentés és időpontkérés alapján! 

Pappné Szabó Erzsébet  Minden hónap 2-4. hét csütörtök 8.00-9.00 

Tóth Zoltánné Minden hónap 1. hét kedd 15.00-16.00 

Rajki-Tóth László Szabolcs Minden hónap 2. szerda 14.00-15.00 

Szokai Dánielné Kedd 14:00-15:00  

 

A pedagógusok fogadóórái havi egy alkalommal (szükség esetén online) kerülnek megtartásra: 

Kossuth utcai székhely  

Osztály Név  

Spec. 2-4 Stokné Kiss Mónika 4.hét hétfő 15.ó-16.ó 

Spec. 6-7-8 Tóth-Burzuk Ilona 4.hét hétfő 15.ó-16.ó 

   

1.a 
Kenderné Fábián Ildikó 3.hét hétfő 15.ó-16.ó 

Szabóné Halász Marianna 3.hét hétfő 15.ó-16.ó 
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1.b 
Molnárné Elek Ágnes 3.hét kedd  15.ó-16.ó 

Szigetiné Bondár Andrea 3.hét kedd 15.ó-16.ó 

   

2.a Bánfi Tünde Teréz 2. hét kedd 15.ó-16.ó 

   

2.b 
Péter Nikolett 3.hét kedd 15.ó-16.ó 

Némethné Földi Katalin 3.hét kedd 15.ó-16.ó 

   

3.a Fekete Sándorné 3.hét csütörtök 15.ó-16.ó 

   

3.b Szilágyiné Hajdák Éva 2. hét kedd 15.ó-16.ó 

   

4.a Bordásné Magyari Andrea 3.hét csütörtök 15.ó-16.ó 

   

4.b Liptákné Tóth Andrea 4. hét szerda 15.ó-16.ó 

   

5.a Óré Henriett 3.hét hétfő 15.ó-16.ó 

   

6.a Pontáné Kender Magdolna 2.hét hétfő 15.ó-16.ó 

   

6.b Diószeginé Képíró Ildikó 2.hét kedd 14ó15p-15ó15p 

   

7.a Óré Jácint Csaba 1.hét hétfő 15.ó-16.ó 

   

7.b Turbucz Mária 2.hét hétfő 15.ó-16.ó 

   

7.c Szloboda Beáta Ilona 2.hét kedd 15.ó-16.ó 

   

8.a Gurzóné Molnár Katalin 3.hét hétfő 15ó-16.ó 

   

8.b Hízó Erika 2.hét csütörtöik 14ó15p-15ó15p 

   

 Pappné Szabó Erzsébet 2-4. hét csütörtök 8-9 ó. 

 Tóth Zoltánné 1.hét kedd  15.ó-16.ó 

   

 Debreczeni Brigitta 1.hét hétfő 15.ó-16.ó 

 Kiss Julianna 1.hét hétfő 15.ó-16.ó 

 Kokaveczné Rostás Mónika  

 Szabóné Bukovinszky Márta 1.hét hétfő 15.ó-16.ó 

 Nicoaráné Csótya Csilla Magdolna 2.hét csütörtök 15.ó-16.ó 

 Vassné Varga Julianna 4.hét szerda 15.ó-16.ó 
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Gyulai úti telephely: 

Pedagógus Időpont 

Bereczkyné Baranyai Mónika Minden hónap 3. kedd 14.00-15.00 

Bondár Edit Minden hónap 1. péntek 12.30-13.30 

Csizmadia Erika Minden hónap 1. hétfő 14.00-15.00 

Csonka Tibor Minden hónap 1. péntek 14.00-15.00 

Frankó Rita Minden hónap 1. kedd 14.00-15.00 

Frülichné Tóth Beáta Minden hónap 1. szerda 14.00-15.00 

Gazsó-Fodor Renáta Minden hónap 3. kedd 14.00-15.00 

Gurzó László Minden hónap 3. kedd 14.00-15.00 

Gyebrovszkyné Szegedi Edit Minden hónap 1. hétfő 14.00-15.00 

Horváthné Szöllősi Ágnes Minden hónap 1. hétfő 14.00-15.00 

Jakó Ferenc Minden hónap 1. hétfő 15.30-16.30 

Juhász Kitti Minden hónap 1. kedd 14.00-15.00 

Kissné Gyebnár Ágnes Minden hónap 1. hétfő 14.00-15.00 

Mester Ágnes Minden hónap 1. kedd 15.30-16.30 

Nagy Alexa  

Nagyné Nagy Ildikó Minden hónap 1. hétfő 12.30-13.30 

Pete Lászlóné Minden hónap 1. hétfő 14.30-15.30 

Pojendán Gergő Minden hónap 1. hétfő 15.00-16.00 

Rajki-Tóth László Minden hónap 2. szerda 14.00-15.00 

Seres Tamás Minden hónap 1. hétfő 14.00-15.00 

Tari István  

Tariné Sarkadi Erika  

Torma Péter Minden hónap 1. kedd 14.30-15.30 

Tormáné Krajcsik Irén Minden hónap 1. kedd 14.30-15.30 

Törökné Józsi Andrea Minden hónap 1. csütörtök 11.30-12.30 

 

Kötegyáni Tagintézmény 

Sorszám Név Nap Óra 
1. Baranyi Adrienne kedd 2. óra 
2. Halmai Lóránt péntek 3. óra 
3. Bagdi Bence hétfő 2. óra 
4. Kozmáné Netye Marianna hétfő 3. óra 
5. Nagy Imréné szerda 1 .óra 
6. Pallag Mária hétfő 4. óra 
7. Rehák Szilvia kedd 3. óra 
8. Szokai Dánielné kedd 7. óra 
9. Szőke Erika hétfő 2. óra 
10. Oláh Zsófi hétfő 1.óra 
11. Forrás Imréné kedd 3.óra 
12. Pete Lászlóné hétfő 3.óra 
13. Pojendán Gergő kedd 3.óra 
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Bejelentkezni az osztályok zárt csoportján keresztül, illetve telefonon az iskolatitkároknál lehet: 

Kossuth utca: 66/375-159 Debreczeni Sándorné adminisztrátor, Molnár-Papp Orsolya Anna 

iskolatitkár (szeptember-október hónapban 66/375-214 és Tóth Zoltánné intézményvezető-

helyettes szolgálati 30/5989052) 

Gyulai út:66/375-214 Vadi Gabriella iskolatitkár 

Kötegyán:66/278-352 Bálintné Pallag Ilona Iskolatitkár 

A tanév folyamán a KRÉTA rendszer átalakítása után a fogadóórák rendje és az online 

megvalósítása ezen a platformon jelenik meg. 

9. Nevelőtestületi értekezletek ideje 

Értekezleteink megrendezése fizikai megjelenéssel a járványügyi protokoll függvénye! 

Célok, feladatok, 

témái 

Kossuth utcai 

székhely 

Gyulai úti telephely Kötegyán 

Tanévnyitó 

értekezlet 

2021. augusztus 30. 

Munkaértekezlet Minden hónap 1. 

hétfője 

Minden hónap 1. 

keddje 

Minden hónap 1. 

hétfője 

KAP értekezlet Minden hónap 4. hétfője 

Félévi osztályozó 

értekezlet 
2022. január 20. 

Félévi nevelőtestületi 

értekezlet 
2022. február 3. csütörtök  

Osztályozó 

értekezlet 
2022. június 10. péntek 

Tanévzáró 

nevelőtestületi 

értekezlet 

2022. június 23. csütörtök 

Vezetői értekezlet hónap utolsó csütörtök 15 óra 

Tanítás nélküli 

szakmai napok 

 

2021. december 20-21. 

Őszi intézményi 

nevelőtestületi 

2021.november: 25. belső képzést támogató szakmai értekezlet 

 

Tavaszi intézményi 

nevelőtestületi 

2022. április 7. beiskolázás, tehetséggondozás és lemorzsolódás 

csökkentését támogató szakmai értekezlet. 

 

10. Tanulmányok alatti vizsgák ideje 

A tanuló javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által jóváhagyott időpontban, az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

Javítóvizsga időpontja: 2021. augusztus utolsó hete 

Az osztályozó vizsga – kivéve, ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy 
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tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget– egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. A tanítási év 2021. szeptember 1-től 2022. június 15-ig tart. Osztályozó 

vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. 

Osztályozó vizsga időpontja: 2022. január 10-14.; 2022. május 30-június 10. 

Különbözeti vizsga: két időszak: 2022. január 10-14; 2022. június 01-10., továbbá egyedileg 

meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján. A pontos vizsgaidőszakot a 

különbözeti vizsgát megelőző három hónapon belül kell kijelölni. 

11. Mérések 

 

Mérés Időpont Évfolyam Felelős 

Országos mérés 2021. okt. 15-ig 

felmérni, november 

5-ig jelenteni, dec. 

10-ig elvégezni. 

 

1. és 2. évfolyam 

érintett tanulói 

A digitális oktatás 

miatt a székhely 3. 

osztályainál szükség 

szerint. 

alsós mk.-vez. 

OKM matematika - 

szövegértés és 

természettudományi - 

nyelvi mérés 

o 6. évfolyam 

2022. 05.18-31 2 

nap/osztály 

o 8. évfolyam 

2022.05.4-17. 2 

nap/osztály 

digitális mérés 

6. és 8. évfolyam szakmai int. vez. 

h./tagintézmény-

vezető  

Május 4-8. a 4-8. 

osztályos gyermekek 

szülei körében a 

mérések 

szükségességének 

népszerűsítése –

tájékoztató.  

 

 

4-8. évfolyam -

intézményi 

 

 

 

osztályfőnökök 

intézményvezetés 

 

 

 

 

 

Munkaközösségek 

által irányított 

mérések 

2021. szeptember  

IKCST szerint; 

minden tantárgyból 

szaktárgyi mérések 

(pedagógusok egyéni 

megítélése alapján) 

minden évfolyamon Intézményvezetés; 

mk-vez. 

szaktanárok, NOKS 

alkalmazottak; 

utazó 

gyógypedagógusok 
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az online oktatás 

hatásainak és a 

tervezett pótlások 

előkészítése 

érdekében! 

A tanulók fizikai  

állapotának és  

edzettségének 

vizsgálata 

2021. szeptember 1. 

és 2022. június 15. 

között: intézményünk 

2021.november és 

2022. április között 

végzi. 

Feltölteni június 15-

ig kell. 

5-8. évfolyamon testnevelő tanárok 

A TÁMOP 3.1.5. 

IKCST szerint 

szociometria 2-8. 

évfolyam 2021. 

szeptember-október 

4. évfolyam 

képességmérése 

2022. január 

4-5. évfolyam 

képességvizsgálata 

2022 április és május 

tervek szerint székhelyen tanító 

pedagógusok, FEH 

mikrocsoport 

A 8. évfolyamos 

tanulók 

pályaválasztást 

megalapozó 

kompetenciák 

vizsgálata 

2021. szeptember 20. 

és 2021. október 11. 

között digitális mérés 

8. évfolyam  

 

A szaktárgyi szintfelmérések a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök 

segítségével, valamint a pedagógus egyéni belátásának megfelelő gyakorlati, online vagy 

szóbeli formában történik. 

12. Énekkarok  

Kossuth utca:  

 Szabóné Bukovinszky Márta – Tűzvirágok kamarakórus, iskolai énekkar csütörtök 14:00-

15:30 óra 

 Szigetiné Bondár Andrea – MA 1. és 2. évfolyam osztályai szerda heti 1 óra 

 Bánfi Tünde - MA 3. és 4. évfolyam osztályai: hétfő heti 1 óra (két havi váltásban) 

 

Gyulai út:  Pojendán Gergő – iskolai énekkar hétfő 14:00-15:00, péntek 14:00-15:00 

Kötegyán:- 
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13. Iskolán belüli és iskolán kívüli továbbképzések 

 

2021/2022. tanévre vonatkozó beiskolázás terv 

Név Munkakör Továbbképzés Kezdő/befejező 
időpontja 

Várható 
távollét 

Helyettesítési 
rend 

Turbucz Mária tanár gyógypedagógus 2019. 09.-2023.07. képzés időtartama 
(konzultációk és 
vizsgák) 

helyi 
munkaszervezéssel 

Turbucz Mária tanár fejlesztőpedagógus 
szakvizsga 

2021.08.-2024.06. konzultációk és 
vizsgák 

helyi 
munkaszervezéssel 

Turbucz Mária tanár közoktatási vezető 
szakvizsga 

2020.09.-2021.12. konzultációk és 
vizsgák 

helyi 
munkaszervezéssel 

Tóth Zoltánné tanító közoktatási vezető 
szakvizsga 

2020.09.-2021.12. konzultációk és 
vizsgák 

helyi 
munkaszervezéssel 

Mester Ágnes  gyógypedagógus
, tanító 

közoktatási vezető 
szakvizsga 

2020.09.-2021.12. konzultációk és 
vizsgák 

helyi 
munkaszervezéssel 

Bordásné 
Magyari 
Anrea 

tanító közoktatási vezető 
szakvizsga 

2021.09.-2022.12. konzultációk és 
vizsgák 

helyi 
munkaszervezéssel 

Pontáné 
Kender 
Magdolna 

tanár fejlesztő-differenciáló 
szakpedagógus 

2021.09.-2023.07. képzés időtartama 
(konzultációk és 
vizsgák) 

helyi 
munkaszervezéssel 

Debreczeni 
Brigitta 

tanár Többnyelvűség és 
multikulturalitás - 

mesterképzés 

2020.09.-2022.07. konzultációk és 
vizsgák 

helyi 
munkaszervezéssel 

Némethné 
Földi Katalin 

tanító Angol nyelv 
műveltségterületi 
képzés 

2021. 09-2023.07. konzultációk és 
vizsgák 

helyi 
munkaszervezéssel 

Szigetiné 
Bondár 
Andrea 

tanító Magyar Mozgáskotta 
30óra 

2021.09.-2022.07. képzés időtartama helyi 
munkaszervezéssel 

Péter Nikolett tanító Magyar Mozgáskotta 
30 óra 

2021.09.-2022.07 képzés időtartama helyi 
munkaszervezéssel 

Seres Anikó pedagógiai 
asszisztens 

tanító alapképzés 2021.09.-2024.07. képzés időtartama helyi 
munkaszervezéssel 

Nagy Imréné  tanár Út a szabadsághoz: az 
állampolgári 

kompetenciák 
fejlesztési lehetőségei 

a közép- és kelet-
európai 

rendszerváltoztatások 
tükrében című, 30 
órás, akkreditált 

pedagógus-
továbbképzés 

2021.06.-2022.08. 

képzés időtartama 

helyi 
munkaszervezéssel 
tanítás nélküli 
munkanap terhére 

Szőke Erika tanár Út a szabadsághoz: az 
állampolgári 

kompetenciák 
fejlesztési lehetőségei 

a közép- és kelet-
európai 

rendszerváltoztatások 
tükrében című, 30 
órás, akkreditált 

pedagógus-
továbbképzés 

2021.06.-2022.08. 

képzés időtartama 

helyi 
munkaszervezéssel 
tanítás nélküli 
munkanap terhére 

Halmai Lóránt tanár Út a szabadsághoz: az 
állampolgári 

kompetenciák 
fejlesztési lehetőségei 

a közép- és kelet-
európai 

2021.06.-2022.08. 

képzés időtartama 

helyi 
munkaszervezéssel 
tanítás nélküli 
munkanap terhére 
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rendszerváltoztatások 
tükrében című, 30 
órás, akkreditált 

pedagógus-
továbbképzés 

Bagdi Bence tanító Út a szabadsághoz: az 
állampolgári 

kompetenciák 
fejlesztési lehetőségei 

a közép- és kelet-
európai 

rendszerváltoztatások 
tükrében című, 30 
órás, akkreditált 

pedagógus-
továbbképzés 

2021.06.-2022.08. 

képzés időtartama 

helyi 
munkaszervezéssel 
tanítás nélküli 
munkanap terhére 

Szokai 
Dánielné 

tanár Út a szabadsághoz: az 
állampolgári 

kompetenciák 
fejlesztési lehetőségei 

a közép- és kelet-
európai 

rendszerváltoztatások 
tükrében című, 30 
órás, akkreditált 

pedagógus-
továbbképzés 

2021.06.-2022.08. 

képzés időtartama 

helyi 
munkaszervezéssel 
tanítás nélküli 
munkanap terhére 

Pallag Mária tanár Út a szabadsághoz: az 
állampolgári 

kompetenciák 
fejlesztési lehetőségei 

a közép- és kelet-
európai 

rendszerváltoztatások 
tükrében című, 30 
órás, akkreditált 

pedagógus-
továbbképzés 

2021.06.-2022.08. 

képzés időtartama 

helyi 
munkaszervezéssel 
tanítás nélküli 
munkanap terhére 

Kozmáné 
Netye 
Marianna 

tanító Út a szabadsághoz: az 
állampolgári 

kompetenciák 
fejlesztési lehetőségei 

a közép- és kelet-
európai 

rendszerváltoztatások 
tükrében című, 30 
órás, akkreditált 

pedagógus-
továbbképzés 

2021.06.-2022.08. 

képzés időtartama 

helyi 
munkaszervezéssel 
tanítás nélküli 
munkanap terhére 

Baranyi 
Adrienne 

tanár Út a szabadsághoz: az 
állampolgári 

kompetenciák 
fejlesztési lehetőségei 

a közép- és kelet-
európai 

rendszerváltoztatások 
tükrében című, 30 
órás, akkreditált 

pedagógus-
továbbképzés 

2021.06.-2022.08. 

képzés időtartama 

helyi 
munkaszervezéssel 
tanítás nélküli 
munkanap terhére 

 

- Tantestületi belső hospitálások a munkaközösségi munkatervek szerint 

- Online, akkreditált továbbképzések: pl. KRÉTA Felhasználói ismeretek,   

- POK továbbképzések – a Békéscsabai POK ütemterve alapján (ingyenes) meghirdetés szerint 

- OH intézkedési tervhez kapcsolódó kijelölt képzések és tájékoztatók 
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- Az EFOP-3.2.4 projekt keretében megvalósítandó továbbképzések informatikai továbbképzés 

témakörében a laptop használatra jogosult kollégák körében. 

- DiaPed - Diabétesz oktatási program pedagógusoknak - "BELEVALÓK" című gyakorlati képzés 

3 fő pedagógus (telephelyenként egy) 

- Alulteljesítés miatt 

Évente szükséges egy 30 órás képzésen részt venni (1-2 fő pedagógusnak). 

Javasolt online képzéseink: 

1. „TeachUp 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban” 

című 30 órás akkreditált továbbképzés (alapítási engedély száma: 287/10/2020) 

Kezdési időpont: 2021. szeptember 20. 

2. „TeachUP 2: kollaboratív tanulás és kreatív gondolkodás fejlesztése a 

gyakorlatban” című 30 órás akkreditált továbbképzés (alapítási engedély száma: 

542/8/2020) 

Kezdési időpont: 2021. november 4. 

 

Szaktanácsadások: 

 Tanító tantárgygondozó szaktanácsadás: Némethné Földi Katalin október 04., 

Bánfi Tünde október 11.  

Nyistné Pipis Csilla szaktanácsadó 

 FIT elemző szoftver alkalmazási lehetőségeinek a bemutatása, a fejlesztési 

irányok meghatározásának támogatása a nevelőtestület számára 2021. 12.03. 

 Hrabovszky Katalin szaktanácsadó 

 Matematika tantárgygondozói látogatás Hízó Erika részére 2021.11.05. 

 Hrabovszky Katalin szaktanácsadó 

 

14. Az iskola belső ellenőrzési terve 

Az intézmény a Szervezeti és működési szabályzat alapján állította össze belső ellenőrzési 

tervét. A tervet a 9. számú Melléket tartalmazza. 

Tanfelügyelet 

 A pedagógus tanfelügyeletet törölték 

 

Pedagógusminősítés 

 

 Órá Jácint Csaba – pedagógus II. 

 Turbucz Mária– pedagógus II. 

 Bagdi Bence  - gyakornok 
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Intézményi Önértékelési Csoport 

A csoport tagjai: 

Pappné Szabó Erzsébet intézményvezető 

 Tóth Zoltánné 

 Tormáné Krajcsik Irén 

 Burzuk Ilona 

 Pallag Mária 

 Hízó Erika 

 Pete Lászlóné 

Az önértékelés célja: 

Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy pedagógusra, vezetőre, valamint az intézményre 

vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető 

önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket 

tervezzen, fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse,szervezeti és egyéni tanulási, 

önfejlesztési programokat indítson , majd újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok 

megvalósításának eredményességét. 

3. Elvárt eredmények 

 Az intézmény, a pedagógusok, vezetők pedagógiai-szakmai munkájának fejlődése 

 Erősségek és fejleszthető területek meghatározásával nő az önképzés, megújulás 

igénye 

 Megnövekszik és minőségileg magasabb színvonalú lesz az intézményen belüli 

tudásmegosztás 

 Szakmai munkaközösségek együttműködési színvonala emelkedik 

 Megújuló intézményi gyakorlat 

 A vezetők pedagógiai és vezetői készségének fejlődése 
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Intézményi Önértékelési Csoport munkaterve 

Hónap Pedagógus/Intézmény Adatrögzítő 

Szeptember az éves program elkésztése IÖCS tagok 

Október 

 

Minősítésre jelentkezett 

kollégák támogatása 

Új önértékelések rögzítése 

az OH felületén: 

- Bánfi Tünde 

- Bagdi Bence 

- Debreczeni Brigitta 

- Némethné Földi 

Katalin 

- Törökné Józsi 

Andrea 

- Gurzó László 

- Rehák Szilvia 

bevont kollégák, IÖCS tagok 

November - december önértékelések áttekintése, 

önértékelés, önellenőrzés, 

határidők (5 év) 

felülvizsgálata 

pedagógusok, IÖCS,  

Január Új önértékelések lezárása 

A második 5 éves 

önfejlesztési időszak 

elindítása 

bevont kollégák, IÖCS 

tagok, 

kijelölt kollégák 

Február-június 

1-15 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember-december 

16-40 fő 

A második 5 éves 

önfejlesztési időszak 

önértékeléseinek a 

lebonyolítása: 

1. Liptákné Tóth Andrea  

2. Pallag Mária  

3. Pojendán Gergő  
4. Tóth Zoltánné  
5. Tóth-Burzuk Ilona  

6. Baranyi Adrienne  

7. Juhász Kitti Enikő  
8. Kenderné Fábián Ildikó  

9. Hízó Erika  

10. Diószeginé Képíró 

Ildikó  

11. Frülichné Tóth Beáta  

12. Kozmáné Netye 

Marianna  

13. Halmai Lóránt  

14. Kiss Julianna 

15. Szilágyiné Hajdák Éva 

16. Fekete Sándorné  

17. Szabóné Halász 

Marianna  

18. Gurzóné Molnár Katalin  

intézményvezetés 

bevont kollégák, IÖCS 

tagok, 

kijelölt kollégák 
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19. Torma Péter József  
20. Nicoaráné Csótya Csilla 

Magdolna  
21. Bondár Edit  
22. Nagy Imréné  
23. Szőke Erika  
24. Szloboda Beáta Ilona  

25. Óré Jácint Csaba  
26. Tormáné Krajcsik Irén  
27. Szokai Dánielné  
28. Stokné Kiss Mónika  

29. Nagyné Nagy Ildikó  
30. Seres Tamás 
31. Bordásné Magyari 

Andrea  

32. Frankó Rita  
33. Kissné Gyebnár Ágnes  
34. Óré Henriett  

35. Horváthné Szöllősi 

Ágnes  
36. Szabóné Bukovinszky 

Márta  
37. Pontáné Kender 

Magdolna  
38. Mester Ágnes Szilvia  

39. Turbucz Mária  
40. Péter Nikolett  

 

A pedagógusok első öt éves önértékelési ciklusa a végéhez közelít, így a 2022. évben szükséges 

ezen önértékelések felülvizsgálata, új önfejlesztési ciklus indítása. Nagy számú pedagógus 

esetén ez nagyon összetett és sok odafigyelést igénylő folyamat, amely a tantestület 

összefogása, egymás segítése nélkül nem mehet. 

2022. őszén szükséges elvégezni az intézményi önértékelést az egész iskolára és a 

tagintézményre vonatkoztatva is. 

A korábbi önfejlesztési folyamat indult: 

Intézmény 
Sarkadi Általános Iskola Sarkad 

(028301 - 001) 
79363057897 

2017-

11-24 

Intézmény 

Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni 

Tagintézménye Kötegyán (028301 - 

004) 

72474949696 
2017-

11-24 

Új önfejlesztési terv szükséges: 2023. január 

Az önértékelési tevékenység indításáért felelős: Pappné Szabó Erzsébet intézményvezető. 

15. Pályázatok 

 Részt veszünk iskolagyümölcs (1-6. évfolyam) és iskolatej (1-8. évfolyam) programban  
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 Több osztály nevez minden évben a Reál Osztálykassza versenybe. 

 EFOP-4.1.2-17-2017-00063: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a 

hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében 

pályázat célja a székhelyintézmény infrastrukturális felújítása a hátránykompenzálás 

érdekében. A fő pályázathoz több egyéb, főleg szakmai, módszertani, illetve 

eszközfejlesztési és tanulói lemorzsolódást csökkentő pályázat kapcsolódik. 

 EFOP-3.1.15-16-2016-00011 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása” pályázat szintén a székhelyt érinti.  

A projekt célja: 

- A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése, 

újratermelődésének megakadályozása, a köznevelés hátránykompenzációs és 

esélyteremtő képességének növelése 

- Célzott és a helyi igényeken alapuló komplex intézményfejlesztés 

- A helyi szintű pedagógiai-szakmai szolgáltató rendszer fejlesztése 

- Helyi közösségi együttműködés megvalósítása 

- A veszélyeztetettséget növelő tényezők azonosítása, személyre szabott 

beavatkozások 

- A deszegregációt elősegítő oktatásszervezési eljárások bevezetése 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek: 

- A projekt elsődleges célja − preventív és intervenciós tevékenységekkel − az 

iskolai lemorzsolódás megelőzése. A projekt egésze intézményi fejlesztésekre 

irányul, a fejlesztések fókuszában minden esetben célzott és helyi igényeken 

alapuló komplex intézményfejlesztés áll. 

- intézmény- és szervezetfejlesztési, hatékonysági beavatkozások tervezése és a 

végrehajtás támogatása 

- a taneszközkészlet fejlesztése 

- belső pedagógusi, nevelőtestületi közösségfejlesztés 

- az intézményi hálózatépítés támogatása 

 EFOP-3.2.4-16 Digitális kompetencia fejlesztése – tanulói tabletek és tanári laptopok 

biztosítása a korszerű oktatási feltételek és módszerek bevezetéséhez 

                                                           
1 EFOP -3.1.15-16-2016-0001 pályázati anyag 
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 EFOP-3.1.2-16-2016-00001 „A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás érdekében.” A KOMPLEX ALAPPROGRAM 

 EFOP-3.3.2-16-2016-BS1-000246 az Erkel Ferenc Művelődési Központtal közös 

„kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázata lehetőséget 

ad múzeumpedagógiai programok megvalósítására, és a székhelyen egy roma 

hagyományőrző kamarakórus működtetéséhez. 

 EFOP-3.3.2-16-2016-00304 a Csabagyöngye Kulturális központtal közösen szintén a 

„kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázat keretében 

tehetségfejlesztő táborokat, tudományos előadásokat, hagyományőrző programokat 

valósíthatunk meg a következő 2 évben. Különösen örülünk annak, hogy az SNI tanulók 

számára művészeti program valósulhat meg a pályázat jóvoltából. 

 A Sarkadi Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár EFOP-3-3-2-16 kódszámú 

„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázatának is 

részesei vagyunk, mely legfőképpen tanulóink szabadidős tevékenységét színesíti 

táborokkal, szakkörökkel és szabadidős foglalkozások sokaságával.  

 EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001 „Ösztöndíj és mentorálási támogatás 

hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram” című kiemelt 

projekt Út a középiskolába alprogramja segítségével 50 tanulónk kap mentori 

támogatást és ösztöndíjat a továbbtanulás érdekében. Jelenleg 13 mentor támogatásával 

működik a programunk, akik iskolánk pedagógusai közül kerülnek ki. 

  A TÁMOP 3.1.4C-14-2015-0079 „Innovatív újítások a sarkadi iskolában” 

pályázatnak a fenntartási időszakában járunk. Ezen pályázat keretében megvalósítandó, 

megvalósuló programok: Biciklitúrák, Természet közeli sporttábor, Nyelvi táborok, 

Nyelvi témahét, Nyelvi vetélkedők, Nyílt- és zárt forráskódú szoftverek közötti 

különbségének bemutatása, Családi nap, Közlekedési ismeretek, Külső iskolai 

partnerség, pedagógus továbbképzések (Lelki egészség, Családpedagógia, Konfliktus 

és agressziókezelés). 

 EFOP-3.3.6-17-00021 pályázatban a „Kollabor” Életfa Alapítvány-Békés Megyei 

Könyvtár közös szervezésében a felső tagozatot célozva ismeretterjesztő előadások és 

testnevelés órák tartása történt meg. A következő félévekben vetélkedők, 

egészségtudatos életvezetés, korszerű technika alkalmazása a tanulói foglalkozásokon 

témakörében valósulnak meg programok. 
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 Szintén résztvevői vagyunk a „Határtalanul” pályázat több elemének is.  Eddig 3 

erdélyi utat sikerült megvalósítani közel 100 tanulóval. Ebben az évben újabb közel 50 

tanuló utazhat ingyenesen több napra Szent László királyunk nyomában. A következő 

években további utakat tervezünk. 

 EFOP-3.3.5-17-2017-00041 azonosítószámú „Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Gyulai 

Tankerületi Központnál” című pályázat lehetőséget teremt a tanév végén egy hét 

napközis és egy hét bentlakásos táborozás szervezésére. A táborok célja tematikus 

területeken ismeretátadás, hátránycsökkentés és a szabadidő hasznos eltöltése. 

 TÁMOP 3.1.4B jelű „Köznevelés az iskolában” pályázat keretében két projektünk is 

megvalósulásra került 2015-ben, jelenleg a fenntartási időszak zajlik. Az egyik 

„Közösségi tér kialakítása az iskolában”, a másik „Partnerségi viszony kialakítása civil 

szervezetekkel”. Ebben a programban valósul meg a ma nagyon időszerű drogprevenció 

az iskolánkban. 

 RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény 

gyermekes családok számára” c. projekt 

Kapcsolódunk: 

 AZ EFOP-1.4.2-16-2016-00008 „GYEREKESÉLY PROGRAM A SARKADI 

KISTÉRSÉGBEN” programhoz. 

 Az EFOP 3.2.9-16-2016-00016 azonosítószámú „Az iskolai szociális munka 

kialakítása a Sarkadi Járás településein” c. projekthez. 

 Az EFOP-1.8.20 A mentális egészség helyi kapacitásfejlesztése a Sarkadi járásban 

elnevezési pályázathoz. 

Pályázati tevékenységünk szerteágazó. Pedagógusaink jelentős energiát fektetnek a bevont 

tanulók szociális fejlesztésére, a szülők minél aktívabb cselekvőként történő bevonására. A 

jövőben is arra törekszünk, hogy a pályázatok gazdagítsák iskolánkat, módszertani kultúránkat 

és a gyermekek mindennapjait. 
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A munkaterv mellékletei 
1. Eseménynaptár 

2. Szabadságolási terv 

3. A szakmai munkaközösségek munkaterve 

4. Fejlesztő foglalkozások rendje 

5. A diákönkormányzat munkaterve 

6. A szülői munkaközösség munkaterve 

7. Szakkörök 

8. Sportköri foglalkozások rendje 

9.1 Az intézmény belső ellenőrzési terve 

o 9.2 IKCST 

o 9.3. OKM intézményi intézkedési terv  

o 9.4. OKM tankerületi intézkedési terv  

10. A munkaterv költségvetési melléklete 
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Záradékok 
 

Készítette a munkaközösségek munkatervei alapján, a telephelyek és a tagintézmény 

adatszolgáltatásainak felhasználásával az intézményvezető. 

A munkatervhez a fenntartó 2021. augusztus 24-i tankerületi értekezletén elhangzott előzetes 

állásfoglalása, valamint a szülői szervezet és a diákönkormányzatok előzetes véleménye és 

munkatervei is felhasználásra kerültek. 

Az intézményben Közalkalmazotti Tanács nem működik. 

A munkatervhez az intézményi tanács kiegészítést nem fűzött, véleményében támogatta az 

abban foglaltakat. 

 

Sarkad, 2021.08.30. 

 

Pappné Szabó Erzsébet 

intézményvezető 

 

A munkatervet a nevelőtestület a 2021. augusztus 30-i tanévnyitó értekezleten 100%-os 

támogatással elfogadta. (Jegyzőkönyv és jelenléti ív szerint.) 

 

Sarkad, 2021.08.30. 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: Eseménynaptár 

AUGUSZTUS 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

Alakuló nevelőtestületi 

értekezlet 
 23. Pappné Szabó Erzsébet Gyulai út 

Javító vizsgák  24. ig.h. 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Munkaközösségi értekezletek -

munkaközösségi munkatervek 

elkészítése, leadása  

 23-25. munk.vez. Mindkét telephelyen 

Tanévnyitó értekezlet  30. Pappné Szabó Erzsébet Gyulai út 

Tankönyv és füzetcsomag 

kiosztása 
 24-31. tankönyvfelelősök 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

SZEPTEMBER 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

Tanévnyitó ünnepség  01. 
ig. h., int. vez., tagint. 

Vez. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Alsós szülői értekezletek  01. of Mindkét telephelyen 

Felsős szülői értekezletek  02. of Minden telephely 

DÖK alakulók  02. DÖK vezetők 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Virológiaia edukációs előadások  02-03. védőnők int.v.h. 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Az első osztályosok fotózása 
hónap 

folyamán 
tanítók 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Osztálydekoráció elkészítése 
hónap 

folyamán 
of., szaktanárok 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Szakköri/sportköri/énekkari 

igények 
 08-ig igazgatóh.,   Mindkét telephelyen 

Intézményi DÖK vezető 

megválasztása 
 06. DÖK patronáló nevelő Gyulai út 
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Tankönyvrendelés lezárása  08. 
tankönyvfelelősök, int. 

vez. 
Mindkét telephelyen 

Intézményi munkaterv 

elkészítése, leadása 
 13. int. vez. Kossuth u. 

Tanmenetek elkészítése, 

bemutatása, jóváhagyása 
 17. 

pedagógusok, munk. 

vez. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

A Magyar Diáksport Napja - 

Mesebeli 7 próba, Egy a 

természettel-családi nap, szüret 

projekt 

 24. 

ig. h., tagint. Vez., 

testnevelők, 

pedagógusok, 

gyógypedagógusok 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Honvédelmi haditorna  24. 
Torma Péter, Tormáné, 

Seres T., Tari I. 
Gyulai út 

Óvoda-iskola átmenetet segítő 

munkacsoport alakulása 1. és 4. 

osztályos tanítók és óvónők 

részvételével 

harmadik 

héten 

első-negyedik osztályos 

of. 
Mindkét telephelyen 

Őszi játszóház az SNI 

tanulóknak 

negyedik 

héten 
sp. Tagozat nevelői Kossuth utca 

KAP értekezletek 
negyedik 

héten 
FEH mikrocsoport 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Tanulói képességek 

diagnosztizálása, tehetséges 

tanulók szűrése, fejlesztési 

területek, együtt működési 

lehetőségek meghatározása, 

tehetségazonosítás 

a hónap 

folyamán 
of., szaktanárok Minden telephelyen 

Együttműködés kialakítása az 

iskolai Vöröskereszt 

vezetésével, tagtoborzás 

támogatása, vöröskeresztes 

csoport megszervezése 

a hónap 

folyamán 

DÖK vezetés, 

Vöröskereszt 

tisztviselők 

Kossuth utca 

Színház- és bábszínház bérletek 

megvásárlása 

hónap 

vége 
of. Mindkét telephelyen 

Átmenetek program (EFOP 

3.1.5.) kapcsolatfelvétel Ady-

Bay Gimnáziumban Reál 

munkaközösségi értekezlet 

utolsó 

héten 
intézményvezetés   

Levelőző versenyekre 

jelenkeztetés 

a hónap 

folyamán 
tanítók, szaktanárok Mindkét telephelyen 
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Nyolcadik osztályosok 

pályaorientációs mérése 

 09.20-

10.11. 

of. Feladatellátási hely-

vezető 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Tanévnyitó suli-buli 8. osztály 
hónap 

végén 
8. osztály Gyulai út 

A magyar népmese napja, 

könyvtárlátogatás -

nagycsoportos óvodások 

bevonása, ellátogatni az 

óvodákba 

 27-30. 
tanítók, munk. vez., 

gyógypedagógusok 
Mindkét telephelyen 

OKTÓBER 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

önértékelések folyamatos IÖCS 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Megemlékezés az idősek 

világnapjáról 
01. Diószeginé K.I. BMKK 

"Muzsikál az erdő…" családi 

nap 
 02. 

osztályfőnökök, 

Frülichné  
Városerdő 

Statisztika elkészítése, 

adatszolgáltatás 
 1.-15. 

pedagógusok, ig.h., 

iskolatitkárok, 

rendszergazda, int.vez. 

Intézményi és 

telephelyi 

Munkaértekezlet  4. igh., tagint. Vez. Kossuth u., Kötegyán 

Munkaértekezlet  5. igh., Gyulai út 

Aradi vértanúk - Nemzeti ünnep 

– városi ünnepségen 
 6. 

Gyulai úti humán mk., 

int.vez.hely. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Vöröskereszt témanap  12. Tóth-Burzuk I. Kossuth u. 

Játszótársam, mond, akarsz-e 

lenni? verseny kiírása, 

munkaközösségi értekezlet: 

Milleniumi ünnepségek 

 14. Diószeginé K.I. Kossuth u. 

DIFER mérés, elsős eDia 

mérésekmegkezdése 
 15-től 

elsős, másodikos és 

harmadikos oszt. of. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Őszi témahét - óvodások 

számára nyílt nap 
 15.-19. 

DÖK, munkaközösség-

vezetők osztályfőnökök 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Tökfaragó verseny 
szünet 

előtt 
DÖK mindkét telephelyen 
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Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe 
 22. of. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Október 23-ai nemzeti ünnep – 

települési rendezvényeken 
 22. 

int.vez.hely, tagint.vez., 

színjátszók 
Mindkét telephelyen 

Bűnmegelőzési fórum   22. Szokai Dánielné Kötegyán 

Iskola és sportcsarnok avató, 

iskolagalária 
 23. 

intézményvezető, 

munk.k.vez., NCsCs 
Kossuth u. 

Különleges bánásmódot igénylő 

tanulók szüleivel az 

előrehaladás, fejlesztés 

megbeszélése 

 26. of. Kötegyán 

Felsős munk. értekezlet: a 

beilleszkedés tapasztalatai 

harmadik 

hét 
felsős munk. köz.vez. Mindkét telephelyen 

IKCST szerinti programok, 

értekezletek, mérések, 

továbbképzések 

a hónap 

folyamán 

pedagógusok, FEH 

munkacsoport 
Kossuth u. 

Alsós munkaközösségi 

értekezlet 

hónap 

folyamán 
mk. Vez. Minden telephelyen 

Felsős munkaközösségi 

foglalkozás: alsó-feleső átmenet 

munkacsoport létrehozása 

harmadik 

héten 
mk. Vez. Mindkét telephelyen 

Óralátogatások, a 4. évfolyamon 

a hangos olvasás felmérése 

hónap 

folyamán 
mk. Vez. Kossuth u. 

Szociometriai mérések 
hónap 

folyamán 
pedagógusok, mk.vez. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Átmenetek program (EFOP 

3.1.5.)  az Ady-Bay 

Gimnáziumban 

hónap 

folyamán 
intézményvezetés Ady-Bay Gimn. 

Jelentkezés a "Túzok tusa" 

természettudományi vetélkedőre 

hónap 

folyamán 

Nicoaráné Cs. Cs., 

Torma Péter 

Körös-Maros 

Nemzeti Park 

Felkészülés az Ady szavaló 

versenyre 

hónap 

folyamán 
szaktanárok Mindkét telephelyen 

Reál munkaközösség 

foglalkozása:témahetek, 

aktuális feladatok megbeszélése  

utolsó hét 
Pontáné Kender 

Magdolna 
Gyulai út 

Kerékpártúrák, 

osztálykirándulások 

TÁMOP3.1.4.C-14  

a hónap 

folyamán 

Tóth Zoltánné, Burzuk 

Ilona,  
Kossuth u. 
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Őszi szünet   23-02. iskolavezetés 

Mindkét telephelyen 

és a 

tagintézményben 

NOVEMBER 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

önértékelések folyamatos IÖCS 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Munkaértekezlet  02. igh., tagint. Vez. Kossuth u., Kötegyán 

Munkaértekezlet  03. igh., Gyulai út 

Szülői értekezletek (1.-4. évf.)  09. of Mindkét telephelyen 

Szülői értekezletek (5.-7. évf.) 10 of Mindkét telephelyen 

DIFER létszám feltöltés  10-ig elsős of., iskolatitkárok Mindkét telephelyen 

Pályaválasztási szülői 

értekezletek 
 11. ig.h., tagint. Vez. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Nagycsoportos óvodások 

látogatása, nyílt napok és családi 

nap, adventi vásár 

 11. 
pedagógusok, DÖK int. 

V. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Nevelőtestületi továbbképzés - 

tanítás nélküli munkanap 
 12. minden pedagógus Kötegyán 

Őszi témahét: Az őszi falevél  15.-19. ig.h. Minden telephelyen 

Pályaválasztási tanítás nélküli 

munkanap 
 15. int. Vez. Minden telephelyen 

Salátaparty  17. Turbucz Mária Kossuth u. 

Egészségnevelési hónap: 

osztály, telephely és intézményi 

szintű programok az egészség 

jegyében,  

egész 

hónapban 

ig.h., DÖK vezetők, 

munkaközösségvezetők, 

fejlesztő pedagógusok 

Mindkét telephelyen 

Egészségnevelési hónap 

rendezvényei a felső tagozatos 

diákönkormányzattal (2. 

évfolyam) 

 15-26. pedagógusok, mk.vez. Minden telephelyen 

A gyerekek első 3 havi 

munkájának értékelése 
 22. of. Kötegyán 
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Digitális és bukásértesítők 

kiküldése 8alulteljesítés jelzése) 
 22-26 osztályfőnökök 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Őszi intézményi nevelőtestületi 

értekezlet: EFOP315, belső 

képzést támogató ért. 

 25. intézmény-vezetés, Kossuth utca 

Adventi koszorúk készítése - 

verseny; Salátaparti megújított 

formában  

 25. DÖK vezetők Mindkét telephelyen 

Ifjú zenebarátok napja  26. 
Kozmáné Netye 

Marianna 
Kötegyán 

Játszótársam… verseny döntője  26. 

humán munk. 

Diószeginé Képíró 

Ildikó 

Kossuth u. 

Játszótársam… döntő  27. 
Diószeginé, humán 

munkaközösség 
Kossuth utca 

Ügyesebb vagy, mint egy 

ötödikes? – egészségügyi 

vetélkedő 

 30. 

Pontáné Kender 

Magdolna; Bondár Edit; 

Tormáné Krajcsik Irén 

Gyulai út 

Különleges bánásmódot igénylő 

tanulók szüleivel az 

előrehaladás, fejlesztés 

megbeszélése 

30. of. Kötegyán 

Részvétel a "Kapkodd a lábad 

sportvetélkedőn 

Sarkadkeresztúron 

a hónap 

folyamán 

alsós pedagógusok, 

int.v.h. 
Sarkadkeresztúr 

Fizikai állapotfelmésrés 

megkezdése 

a hónap 

folyamán 
testnevelők 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Karate az iskolai testnevelés 

keretein belül -pedagógus 

továbbképzés 

 30. Szőke erika Kötegyán 

Átmenetek program (EFOP 

3.1.5.) az Ady-Bay 

Gimnáziumban:pályaválasztás 

a hónap 

folyamán 

intézményvezetés, FEH 

munkacsoport 
Ady-Bay Gimn. 

IKCST szerinti programok, 

értekezletek, mérések, 

továbbképzések 

a hónap 

folyamán 

pedagógusok, FEH 

munkacsoport 
Kossuth u. 

Felsős munkaközösségi 

értekezlet - pályaválasztás 

hónap 

folyamán 

munkaközösség-

vezetők 
Minden telephelyen 
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Alsós munkaközösségi 

értekezlet - Tájékoztatás az első 

osztályos tanulók iskolai 

beilleszkedéséről 

hónap 

folyamán 

of, tanítók, 

munk.köz.vez. 
Kossuth u. 

Alsós munkaközösségi 

értekezlet: "óralátogatások, 

hospitálások" 

hónap 

folyamán 
mv. vez., tanítók,  Gyulai út 

Tanulmányi versenyek a 8. 

évfolyamosok számára 

hónap 

folyamán 
humán mk. Vez. Ady-Bay Gimn. 

Ady-hét, Ady szavaló verseny 

7.-8. évf. számára 

hónap 

folyamán 
humán mk. Vez. Ady-Bay Gimn. 

Jelentkezés (és részvétel) a 

megyei Varga Tamás 

matematika versenyre 

hónap 

folyamán 
Tormáné Krajcsik Irén Gyulai út 

Angol-amerikai Országismereti 

Verseny 

hónap 

folyamán 
nyelvtanárok Ady-Bay Gimn. 

"Ismerd meg Békés megyét" 

természettudományi, kistérségi 

vetélkedő 

hónap 

folyamán 

7., 8. oszáltyo of., 

földrajz szakos 

pedagógusok 

Ady-Bay Gimn. 

Részvétel az Okányi Ált. Isk. 

Sarkadkeresztúri Telephelyének 

„Kapkodd a lábad „vetélkedőjén 

a hónap 

folyamán 
alsós munk. vez. ig. h. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Simonyi Zs. helyesírási verseny 

iskolai fordulója 

hónap 

folyamán 

humán munkaközösség, 

Diószeginé 
Mindkét telephelyen 

Tanulmányi és 

szavalóversenyek az Ady-Bay 

Gimnáziumban 

a hónap 

során 
ig.h., tagint. vez. Ady-Bay Gimn. 

KAP értekezlet 
negyedik 

hét 
minkrocsoport 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Részvétel a nyitott bíróság 

programon 8. o. 

a hónap 

során 
Pontáné Kender M.  Kossuth 

Alsós munkaközösségi 

értekezlet - a karácsonyi műsor 

előkészítése 

utolsó hét mk. vez., tanítók,  Kötegyán 

DECEMBER 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

önértékelések folyamatos IÖCS 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Adventi gyertyagyújtások péntekek munk. vez., DÖK vez. 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 
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Munkaértekezlet   nov.30.  igh., tagint. Vez. Kossuth u., Kötegyán 

Munkaértekezlet  01. igh., Gyulai út 

Reál munkaközösség 

foglalkozása:aktualitások 
 1. hét Pontáné Gyulai út 

Mikulás nap az iskolában és az 

Idősek Otthonában 
 06. Bagdi Bence Kötegyán 

Mikulás várás, "Jön a Mikulás" - 

a Kötegyán Település Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

családi programjának segítése 

 06. oszt. f., DÖK vezetés Kötegyán 

Mikulás nap az iskolában és az 

Idősek Otthonában 
 06. Bagdi Bence Kötegyán 

Mikulás várás, "Jön a Mikulás" - 

a Kötegyán Település Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

családi programjának segítése 

 06. oszt. f., DÖK vezetés Kötegyán 

Mikukás vonat, Mikulás 

ünnepségek 
 06. oszt. f., DÖK vezetés Mindkét telephelyen 

DIFER mérések leadása   10. elsős of., iskolatitkárok Minden telephelyen 

Karácsonyi készülődés és 

kézműves vásár szervezése és 

lebonyolítása családi nap 

  11. Bondár Edit Gyulai út 

Advent: megemlékezések, 

műsorok, koszorúkészítés, 

látogatás a szeretetotthonokban, 

SNI műsorok 

hónap 

folyamán 

ig. h., tagint. vez., DÖK 

vez. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Átmenetek program (EFOP 

3.1.5.)  az Ady-Bay 

Gimnáziumban 

hónap 

folyamán 
intézményvezetés Ady-Bay Gimn. 

Reál munkaközösség 

foglalkozása:aktualitások 
 1. hét Pontáné Gyulai út 

Alsós munkaközösségi 

értekezlet - Aktuális feladatok, 

események, erősségek-

gyengeségek 

hónap 

folyamán 
of, tanítók, munk.v. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Felsős osztályfőnöki 

munkaközösségi értekezlet 

harmadik 

hét 

munkaközösség-

vezetők 
Mindkét telephelyen 

Kazinczy szép kiejtési verseny 

előkészítése, 

versenyzőválogatás a városi 

szavalóversenyekre 

a hónap 

folyamán 
humán munkaközösség Mindkét telephelyen 
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Kapcsolat felvétele az óvodával, 

óvodások meghívása az iskolai 

rendezvényekre, bevonásuk a 

műsorba 

 11. Szőke Erika Kötegyán 

Áthelyezett munkanap 

(december 24.) 

Témanap:advent, karácsony  

 11. minden pedagógus 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

"Cipősdoboz akció" - 

jótékonysági adománygyűjtés 
 11. DÖK, of. Gyulai út 

Iskolagaléria  13. 
NCsCs Kokaveczné, 

Pappné Sz.E. 
Kossuth u. 

Települési adventi programban 

való részvétel 

a hónap 

folyamán 
Szokai Dánielné Kötegyán 

KAP értekezlet  17. Tóth Zoltánné,  
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Karácsonyi témanap (4. 

közösségi nap és ünnepi évzáró 

műsor) kaarácsonyi forgatag, 

játszóház, meglepetés műsor a 

gyerekeknek. 

 17. 
int.vez.hely, tagint.vez., 

DÖK vezetők 
Mindkét telephelyen 

Karácsonyi műsor az iskolai 

ünnepségen és az idősek 

otthonában, Karácsonyi 

témanap a Kötegyáni 

Református Egyházközség 

támogatásával 

 18-20. of. Kötegyán 

Benevezés a Bendegúz 

nyelvészversenyre 

a hónap 

folyamán 
humán munk.  Gyulai út 

Országos német nyelvi verseny 

iskolai fordulója 

a hónap 

folyamán 
humán munk.  Gyulai út 

Kazinczy -verseny előkészítése 
a hónap 

folyamán 
humán munk.  Mindkét telephelyen 

Könyvtárlátogatás az ünnepi 

könyvhét alkalmából 

a hónap 

folyamán 

alsós és humán 

munkaközösség vez. 
Mindkét telephelyen 

IKCST szerinti programok, 

értekezletek, mérések, 

továbbképzések 

a hónap 

folyamán 

pedagógusok, FEH 

munkacsoport 
Kossuth u. 

Német nyelvi versenyek 

Göndöcs; Békéscsaba 

a hónap 

folyamán 
humán mk. Gyulai út 
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Részvétel az idősek karácsonyi 

ünnepségén 

hónap 

folyamán 

humán és alsós 

munkaközösségek 
Mindkét telephelyen 

Téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap 
 17.     

Tanítás nélküli munkanap, 

önképzés 
 20.     

Tanítás nélküli munkanap, 

önképzés 
 21.     

JANUÁR 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

önértékelések folyamatos IÖCS 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Félévi osztályozó vizsgák  10-21. 
felsős munkaközösség-

vezető 
Mindkét telephelyen 

Alsós munkaközösségi 

értekezlet: első félév értékelése 

harmadik 

hét 

alsós és napközis 

munkaköz. Vez. 
Mindkét telephelyen 

Kazinczy-verseny iskolai 

fordulója, területi döntője 

hónap 

folyamán 
Diószeginé K.I. Mindkét telephelyen 

Magyar Kultúra Napja  21. 
magyar szakos 

pedagógusok 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Félévi felmérések megírása  21-ig 
osztálytanítók, 

szaktanárok 
Mindkét telephelyen 

Félévi osztályozó értekezlet  20. int. vez., ig.h.,  
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Első félév vége  21. intézményvezető 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

8. osztályosok szülői értekezlete  10-14. osztályfőnökök Minden telephelyen 

Továbbtanulási lapok kitöltése 
hónap 

vége 
of. Munk. Minden telephelyen 

Alsós munkaközösségi és 

óvoda-iskola munkacsoport 

félévi értekezlete 

hónap 

folyamán 

munkaközösség-

vezetők 

Mindkét telephelyen, 

intézményi szinten 

Reál munkaközösség 

foglalkozása: a félév értékelése, 

felkészülés a matematika 

versenyekre 

hónap 

vége 

Pontáné Kender 

Magdolna, Kenderné 

Fábián Ildikó 

Gyulai út 

KAP értekezlet  27. Tóth Zoltánné Kossuth u. 
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4.évfolyam képességvizsgálataí 
hónap 

folyamán 

Tóth Zoltánné, Rajki-

Tóth l. 
Mindkét telephelyen 

Óvoda-iskola és az alsóból-

felsőbe mukacsoport és 

gyakorlatközösség értekezletei 

hónap 

vége 

Csizmadia Erika, Tóth 

Zoltánné 
Mindkét telephelyen 

„Az év hangja” szavalóverseny 

iskolai fordulója 

hónap 

folyamán 
humán munkaközösség Mindkét telephelyen 

Varga Tamás Matematika 

verseny döntője 

hónap 

folyamán 
Tormán Krajcsik Irén Békéscsaba 

Félévi munka értékelése 
hónap 

vége 
of. Kötegyán 

Gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatok 

áttekintése a családgondozó és a 

szociális munkás részvételével 

 31. of. Kötegyán 

Jelentkezés az "Év Hangja" 

kistérségi szavalóversenyre 

hónap 

folyamán 

alsós és humán 

munkaközösségek 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Félévi értesítők kiosztása  28. of. 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

FEBRUÁR 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

önértékelések folyamatos IÖCS 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Félévi nevelőtestületi értekezlet   03. Pappné Szabó Erzsébet Gyulai út 

Munkaértekezlet  01.31. igh., tagint. Vez. 
Kossuth u., Gyulai út, 

Kötegyán 

Alsós szülői értekezletek   01. tanítók, osztályfőnökök Mindkét telephelyen 

Felsős szülői értekezletek  02. of. Mindkét telephelyen 

Valentin napi képeslapküldés, 

versíró verseny 
 14. DÖK vez. Mindkét telephelyen 

Osztályfőnöki munkaközösségi 

foglalkozások 

második 

hét 
of. Munkaközösség mindkét telephelyen 

helyi informatika verseny 
hónap 

folyamán 
Bondár Edit Gyulai út 

Zrínyi I. Mat. v. területi fordulói, 

tanítás nélküli munkanap 
 18. 

Kenderné F.I., bevont 

pedagógusok 
Mindkét telephelyen 
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KAP értekezlet  24.   
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Különleges bánásmódot igénylő 

tanulók szüleivel az 

előrehaladás, fejlesztés 

megbeszélése 

 24. of. Kötegyán 

Megemlékezés a felső tagozaton 

a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatairól 

 25. of. 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Álarckészítő verseny -DÖK, sp, 

alsó 

február 4. 

hete 
DÖK 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Farsangi ünnepség (témanap)  25. 
int.vez.hely, tagint.vez, 

DÖK 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Bendegúz-nyelvi verseny 

területi forduló 

hónap 

folyamán 
humán munkaközösség mindkét telephelyen 

Alsós munkaközösség 

értekezlete - aktualitások 

hónap 

folyamán 
of., tanítók, munk. Vez. mindkét telephelyen 

Nevezés, részvétel a Kortárs 

Versmondó Versenyen, 

Békéscsabán 

hónap 

folyamán 
alsós munkaközösség Kossuth u. 

Humán munkaközösség: 

március 15-i ünnepség 

előkészítése 

hónap 

folyamán 
Diószeginé K.I. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Óvoda-iskola átmenet 

programjainak szervezése, 

iskola előkészítő foglalkozások 

szervezése 

hónap 

folyamán 
Szőke Erika Kötegyán 

MÁRCIUS 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

önértékelések folyamatos IÖCS 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Munkaértekezlet  02.28. igh., tagint. Vez. Kossuth u., Kötegyán 

Munkaértekezlet  01. igh., Gyulai út 

Zrínyi-Gordiusz 

eredményhirdetés 

hónap 

eleje 
Kenderné Fábián Ildikó BBMKK 

 reál munkaközösségi értekezlet 
hónap 

eleje 

Pontáné Kender 

Magdolna 
Gyulai út 
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Osztályfőnöki munkaközösségi 

foglalkozás 

második 

hét 

of. Munkaközösségek 

vezetői 
mindkét telephelyen 

Munkaközösségi értekezletek: 

tavaszi nyílt napok előkészítése 

második 

hét; 
alsós munkaközösség 

Mindkét telephelyen; 

Kötegyánban 

48-as forradalom - Nemzeti 

ünnep műsorszolgáltatás - városi 

műsor biztosítása 

  15. 
Kossuth utca humán 

mk., int.vez. hely. 
városi, telephelyeken 

Nyílt napok a leendő első 

osztályosok számára, 

 17-18., 

25. 
igazgatóhelyettesek 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Óvodai szülői értekezlet 

látogatása 
  18. Szőke Erika Kötegyán 

Bukásértesítők kiküldése   18-22. igazgatóhelyettesek 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Tavasz témahét  21-25. munkaközöség-vezetők 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

KAP értekezlet   24.   Kossuth utca 

Áthelyezett munkanap:márc. 14 

-tanítás nélküli munkanap:DÖK 

nap 

 26. DÖK vezetők 
Mindkét telephelyen; 

Kötegyánban 

Különleges bánásmódot igénylő 

tanulók szüleivel az 

előrehaladás, fejlesztés 

megbeszélése 

 31. of. Kötegyán 

tablófotózások 
a hónap 

folyamán  
of. 

Mindkét telephelyen; 

Kötegyánban 

IKCST szerinti programok, 

értekezletek, mérések, 

továbbképzések 

a hónap 

folyamán 

pedagógusok, FEH 

munkacsoport 
Kossuth u. 

„Az év hangja” szavalóverseny 

körzeti fordulója 

hónap 

folyamán 
humán munkaközösség Sarkad BBMKK 

Területi és megyei 

katasztrófavédelmi verseny 

hónap 

folyamán 

Tormáné Krajcsik Irén, 

Bondár Edit  
szervezés alatt 

Bartók Béla népdaléneklési 

verseny, Vésztő 

hónap 

folyamán 
Pojendán Gergő Vésztő 

"Őszi rózsa" 

természettudományi vetélkedő 

(Körös-Maros Nemzeti Park) 

hónap 

folyamán 

Nicoaráné Csótya 

Csilla, Torma Péter 

Dévaványa/Biharugra

/Szarvas 
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Simonyi Zs. helyesírási verseny 

megyei döntője. 

hónap 

folyamán 
humán mk vez. Békéscsaba 

Verbunkos találkozó 
hónap 

folyamán 
Tóth-Burzuk Ilona Békéscsaba 

humán munk. Értekezlet: 

ötletbörze -motivációs 

módszerek 

hónap 

folyamán 
Diószeginé Kossuth u. 

Körösök Völgye Naturpark által 

meghirdetett  csapatverseny 

(Őszirózsa) 

hónap 

folyamán 
Nicoaráné Cs. Cs. Mindkét telephelyen 

Gyöngyszemeink 
hónap 

folyamán 
Rajki-T-L. Gyulai út 

Kerek a világ 
hónap 

folyamán 
Tóth Zoltánné Kossuth utca 

Bendegúz verseny megyei döntő 
hónap 

folyamán 
humán munkaközösség Békéscsaba 

Német nyelvi verseny megyei 

fordulója 

hónap 

folyamán 
Diószeginé szervezés alatt 

Leendő elsős tanítók és 

iskolavezetés látogatása az 

óvodákban  

negyedik 

hét 

Iskolavezetés, leendő 

elsős tanítók 
Sarkad Város Óvodái 

ÁPRILIS 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

önértékelések folyamatos IÖCS 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Munkaértekezlet  04. igh., tagint. Vez. Kossuth u., Kötegyán 

Munkaértekezlet  05. igh., Gyulai út 

Szülői értekezletek   04-05. tanítók, osztályfőnökök 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Tavaszi intézményi 

nevelőtestületi értekezlet: 

tehetséggondozás, mérések, 

lemorzsolódás 

 7. intézményvezetés Gyulai út 

A költészet napja - Öltöztessük 

versbe az iskolát! 
 11. minden pedagógus Minden telephelyen 

Húsvéti projekt, játszóház  12.  Nagyné N. I.,  Gyulai út. 

Húsvéti tojásdíszítő verseny 

DÖK 
 12. Turbucz Mária Kossuth 
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Tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 
 13. minden pedagógus 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Hagyományőrző matematika 

verseny - tanítás nélküli 

munkanap 

 13. minden pedagógus Gyulai út 

Tavaszi szünet   14-19.     

Tavaszi szünet utáni első tanítási 

nap 
 20.   

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Megemlékezés a holokauszt 

áldozatairól a felső tagozaton 
 20. of. Minden telephelyen 

Bukásértesítők kiküldése  20-22. of. 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Beiratkozás 1. osztályba  21-22. Pappné Szabó Erzsébet Kossuth utca 

Zrínyi Ilona Matematika 

verseny országos fordulója 

hónap 

folyamán 
Kenderné Fábián Ildikó Kecskemét/ Sarkad 

Osztályfőnöki munkaközösségi 

foglalkozás - a szövegértés 

fejlesztésének hatékony 

módszerei, egyéni 

képességfejlesztés, SNI tanulók 

második 

hét 

of. Munkaközösség-

vezetők 
Mindkét telephelyen 

Fenntarthatósági, tavasz 

témahét: húsvét projekt 
 25-29. 

pedagógusok, 

munkaközösség-

vezetők 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Fizikai állapotfelmérés 

befejezése 
  29. testnevelők 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

A Föld napja-osztályprogramok 

- városi nagytakarítás, 5. 

közösségi nap 

 29. 

ig.h., tagint. vez., munk. 

vez, of.; FEH 

mikrocsoport 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

"Túrázzunk együtt" a Kötegyán 

Települési Roma Nemzetiségi 

önkorményzat képviselőinek 

bevonásával 

 29. Szőke Erika Kötegyán 

„Az év hangja” 

szavalóversenydöntője 

hónap 

folyamán 
humán munkaközösség Sarkad BBMKK 

Munkaközösségi értekezletek: 

Meseverseny előkészítése; 

tanulmányi versenyek; 

harmadik 

hét 
munkaközösségek Mindkét telephelyen 
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osztálykirándulások; 

Gyöngyszemeink 

4-5. évfolyam 

képességvizsgálata 

hónap 

folyamán 

Tóth Zoltánné, Rajki-

Tóth l. 
mindkét telephelyen 

TIE programelem megvalósítása 
hónap 

folyamán 

Szőke Erika, Halmai 

Lóránt 
Kötegyán 

KAP értekezlet 
negyedik 

héten 
FEH munkacsoport 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

IKCST szerinti programok, 

értekezletek, mérések, 

továbbképzések 

a hónap 

folyamán 

pedagógusok, FEH 

munkacsoport 
Kossuth u. 

Csillagászati vetélkedő 
a hónap 

folyamán 

Godó Antal, Bondár 

Edfit 
Nagyszénás 

"Őszi rózsa" 

természettudományi vetélkedő 

(Körös-Maros Nemzeti Park) 

hónap 

folyamán 
Nicoaráné Csótya Csilla 

Dévaványa/Biharugra

/Szarvas 

Kazinczy-országos 
a hónap 

folyamán 

Diószeginé Képíró 

Ildikó 
Kisújszállás 

Iskolai tanulmányi versenyek 
harmadik 

hét 
of. Mindkét telephelyen 

Simonyi Zs. helyesírási verseny 

országos döntője. 

hónap 

folyamán 
humán mk vez. szervezés alatt (Bcs.?) 

Hunyadi népdaléneklési verseny  
hónap 

folyamán 
Pojendán Gergő Mezőkovácsháza 

Reál munkaközösség 

foglalkozása: értékelés 

hónap 

vége 

Pontáné Kender 

Magdolna 
Gyulai út 

II. Diószegi Labdarugó Torna  
a hónap 

folyamán 
Tari Istvá, Seres Tamás Sarkad  

Az év hangja - döntő 
a hónap 

folyamán 

humán és alsós 

munkaközösségek 
BBMKK 

MÁJUS 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

önértékelések folyamatos IÖCS 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Munkaértekezlet  02. igh., tagint. Vez. Kossuth u., Kötegyán 

Munkaértekezlet  03. igh., Gyulai út 
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Madarak és fák napja - májusfa 

állítása 

hónap 

eleje 

munkaközösségek, 

DŐK 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Anyák napi projektnap  09. Szokai Dánielné, of. Kötegyán 

Katasztrófavédelmi 

(megyei/országos) 

a hónap 

folyamán 

Gurzóné Molnár 

Katalin, Bordásné 

Magyari Andrea;  

Kossuth u., Gyulai út 

közlekedési versenyek 

(megyei/országos) 

Felkészülés keretében: 

közlekedési ismeretek átadása 

TÁMOP3.1.4.C-14. 

Osztályfőnöki munkaközösségi 

foglalkozás 

második 

hét 
mk. vez. Mindkét telephelyen 

"Őszi rózsa" 

természettudományi vetélkedő 

(Körös-Maros Nemzeti Park) 

hónap 

folyamán 
Nicoaráné Csótya Csilla 

Dévaványa/Biharugra

/Szarvas 

Anyák napi rendezvények – 

osztály és települési szinten 

első és 

második 

héten 

of.; alsós és humán 

munkaközösségek 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Célnyelvi mérés 

ütemterv 

szerint 4-

14;18-31; 

nyelvtanárok Mindkét telephelyen 

Gyereknap;- gyereknapi műsor 

megrendelése 
 14. munkaközösségek 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Gyermeknap az Esélyben  14.? gyógyped. munk. Békéscsaba 

Az Óperenciás-tengeren is túl… 

- Meseverseny - tanítás nélküli 

munkanap 

 20. 

Tóth Zoltánné; 

Pásztorné Mózes Irma, 

Péter Nikolett 

Kossuth u. 

Iskolagaléria  21. 

Nicoaráné Cs. Cs.,  

Pappné Szabó Erzsébet, 

Kokaveczné rostás 

Mónika 

Kossuth u. 

Munkaközösségi értekezletek: 

tanévzárás; kimeneti és egyéb 

mérések; a gyermekvédelem 

tapasztalatai 

harmadik 

hét 
munkaközösségek Mindkét telephelyen 
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Gyermek napi projektnap szülők 

és Kötegyán Települési roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselőinek bevonásával 

 21. DÖK - Nagy Imréné Kötegyán 

KAP értekezlet 

hónap 

negyedik 

hete 

FEH munkacsoport Kossuth u. 

IKCST szerinti programok, 

értekezletek, mérések, 

továbbképzések 

a hónap 

folyamán 

pedagógusok, FEH 

munkacsoport 
Kossuth u. 

Alsó tagozatos tanulmányi 

versenyek telephelyi szinten 

hónap 

folyamán 
alsós munk. vez. 

Kossuth utca, Gyulai 

út 

Okányi körzeti tanulmányi 

verseny 

hónap 

folyamán 
alós munk. vez. Okány 

OKM 

ütemterv 

szerint 4-

14;18-31; 

kijelölt pedagógusok 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Röpülj páva népdaléneklő 

verseny 

hónap 

folyamán 
humán mk vez. Sarkad BBMKK 

Kerékpártúrák TÁMOP3.1.4.C-

14  

hónap 

folyamán 
Pappné Szabó Erzsébet Kossuth utca 

Egészség-rally ;Sportverseny a 

Kihívás napja 
31. DÖK Kossuth u. 

Bendegúz országos döntő 
a hónap 

folyamán 

alsós és humán munk. 

vez,  
? 

termÉSZetbúvár vetélkedő 

Zsadányban 

a hónap 

folyamán 

Bagdi Bence, Halmai 

Lóránt 
Zsadány 

Tanulói képességek 

diagnosztizálása 
 31. szaktanárok Kötegyán 

Óvodai ballagásokon való 

részvétel 

hónap 

vége 

leendő elsős tanítók, ig., 

ig.h 
Sarkad Város Óvodái 

JÚNIUS 

esemény időpont felelős helyszín/ek 

Osztálykirándulások  
a hónap 

folyamán 
of, kísérő ped. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Év végi osztályozó vizsgák 
 05.30-

06.10. 
igazgatóhelyettesek Mindkét telephelyen 

Nemzeti összetartozás napja  03. 
intézményvezető, 

igazgatóhelyettesek 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 
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Osztályozó értekezlet   10. 
intézményvezető, 

igazgatóhelyettesek 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Osztályközösségi programok -  

gyereknap 
 01.-15. of. Kötegyán 

Kerékpártúrák TÁMOP3.1.4.C-

14  

hónap 

folyamán 
Pappné Szabó Erzsébet Kossuth u. 

Munkaközösségi értekezletek: 

évértékelés, beszámolók 

elkészítése 

második 

hét 
munk. vez. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

DÖK záró gyűlés  14. DÖK vezetők 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Ballagási főpróba  15. of. Kötegyán 

Utolsó tanítási nap: 

bolondballagás, ballagási 

főpróba 

 15. 
DÖK, nyolcadikos of.; 

ig. h., tagint. vez 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Dokumentumok zárása  15. of., ig.h., ig 
Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Ballagási ünnepség és tanévzáró  17. 
igazgatóhelyettes, tagint 

vez., 8.-os of. 

Mindkét telephelyen 

és a tagintézményben 

Tanévzáró ünnepély  20. 
igazgatóhelyettes, 3. 

évf. tanítói 

Kossuth utca, Gyulai 

út 

EFOP-VEKOP napközis tábor - 

folytatás esetén 

hónap 

végén 
bevont pedagógusok Gyulai út 

Tanévzáró értekezlet  23. intézményvezető Gyulai út 

Erzsébet-tábor 
július-

augusztus 

feladatellátásihely-

vezetők 
helyben 
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2. melléklet: Szabadságolási terv 

 

Szabadságolási terv  

a  

(2021-) 2022-es (tan)évben 

Hónap Időszak Időtartam 
Szabadságnapok 

száma 

Április  tavaszi szünetben 
2022.04.14. 

2022.04.18. 
2 

Július  nyári szünetben 
2022.07.09.- 

2022.07.29. 
15 

Augusztus 
nyári szünetben 

első munkanap 

2022. 08.01. – 19. 

2022. 08.22. 
15 

Október őszi szünet 
2022.10.24. –  

2022. 10. 28. 
5 

December téli szünet 
2022. 12. 19. – 

2022. 12. 31. 
9 

Összesen:   46 munkanap 

 

A 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 11 §-a az alábbiakat rendeli el:  

(1) A pedagógusoknak az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli 

munkanapok. 

(2) A pedagógus szabadságát – a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság 

kivételével – elsősorban a nyári szünetben kell kiadni. Ha a dolgozó szabadsága a nyári 

szünetben nem adható ki, akkor azt a tavaszi, az őszi vagy a téli szünetben, a szünet 

munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi idő többi részében kell kiadni.  

─ A szabadság kiadásának időpontját – a munkavállaló előzetes meghallgatásával – a 

munkáltató határozza meg.  

─ Az alapszabadság egynegyedét (5 napot) a munkáltató a munkavállaló kérésének 

megfelelően köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság 

igénybevétele előtt legalább 15 nappal be kell jelentenie írásban.  
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─ Tájékoztatom a kollégákat, hogy a rendes szabadságokon kívül a téli, valamint a 

tavaszi szünetben is eltekintettünk a jelenléttől, ez várhatóan 2022. decemberében és 

2022. áprilisában is így lesz. Ennek feltétele természetesen az, hogy más időpontokban 

– a 2. pontban szereplő rendkívüli esetek kivételével – ne vegyenek ki szabadságot.  

─ Az adminisztratív és technikai dolgozók szabadságolási rendjét az intézményvezető-

helyettesek készíti el 2022. február 1-jéig. 
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3. melléklet: A szakmai munkaközösségek munkaterve 

Kossuth utcai alsós munkaközösség munkaterve 

Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 

2021/2022. tanév 

      Sarkadi Általános Iskola 

Kossuth utcai székhelyintézmény 

 

I. Tanév eleji helyzetelemzés 

II. Az új tanév feladatai 

III. Feladataink hónapokra bontva 

I. Tanév eleji helyzetelemzés: 

1. Személyi feltételek: 

 

Munkaközösségünk tagjai : 

1.a: Kenderné Fábián Ildikó 

 Szabóné Halász Mariann 

1.a: Molnárné Elek Ágnes, Szigetiné Bondár Andrea 

2.a. Bánfi Tünde 

               óraadóként:  Pásztorné Mózes Irma 

2.b. Péter Nikolett 

Némethné Földi Katalin 

3.a. Fekete Sándorné, óraadóként magyar tantárgy: Tóth Edit 

3. b. :Szilágyiné Hajdák Éva, óraadóként Petri Ilona 

4. a. : Bordásné Magyari Andrea,  

matematika: Szilágyiné Hajdák Éva 

technika, cigány népismert: Tóth Zoltánné 

testnevelés: Vassné Varga Julianna 

4. b. : Liptákné Tóth Andrea, óraadóként magyar tantárgy: Tóth Edit 

 testnevelés: Vassné Varga Julianna 
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etika: Bordásné Magyari Andrea  

rajz tantárgy 1-8o.: Kokaveczné Rostás Mónika 

Az információ áramlás megkönnyítése miatt, az alsós programokba való bekapcsolódás 

érdekében munkaközösségünkhöz is tartoznak a speciális tagozaton tanító kolegák: 

Stokné Kiss Mónika, Tóth-Burzuk Ilona, Ráfiné Horvát Mónika, Szferle Brigitta, Kiss Julianna 

Akik még alsó tagozaton tanítanak: 

Angol nyelvet tanít: Debreceni Brigitta 

Hitoktatást vezet:   Péntekné Bódi Ágota - /református/, 

 Kocsorné Seprenyi Anita - /katolikus/ 

SNI fejlesztő pedagógus: Gábrielné Zelman Edit 

Logopédus: Serfőzőné Pákozdi Ágnes 

Igény esetén a tanévben szakkörök indulnak be. 

Munkaközösségünk erőssége, a szakmai felkészültségen túl az összetartás, együttműködés és 

alkalmazkodás képessége illetve  hogy a pár kivétellel mindenki Pedagógus II. fokozatban van. 

További egy fő fejlesztőpedagógus szakvizsgával rendelkezik. Van közöttünk magyar,ének(2), 

rajz(3), mépművelés,  könyvtár(2), pedagógia(3), informatika(1), testnevelés  

műveltségterületet végzett, illetve dráma és tánc továbbképzésben vett részt. 

Az alsó tagozaton nehézséget okozott a nyugdíjba vonult kollegák pótlása, az iskolaotthon 

megőrzése. Tantárgycsoportos megoldással és óraadó kollegákkal sikerült megoldani a 

problémát. 

Az évek óta együtt dolgozó párok jó munkakapcsolatban, egységes elvek mentén nevelik a 

tanulókat.  

2. Tanulóink: 

A tanulók szociokulturális háttere nagyon eltérő. A szülők egy része munkanélküli vagy 

közmunkából él, ez nagy hatással van a családok gazdasági helyzetére. Sok tanulónk 

motiválatlan környezetből kerül ki, a szüleik nyolc osztályt vagy még annyit sem végeztek el. 

Az ebből adódó nehézségekkel minden nap meg kell küzdenünk. Igyekszünk minél több, a 

szülők számára is vonzó programot szervezni, nyílt napokra hívni őket az iskolába, 

megismertetni, bevonni az itt folyó munkába. 

3. Tárgyi feltételek: 

Ebben a tanévben intézményünkben építkezés kezdődött és fejeződik be. Ez hatással lehet 

oktató-nevelő munkára. Bízunk abban, hogy a gimnáziumi termekben zavartalan lesz az 

oktatás. A tanításhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Az új iskolába való 

visszaköltözés után nagyon jól felszerelt, modern tantermekben és szaktantermekben valamint 

új tornacsarnokban folytathatjuk az oktató-nevelő munkát. 

II. Az új tanév feladatai: 

A 2021/22-es tanév: 
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 A koronavírus  miatt az előző tanév második félévében a mi iskolánkban is digitális 

oktatás folyt közel egy hónapot. Ennek az oktatási formának a hatásait most is érzékelni 

fogjuk. Az első időszak fontos feladata, hogy felmérjük az otthon tanulás eredményét 

vagy sikertelenségét. Figyelemmel kell lennünk arra, hogy mennyire volt hatékony a 

szülői segítség. Minden tanítónak fontos feladata, hogy megfelelő képet kapjon diákjai 

tudásáról. Ennek megfelelően kell eltervezni az év tananyagát. Át kell dolgozni a már 

meglévő, központi tanmeneteket. Meg kell tanítani az előző tanévből jelentkező 

hiányosságokat. Fő feladatunk a tanulás! 

 2020 szeptemberében bevezetésre került az új NAT első, ötödik és kilencedik 

évfolyamon. Felmenő rendszerben most már a 2. és 6. évfolyamokon. 

Munkaközösségünk az előző tanévre elkészítette a hozzá kapcsolódó helyi tanterveket. 

Az elsősök már e szerint tanultak. Figyelemmel kísértük az első évfolyamon folyó 

változásokat. Felmenő rendszerben ennek megfelelően folytatjuk a munkát. 

 Iskolánkban folytatódik lehetőség szerint a  Komplex Alapprogram. 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az 

élményalapú tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. A 

program eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív 

élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók 

bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

Alsós tantárgyak: -Testmozgás alapú alprogram 

-Életgyakorlat alapú alprogram 

- Logika alapú alprogram 

-Művészetalapú alprogram 

-Digitális alprogram 

Valamennyi pedagógus fontos feladata továbbra is a program alapján a modern 

személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, 

módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. A tanulás tervezésében, szervezésében 

és irányításában a tevékenység-központú tanítási gyakorlat meghonosítása. 

Fontos a DFHT módszerek, kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása.  

 A koronavírus járvány nem múlt el. Az iskolának is fel kell készülni egy újabb hullámra. 

Egy esetleges újabb járvány esetén be kell tartanunk az előírt protokollt. A biztonsági 

óvintézkedéseket a hatályos törvények, rendeletek alapján alkalmazzuk. 

 Iskolánk továbbra is részt vesz az EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói 

lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása pályázaton. A pályázat célja 

a korai iskolaelhagyók számának csökkentése.  

 

Az alsó tagozat kiemelt feladatai a 2021/22-es tanévre: 

 A szociokulturális hátrányokkal küzdő alsó tagozatos tanulók iskolai beilleszkedésének 

folyamatosan figyelemmel kísérése, elősegítése, támogatása 

 a tanulók képességeinek fejlesztése, az alsó –felső tagozat átmentre való felkészítés 
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 Virológiai edukációs foglalkozások beillesztése a tanmenetekbe 

 Az online oktatással kapcsolatos pedagógusi feladatok újbóli átgondolása, tantárgyközi 

egyezetetések. Az online oktatás színtereinek fenntartása, fejlesztése, alkalmazása. 

 A tanulók (és szülők) képzése az infokommunikációs eszközök tanítási célú 

használatával kapcsolatosan. 

 A Komplex Alapprogram továbbvitele. 

 A tanulók kompetenciáinak fejlesztése. 

 Esélyteremtés a hátrányos szociokulturális helyzetű családok gyermekei számára. 

 Az óvoda-iskola közti átmenet sikeres biztosítása, az esélyegyenlőség előtérbe 

helyezése. 

 Az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeire fokozottabb odafigyelés, a tanítók 

és a tanárok szakmai munkájának erőteljesebb összehangolása a tanulók érdekeit szem 

előtt tartva. Mérések ebben a tárgykörben. 

 Külső kapcsolatok erősítése.  

 Hatékonyabb együttműködés a családokkal. 

 A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése. Közös fellépés a megfelelő 

magatartásminták átadása érdekében. 

 A tanulói motiváció erősítése. 

 Az iskola szellemiségének megőrzése, továbbvitele, hagyományápolás és 

hagyományteremtés. A magyarságtudat erősítése a gyermekekben. 

 Az iskolai konfliktusok kialakulásának megelőzése, az erőszakmentes 

konfliktuskezelésre nevelés. 

 Az iskolai mulasztások számának és a lemorzsolódási esély csökkentése. Szoros 

együttműködés az iskolai szociális segítővel, a szülői házzal és a Jelzőrendszer 

tagjaival. 

 A pedagógusok módszertani megújulásának folytatása. 
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 Hatékony, személyre szabott fejlesztést lehetővé tevő differenciáló nevelés-oktatás 

erősítése. Differenciáló csoportok létrehozása a lemaradó tanulók támogatására. 

Továbbképzéseken való részvétel, jógyakorlatok átvétele, alkalmazása. Az EFOP 3.1.5. 

és az EFOP 4.1.2. pályázatok, valamint a kapcsolódó EFOP-VEKOP pályázatok 

nyújtotta lehetőségek kihasználása, a tanulók javára fordítása. 

 A tehetséges tanulók felkutatása, beazonosítása, támogatása, versenyeztetése. 

 A szociális hátrányokból fakadó esélykülönbségek csökkentése.  

 A pedagógusminősítés és önértékelés, vezetői/intézményi és pedagógus tanfelügyelet 

előkészítése, sikeres lebonyolítása. 

 Óvoda-iskola átmenet segítése, a helyi óvodával való együttműködés erősítése, 

iskolaelőkészítő foglalkozások szervezése. 

 Tanórán kívüli foglalkozásokon a helyi értékeink őrzésére és hagyományaink ápolására 

nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni. 

 A környezettudatos szemléletformálás előtérbe helyezése, fenntarthatóságra ösztönzés 

tanórákon és szabadidős tevékenységek keretében. 

 Tudásmegosztás, óralátogatások. Kiemelt figyelmet fordítunk a belső partnerség 

kialakítására és az egymástól tanulás erősítésére.  

 ILMT intézményfejlesztési munkacsoport további működtetése, az intézményfokok 

közötti átlépést (Óvoda-iskola, alsóból-felsőbe) segítő munkacsoportok működtetése, 

módszertani munkacsoportok fenntartása. 

 A beiratkozó elsősök minél arányosabb elosztását, az antiszegregációs 

tevékenységünket, valamint az ehhez kapcsolódó jelzőrendszeri és partneri 

tevékenységeinket kívánjuk megvalósítani. 

 Koordinációs munkacsoport, gyakorlatközösség fenntartása alsó tagozatra. Havi 

koordinációs műhelyek, gyakorlatközösségek megvalósítása (DFHT).  

 Módszertani együttműködés a partner iskolákkal (Hálózati munkacsoport tagjai), a 

települési partnerekkel. 
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 A meglévő jógyakorlatok folytatása: pedagógusképzés, módszertani megújulás, 

egésznapos iskola és iskolaotthonos képzés, cigány népismereti programmal az identitás 

tudat erősítése. 

 A nevelőtestület mentálhigiénés állapotának javítása 

 lehetőségekhez mérten munkaközösségi, tantestületi programok 

A munkaközösség munkájának középpontjában az alapkészségek és képességek fejlesztése áll, 

kiegészítve a Komplex Alapprogramban megjelent célokkal és feladatokkal. 

1.1. Olvasóvá nevelés, olvasásfejlesztés kisiskolás korban 

A gyermek olvasási képességszintje azoknak a szellemi műveleteknek az elvégzésével mérhető, 

amelyek megközelítően teljes képet adnak arról, hogy a tanuló olvasás technikai tudásán, az 

olvasmány jelentéstartalmainak a ”megfejtésén” túl, értelmezni tudja-e az olvasottakat 

életkorának megfelelően. Képes-e arra, hogy ismeretrendszerébe beépítve felidézhetővé, 

alkalmazhatóvá, felhasználhatóvá tegye a megszerzett ismereteit. Egyszóval elsajátíthatja-e az 

önálló tanulás alapvető eszközét, módját. Az olvasási kultúra közvetítői: a család, az iskola és 

a könyvtár. 

Cél: - Segítsük elő az olvasás megszerettetését, s ez által a szövegértés fejlesztését. 

- Az iskola értékközvetítő szerepének erősítése. 

-  Beszédhallás, beszédértés, beszédbátorság fejlesztése. 

Iskolai feladatok: Beszédfejlesztés, beszédművelés. 

Helyes kiejtés és a spontán beszéd fejlesztése, a hangképzés a hangsúly a hanglejtés a megfelelő 

hangerő a tempó a szünettartás (stb.).  

1.2. Helyesírás 

Az év elején elvégzett felmérések után figyelmet fordítunk a hiányosságok pótlására. 

Írástechnika: alak, tagolás, írástempó fejlesztése differenciáltan.  

Nyelvhelyesség fejlesztése: nyelvhelyességi gyakorlatok, a helyesírási készség fejlesztése 

tollbamondással. 

1.3. Matematika  

Alapműveletek begyakorlása, matematikai szövegértés fejlesztése.  

Fontos feladat ebben az évben is a tehetséges tanulók gondozása, hogy felismerjük, megértsük, 

ösztönözzük, felkészítsük őket, hogy szellemi  képességeik megfelelően fejlődjenek. Az 

órarendbe beépített differenciálások és a felzárkóztatások segítik ezek megvalósítását. 
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1.4. Multikulturális tartalmak befogadásának mélyítése 

A cigány népismeret tantárgy tanítása illetve a tananyagba való integrált beépítése 

1.5. Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, együttműködés 

 DIFER mérések eredményeinek beépítése az oktató nevelőmunkába. Tájékoztatás az 

iskolaérettségről. Közös munkaértekezletek az óvodapedagógusokkal. Óvodások látogatása az 

iskolában (óvó nénikkel, szüleikkel). Tanító nénik látogatása az óvodában. 

 1.6. A továbbképzéseken elsajátított módszerek alkalmazása szükség és lehetőség 

szerint 

Első évfolyamon a DIFER mérés alkalmazása. 

1.7. Alsóból a felsőbe  

Átmenet megkönnyítése. Iskolaotthonos oktatási formából egy a gyerekek számára másféle 

tanulási rend elsajátítása. A felsős munkatársakkal tapasztalatcsere, hospitálás. 

 1.8. Egészséges életmód 

Az egészséges életmóddal összefüggő mentálhigiénés programok szervezése. A fizikai erőnlét 

megalapozása, fejlesztése.  

III. Feladataink hónapokra bontva: 

Augusztus:  

- Az iskola dokumentumainak -SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program-átdolgozása ha 

szükséges. Véleményezés. 

- Tanmenetek elkészítése, átdolgozása 1. évfolyamon a NAT szerint felmenő 

rendszerben 

- Munkaközösségi értekezlet /aug. 23./: alakuló értekezlet augusztus 30. (iskolai 

dokumentumok véleményezése, munkaterv összeállítása, ügyeleti rend kialakítása) 

- Tankönyvcsomagok átvétele. Taneszközcsomagok kiosztása. 

- Augusztus : Alsó-felső tagozat átmeneti munkacsoport alakuló értekezlete 

- Tanévnyitó értekezlet: aug. 30. hétfő 

Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv. 

Szeptember: 

- Tanévnyitó ünnepség szept. 1. – műsor összeállítás (1. osztályosok) 

- Törzslapok, egyéni fejlesztési tervek megnyitása, vezetése (folyamatos) 
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- Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport megalakítása 1. és 4. osztályos tanítók 

óvónők részvételével 

- Szülői értekezletek megtartása: 1.-4. osztályok: szeptember 1.      

Családlátogatás lehetőség szerint (első osztályosok) 

- Az első osztályosok helyes beszoktatásának megkezdése (folyamatosan történik) 

- Igény esetén színházbérletek vásárlása (Békéscsaba, Jókai Színház) 

- Bábszínház bérletek vásárlása igény esetén (Békéscsaba, Bábszínház) 

- „Leg a Láb” Alapfokú Művészeti Iskola csoportjainak beindítása (néptánc, rajz) 

- Igény esetén benevezés a Bendegúzos, Mozaikos levelezős tanulmányi versenyekre 

- Szeptember 24. - Részvétel az Európai Diáksport Nap iskolai rendezvényein 

- Szeptember 27 - 30. - Népmese napja. Kapcsolódó heti programok: Óvó nénik 

látogatása az elsősöknél. A második évfolyam látogatása a Könyvtárba. A 4. 

évfolyamosok meseolvasást tartanak az óvodákban. 

-Munkaközösségi értekezlet: 

Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv. 

Október: 

- Igény esetén szakkörök beindítása 

- Október 6. és 23. –megemlékezés városi szinten 

- Október 15-ig: Első osztályosok képesség vizsgálata, november 10-ig értékelése, 

jelentése. Második osztályosok követő mérése (DIFER mérés) 

- Munkaközösségi értekezlet: Volt 4.-es tanító nénik és az 5. osztályokban tanító 

tanárok tapasztalatcseréje az első hónap után. 

- Október eleje: Valamennyi dokumentum, statisztika pontos, naprakész vezetése 

(oszt. főnökök) 

- Óralátogatások a terv szerint (4. évfolyamon hangos olvasás, új kollégák látogatása) 

Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv. 

November: 

-November 8. Pályaválasztási témanap (mesterségek megismerése, szakmák 

bemutatása) 

- November 15-19.:  Őszi témahét, Egészségnevelési hónap  

 Felelős: 2.évfolyam 

Egészségnevelési hónap rendezvényei: 

Felelős: 3-4. évfolyam 
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- Szülői értekezletek  

-Munkaközösségi értekezlet: Tájékoztatás az első osztályos tanulók iskolai 

beilleszkedéséről, „beszoktatásáról”, a bemeneti mérések eredményeiről- 

tapasztalatcsere az óvodapedagógusokkal. 

-„Kapkodd a lábad!”- sportversenyen való részvétel  

Felelős: Szilágyiné Hajdák Éva 

Adventi készülődés 

Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv.  

December:  

-Adventi készülődés, gyertyagyújtásra műsorok  

-Mikulás ünnepségek rendezése osztálykeretben  

-Utazás a Mikulásvonaton. 

-Kapcsolattartás az óvodákkal (látogatás a rendezvényeiken, Városi Mikulás ünnep) 

-Munkaközösségi értekezlet: Aktuális feladatok, események  

-December 11.: Karácsonyi témanap 

-December 17. Fenyőünnepély- évfolyamok műsorai, vendégművész meghívása (S. 

Nagy Péter)  

Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv. 

Január: 

-Nevezés „Az év hangja” szavalóversenyre 

-Félévi felmérések megírása 

-Óvoda- iskola átmenetet segítő munkacsoport – I. félév értékelése  

- Január 21. A félév vége. 

-Munkaközösségi értekezlet: I. félév munkájának értékelése. II. félév feladatai 

-Január 28. péntek. Félévi bizonyítványok osztása. Iskolagyűlés. Szülők értesítése a 

félévi eredményekről 

Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv. 

Február: 

-Február 4. csütörtök: Félévi értekezlet  

-Munkaközösségi értekezlet: A farsangi témanap megbeszélése 

-Szülői értekezletek megtartása 

- Zrínyi Ilona Matematikai Verseny 
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-Kiszebáb égetés a felsős diákönkormányzattal  

-Február  Farsang 

Felelős: 4. évfolyam 

 Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv. 

Március: 

-Március 15-e megünneplése iskolai szinten 

-március 21-25. Tavaszi témahét  

Felelős: 1 évfolyam  

-„Az év hangja” kistérségi szavalóverseny körzeti fordulója 

-A leendő elsős tanítók látogatása az óvodában 

-Óralátogatás: új munkatársak meglátogatása 

-Március 23.:Szakmai értekezlet (beiskolázás, tehetséggondozás és lemorzsolódás 

csökkenését támogató) 

-Munkaközösségi értekezlet: nyílt napok előkészítése 

Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv. 

Április: 

-Nyílt nap - Bemutató tanítás leendő első osztályosoknak és a szülőknek 

-Április 25-29: Fenntarthatósági témahét 

-Április 21.: A költészet napja – megemlékezés. Öltöztessük versbe az iskolát! 

-Munkaközösségi értekezlet: beiskolázás, meseverseny, tanulmányi verseny 

előkészítése 

Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv. 

Május: 

-Tanulmányi verseny megrendezése 

-Anyák napi megemlékezések osztálykeretben 

-Az Okányi Körzeti tanulmányi versenyen való részvétel 

-Nevezés a ,,Röpülj páva a sarkadi kistérségben” Vass Gábor ének versenyre 

-Május 20. péntek: Meseverseny megrendezése , Iskolagaléria 

-Év végi felmérések  

-Óralátogatás: (negyedik évfolyam) 

-Madarak és fák napja.  
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-Részvétel óvodai ballagásokon (leendő 1. oszt. tanítók) 

Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv. 

Június: 

           - Gyereknapi műsor 

-Naplók, egyéni fejlesztési tervek lezárása, törzslapok, bizonyítványok kitöltése 

-Osztálykirándulások 

- Június 15. utolsó tanítási nap 

-Munkaközösségi értekezlet: a tanév zárása, értékelése. 

- Tanévzáró értekezlet 

- Ballagás 

-Tanévzáró ünnepély – műsor 3. osztályosok 

Felelős: osztályfőnökök, osztálytanítók, mkv. 

 Sarkad, 2021. 08. 24.      

Bordásné Magyari Andrea 

munkaközösség-vezető 

sk 
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Gyulai úti alsós munkaközösség munkaterve 

A munkaközösség tagjai 

Osztályfőnökök: 

 Csizmadia Erika  1.c  

 Gyebrovszkyné Szegedi Edit 1.d  

 Nagyné Nagy Ildikó 2. c  

 Bereczkyné Baranyai Mónika 2. d  

 Frülichné Tóth Beáta 3. c  

  Gazsó- Fodor Renáta 3. d   

 Kissné Gyebnár Ágnes 4. c  

 Frankó Rita 4. d   

Csoportvezetők: 

 Jakó Ferenc  

 Tari István  

 Tariné Sarkadi Erika 

 Gurzó László 

 Pete Lászlóné  

 Eseménynaptár: 
 

Szeptember 

 Munkaközösségi értekezlet: augusztus 23.: Éves munkaterv elkészítése 

 Tanévnyitó értekezlet, augusztus 30. 

 Osztálydekorációk elkészítése iskolakezdésre / f.: osztályfőnökök  és csoportvezetők/ 

  Tanévnyitó: szeptember 01. / vers, f.: elsős osztályfőnök /  

 Első évfolyam szülői értekezlete / f.: osztályfőnökök / 

 Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport értekezlete / f.: elsős osztályfőnökök / 

 Törzslapok, egyéni fejlesztési tervek megnyitása / f.: osztályfőnökök  

 Szülői értekezletek 2-4. évfolyamon / f.: osztályfőnökök / 

 Családi napok szervezése folyamatosan, igény szerint / f: osztályfőnökök és 

csoportvezetők / 
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 Európai Diáksport Napja: szeptember 24.–   Egybekötve az őszi projekt nappal 

/ f.:  Nagyné Nagy Ildikó, Frülichné Tóth Beáta, Tari István, Jakó Ferenc /  

Költség: 30000ft 

 Népmese napja: szeptember 30. / f.: osztályfőnökök / 

 

Október  

 Első osztály DIFER mérése, második osztály követő mérése / f.. osztályfőnökök / 

 „ Muzsikál az erdő”- program látogatása: október 02. / f.: osztályfőnökök  és 

csoportvezetők / 

 Részvétel a Kapkodd a lábad sportversenyen / f.: Tari István és az osztályfőnökök / 

 Megemlékezés okt. 06. és okt. 23. Nemzeti ünnepeinkről / f.: osztályfőnökök és 

csoportvezetők /    

 Őszi szünet: október: 23 – november 01. 

 

November 

 Munkaközösségi értekezlet. Téma: aktualitások / f.: Nagyné Nagy Ildikó /  

 Pályaválasztási nap: november 08. / f.: vezetőség / 

 Szülői értekezletek / f: osztályfőnökök / 

 Őszi témahét: november 15-19.. / f.:osztályfőnökök és csoportvezetők /   

 Egészségnevelési hónap novemberben /f.: osztályfőnökök és csoportvezetők / 

 Tájékoztató az első osztályosok iskolai beilleszkedéséről / f.: munkacsoport tagjai /  

 Adventi készülődés besegítés a DÖK-nek és részvétel a programon 

 / f.: osztályfőnökök és csoportvezetők / 

 

December 

 Télapó ünnepségek osztálykereten belül / f.: osztályfőnökök és csoportvezetők / 

 Részvétel a városi Mikulás ünnepségen / f.: Frankó Rita / 

 Adventi vásár-családi nap: december 11. délelőtt. / f.: Bondár Edit / 

 Fenyőünnep - Karácsonyi játszóház: december 17. / f.: Kissné  Gyebnár Ágnes, 

Frankó Rita, Gazsó-Fodor Renáta, Gurzó László / 

 Költség: 20000ft 

 Téli szünet:2020. december 22-től - 2021. január 02-ig 
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Január 

 „ Az év hangja” Kistérségi Szavalóversenyre jelentkezés / f.: Nagyné Nagy Ildikó / 

 A magyar kultúra napja: január 22. / f.: osztályfőnökök / 

 Félévi felmérések megírása / f.: osztályfőnökök / 

 Félévi osztályozó értekezlet  / f.: vezetőség / 

 

Február 

 Munkaközösségi értekezlet. Téma: Az első féléves munka és eredményei / f.: Nagyné 

nagy Ildikó / 

 Félévi nevelőtestületi értekezlet / f.: vezetőség / 

 Szülői értekezlet / f.: osztályfőnökök és csoportvezetők /  

 A szülők értesítése a tanulmányi eredményekről / f.: osztályfőnökök / 

 Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulója: február 18.  / f.: osztályfőnökök / 

 Farsang témanap: február 18. a szülők és óvodások bevonásával / f.:Gyebrovszkyné 

Szegedi Edit, Csizmadia Erika, Tariné Sarkadi Erika /  

 Költség: 20000ft 

 Részvétel a városi farsangi ünnepségen / f.: Kissné Gyebnár Ágnes / 

Március 

 Leendő elsős tanítók látogatása az óvodákban / f.: elsős osztályfőnökök / 

 Zrínyi Ilona Matematika Verseny díjkiosztója / f.: szervezők / 

 Megemlékezés márc.15. Nemzeti ünnepünkről / f.: osztályfőnökök  és csoportvezetők/  

 „Az év hangja” Kistérségi Szavalóverseny körzeti fordulója / f.: osztályfőnökök és 

csoportvezetők /   

 Nyílt nap az óvodások részére / f.: osztályfőnökök és csoportvezetők /   

 Részvétel az óvodai Nyuszi-bulin / f.: Frülichné Tóth Beáta  / 

 Tavaszi témahét: március 21-25. / f.: osztályfőnökök  és csoportvezetők/  

 

Április 

 Hagyományőrző Matematika Verseny: április 13.  / f.: szervezők / 

 Húsvéti projekt. április 12. / f.: Nagyné Nagy Ildikó, Bereczkyné Baranyai Mónika, 

Pete Lászlóné/ 

 Költség :10000ft 

 Tavaszi szünet: 202. április 14 - 19. 
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 Iskolai tanulmányi verseny / f.: osztályfőnökök és csoportvezetők /  

 Leendő első osztályosok beiratkozása / f.: vezetőség / 

 Szülői értekezletek / f.: osztályfőnökök és csoportvezetők / 

 Fenntarthatósági témahét: április 25-29.. / f.: osztályfőnökök és csoportvezetők / 

 

Május  

 Anyák napi megemlékezések / f.:osztályfőnökök és csoportvezetők / / 

 Gyermeknap rendezése, igény szerint szülők bevonásával  / f.: osztályfőnökök és 

csoportvezetők /  

 Körzeti Tanulmányi Verseny Okányban  /  f.: osztályfőnökök  és csoportvezetők / 

 Meseverseny megyei fordulója: május 20.  / f.: osztályfőnökök és csoportvezetők /  

 Év végi felmérések megírása / f.: osztályfőnökök / 

 Munkaközösségi értekezletek. Az év értékelése / f.. Nagyné Nagy Ildikó / 

 Részvétel az óvodai ballagáson  / f.:Nagyné Nagy Ildikó / 

 

Június  

 Naplók, egyéni fejlesztési tervek lezárása, törzslapok, bizonyítványok kitöltése 

 / f.:osztályfőnökök és csoportvezetők / 

 Osztálykirándulások  / f.: osztályfőnökök és csoportvezetők /  

 Osztályozó értekezlet / f.: vezetőség / 

 Utolsó tanítási nap: június 15. 

 Tanévzáró ünnepély  / 4.o. vers f.: osztályfőnök és csoportvezetők / 

 Ballagás  / f.: vezetőség / 

 Tanévzáró értekezlet  

Célok, feladatok: 

 Tanulás – tanítás egy olyan iskolában, ahol a gyermek jól érzi magát, egyéni 

képességeinek megfelelően fejlődik a munka során 

 A járványügyi helyzet miatti lemaradások korrigálása és a digitális oktatási módszerek 

elmélyítése 

 Egészséges életmódra nevelés - kiemelten a járványügy 

 Környezettudatos szemléletformálás előtérbe helyezése, elmélyítése 
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 A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése, a közösségi normáknak megfelelő 

viselkedésformák tudatossá tétele 

 Kompetenciák fejlesztése 

 Tudásmegosztás, óralátogatások, belső partnerség, egymástól tanulás erősítése, az alsó 

és felső tagozat közötti átmenet segítése 

 Pedagógusok módszertani megújulásának folytatása 

 Differenciálás: tanulóink felzárkóztatása és tehetséggondozása 

 BTMN, SNI tanulók fejlesztése 

 Tudásszint mérés 

 Kapcsolattartás az óvodákkal és az együttműködés erősítése, az óvoda-iskola átmenet 

segítése 

 Hagyományőrzés: hagyományos versenyek és közösségi programok megtartása 

 Az intézmény megtartó erejének fokozása 

 Kapcsolattartás a szülőkkel 

 Az iskola szellemiségének megőrzése, továbbvitele, hagyományápolás, 

hagyományteremtés, a magyarságtudat erősítése a gyermekekben 

 

A fenti célok és feladatok mellett ebben a tanévben kiemelt feladatnak tekintjük a gyermekek 

értő olvasásának fejlesztését. Valljuk és hisszük, hogy ez az egyik fontos alapja a megfelelő 

mélységű és minőségű tanulásnak s tudásszint elérésének. 

Reméljük, hogy a kitűzött célokat és feladatokat a rendkívüli vírushelyzet nem írja felül, s egy 

aktív év áll előttünk. 

Az elmúlt tanév tapasztalata alapján szeretnénk hagyományt teremteni! A kedves szülők az 

iskola kapuján kívül adják át és várják gyermekeiket a tanítási napok folyamán! Ez mindenki 

számára nyugodtabb és biztonságosabb légkört biztosít a mindennapokban. 

 

2021. augusztus 25. Nagyné Nagy Ildikó 

    alsós mk. vezető 

sk 
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Kötegyáni alsós munkaközösség munkaterve 

A Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye 

Alsó Tagozatos Munkaközösségének munkaterve a 2021/2022 tanévre 

 

A munkaközösség tagjai:   

 Szokai Dánielné 

 Bagdi Bence 

 Baranyi Adrienne  

 Forrás Imréné 

 Kozmáné Netye Marianna 

 Szőke Erika  

 

Kiemelt feladataink a nevelő-oktató munka területén a 2021/2022 tanévben: 

 A szociokulturális hátrányokkal küzdő alsó tagozatos tanulók iskolai beilleszkedésének 

folyamatosan figyelemmel kísérése, elősegítése, támogatása 

 Az új NAT bevezetésével kapcsolatos további teendők a felmenő rendszerben 

 Az online oktatással kapcsolatos pedagógusi feladatok újbóli átgondolása, tantárgyközi 

egyezetetések. Az online oktatás színtereinek fenntartása, fejlesztése, alkalmazása. A 

tapasztalatok beépítése a következő év gyakorlatába. 

 A tanulók (és szülők) képzése az infokommunikációs eszközök tanítási célú használatával 

kapcsolatosan. 

 A tanulók kompetenciáinak fejlesztése. 

 A hagyományos versenyeink és a közösségi programjaink megtartása. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenése. 

 Esélyteremtés a hátrányos szociokulturális helyzetű családok gyermekei számára. 

 BTMN, SNI tanulók fejlesztése 

 A képességvizsgáló bizottság által megállapított problémák leküzdésére egyéni, illetve 

kiscsoportos fejlesztő foglalkozások szervezése, alapkompetenciák fejlesztése, a tanulási 

képesség javítása. 

 Az intézmény megtartó erejének javítása. 

 Az óvoda-iskola közti átmenet sikeres biztosítása, az esélyegyenlőség előtérbe helyezése. 

 Az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeire fokozottabb odafigyelés, a tanítók és a 

tanárok szakmai munkájának erőteljesebb összehangolása a tanulók érdekeit szem előtt tartva. 

Mérések ebben a tárgykörben. 

 Külső kapcsolatok erősítése. A települések önkormányzatával, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal és a helyi civil szervezetekkel, Kötegyáni Református Egyházközséggel 

meglévő jó munkakapcsolatunkat a tovább kívánjuk erősíteni. Új partnerek felkutatása, a 

meglévők bevonása a mindennapjainkba. 

 Hatékonyabb együttműködés a családokkal. 

 Folyamatos szakmai megújulásunkkal, tudásunk felfrissítésével segítjük a sokoldalú 

személyiségfejlesztést.  

 A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése A társadalmi elvárásoknak, a közösségi 

normáknak megfelelő viselkedésformák tudatossá tétele, alkalmazása. Közös fellépés a 

megfelelő magatartásminták átadása érdekében. 

 A tanulói motiváció erősítése. 
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 Az iskola szellemiségének megőrzése, továbbvitele, hagyományápolás és hagyományteremtés. 

A magyarságtudat erősítése a gyermekekben. 

 Pályatudatosság kialakítása. 

 Az iskolai konfliktusok kialakulásának megelőzése, a kialakult konfliktusok megegyezésen 

alapuló kezelése és az agresszió (verbális és fizikai) további csökkenése. Törekszünk az 

osztály, a kortárscsoport kirekesztő attitűdjének, negatív érzelmi hatásainak pedagógiai 

kezelésére, az együttműködésre, az erőszakmentes konfliktuskezelésre nevelésre. 

 Az iskolai mulasztások számának és a lemorzsolódási esély csökkentése. Szoros 

együttműködés az iskolai szociális segítővel, a szülői házzal és a Jelzőrendszer tagjaival. 

 Pályázati programok megvalósítása. A pályázatok aktuális feladatinak elvégzése. 

 A pedagógusok módszertani megújulásának folytatása. 

 A pedagógusminősítés és önértékelés, vezetői/intézményi és pedagógus tanfelügyelet 

előkészítése, sikeres lebonyolítása. 

 Óvoda-iskola átmenet segítése, a helyi óvodával való együttműködés erősítése, 

iskolaelőkészítő foglalkozások szervezése. 

 A környezettudatos szemléletformálás előtérbe helyezése, fenntarthatóságra ösztönzés 

tanórákon és szabadidős tevékenységek keretében. 

 Tudásmegosztás, óralátogatások. Kiemelt figyelmet fordítunk a belső partnerség kialakítására 

és az egymástól tanulás erősítésére.  

 A meglévő jógyakorlatok folytatása: pedagógusképzés, módszertani megújulás, egésznapos 

iskola és iskolaotthonos képzés, cigány népismereti programmal az identitás tudat erősítése. 

 óralátogatások folytatása 

 Járási kapcsolatok erősítése. 

 Tanulói tabletek széleskörű alkalmazása 

 Testvérosztályok szervezése, a kapcsolat tartalommal való megtöltése  

 Pedagógusok közös projektekben való részvétellel 

 

Munkatervünk programjai, eseményei: 

 

2021. SZEPTEMBER 

 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

09. 01. Tankönyvosztás 

 

osztályfőnökök 

09. 02. Virológiai előadás osztályfőnökök 

09. 02.-03. Képességfejlesztő és közösségépítő programok osztályfőnökök 

09. 11. A szülői értekezlet tapasztalatainak megbeszélése. osztályfőnökök 

09. 24. A Magyar Diáksport napja 

Családi nap – „Egy a természettel” 

Szőke Erika, 

osztályfőnökök 

09. 30. Népmese napja osztályfőnökök 

09. 30. Tantermek, folyosók dekorálása osztályfőnökök 

09. 30. Tehetséges tanulók szűrése, fejlesztési területek, 

együttműködési lehetőségek meghatározása 

osztályfőnökök 

09. 30. Tanulói képességek diagnosztizálása szaktanárok 
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2021. OKTÓBER 

 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

10. 15. A Difer mérésben résztvevő tanulók azonosítása Szőke Erika 

10. 15. Tanmenetek egyeztetése Szőke Erika 

10. 23. SNI-s gyerekek egyéni fejlesztésének megbeszélése 

 

szaktanárok 

10. 30. Különleges bánásmódot igénylő tanulók szüleivel az 

egyéni előrehaladás, fejlesztés megbeszélése 

osztályfőnökök 

 

2021. NOVEMBER 

 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

11. 30. Egészségnevelési hónap Szőke Erika 

11. 08. Pályaorientációs nap Kozmáné Netye 

Marianna 

11. 15.- 19. Őszi témahét osztályfőnökök 

11. 30. Szülői értekezlet tapasztalatainak megbeszélése osztályfőnökök 

11. 27. Gyerekek első 3 havi munkájának értékelése 

 

osztályfőnökök 

11. 27. Bukásértesítők kiküldése osztályfőnökök 

11. 30. Különleges bánásmódot igénylő tanulók szüleivel az egyéni 

előrehaladás, fejlesztés megbeszélése 

osztályfőnökök 

11. 30. Kapkodd a lábad játékos sportvetélkedőre történő 

felkészítése 

Szőke Erika 

11.30.  Pedagógus továbbképzés – „Karate az iskolai testnevelés 

keretein belül” 

Szőke Erika 

 

2021. DECEMBER 

 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

12. 04. Difer mérés eredményeinek értékelése Szőke Erika 

12.07. Mikulás nap az iskolában és az Idősek Otthonában Bagdi Bence 

12. 07. „Jön a Mikulás” – a Kötegyán Települési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat családi programjának segítése 

osztályfőnökök 

12. 11. Kapcsolat felvétele az óvodával, óvodások meghívása az 

iskolai rendezvényre, bevonásuk a műsorba 

 

Szőke Erika 

12. 17. Karácsonyi témanap a Kötegyáni Református 

Egyházközség támogatásával 

osztályfőnökök 
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12. 17. Karácsonyi műsor az iskolai ünnepségen és az Idősek 

Otthonában. 

 

Forrás Imréné 

12. 19. Települési adventi programban való részvétel Szokai Dánielné 

 

2022. JANUÁR 

 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

01. 21. Félévi munka értékelése osztályfőnökök 

 

01. 28. Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 

01. 29. Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok áttekintése a 

családgondozó és a szociális munkás részvételével 

 

osztályfőnökök 

 

2022. FEBRUÁR 

 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

02. 12. Szülői értekezlet tapasztalatainak megbeszélése osztályfőnökök 

02. 25. Farsangi témanap és ünnepi kavalkád a szülők, a 

református egyházközség és a roma nemzetiségi 

önkormányzat közreműködéséve 

Baranyi Adrienne, 

osztályfőnökök 

02. 28. Különleges bánásmódot igénylő tanulók szüleivel az egyéni 

előrehaladás, fejlesztés megbeszélése 

osztályfőnökök 

 

 

2022. MÁRCIUS 

 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

04. 19.  Óvodai szülői értekezlet látogatása 

 

Szokai Dánielné 

04. 26. Óvoda- iskola átmenet programjainak szervezése, nyílt 

napok 

 

Szokai Dánielné 

Szőke Erika 

03. 21-

25. 

Tavaszi témahét osztályfőnökök 

03. 31. A tanulók felkészítése a járási „Év hangja” versenyre 

 

Kozmáné Netye 

Marianna 

osztályfőnökök 
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03. 31. Különleges bánásmódot igénylő tanulók szüleivel az 

egyéni előrehaladás, fejlesztés megbeszélése 

 

osztályfőnökök 

 

2022. ÁPRILIS 

 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

04. 11. Költészet napja Kozmáné Netye 

Marianna 

04. 25.-29. Fenntarthatóság – környezettudatosság témahete 

 

osztályfőnökök 

04. 29. Bukásértesítők kiküldése osztályfőnökök 

04. 29. „Túrázzunk együtt” a Kötegyán Települési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat részvételével 

Szőke Erika 

 

2022. MÁJUS 

 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

05. 07. Anyák napi projektnap Szokai Dánielné, 

osztályfőnökök 

05. 20. Tanulók felkészítése az „Óperenciás tengeren is túl” 

meseversenyre 

 

Baranyi Adrienne 

05. 31. Tanulói képességek diagnosztizálása szaktanárok 

05. 31. TermÉSZetbúvár vetélkedő Zsadányban Bagdi Bence 

05.31. A tanulók felkészítése az okányi tanulmányi versenyre 

 

Kozmáné Netye 

Marianna 

pedagógusok 

05. 31. Óvodai ballagás Szokai Dánielné 

 

2022. JÚNIUS 

 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

06. 03. Nemzeti összetartozás napja Szokai Dánielné 

06. 15. Osztályközösségi programok - Gyereknap osztályfőnökök 

06. 15. Bolondballagás – iskolai közösségépítő program osztályfőnökök 

06. 15. Ballagási főpróba osztályfőnökök 

06. 17. Ballagás és tanévzáró ünnepség Szokai Dánielné, 

pedagógusok 
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Munkaközösségi értekezletek: 

 

Időpont Értekezlet témája Felelős 
08. 25. Éves munkaterv elkészítése Szőke Erika 

09. 01.  Pedagógus ügyeleti rend kialakítása Szőke Erika 

09. 30.  Az elsősök beilleszkedési tapasztalatainak megbeszélése. 

Konzultáció az óvónőkkel, óvoda-iskola átmenet problémái. 
Szőke Erika 

10. 14. Civilkapcsolatok áttekintése Szőke Erika 

11. 18. A karácsonyi műsor előkészítése Szőke Erika,  

12. 09. Erősségeink-gyengeségeink Szőke Erika 

01. 27. Féléves munka értékelése Szőke Erika, osztályfőnökök 

02. 24. Felzárkóztatás-tehetséggondozás tapasztalatai Szőke Erika 

03. 17. A gyermekvédelmi munka tapasztalatairól Szőke Erika 

04. 07. Készülődés az anyák napi ünnepségre Szőke Erika, osztályfőnökök 

05. 12.  Nyári programok egyeztetése Szőke Erika, tanítók 

06. 16. Éves munka értékelése, tapasztalatok, észrevételek, 

dokumentációk áttekintése. 
Szőke Erika 

 

Tervezett óralátogatások: 

Időpont Tantárgy Osztály Látogatott kolléga Felelős 

november környezetismeret 3.k Kozmáné Netye Marianna Szőke Erika 

december magyar 2.k Bagdi Bence Szőke Erika 

január rajz 3-4.k Baranyi Adrienne Szőke Erika 

február matematika 1.k Szőke Erika Szokai Dánielné 

 

Tervezett versenyek: 

Időpont Verseny megnevezése Felelős 

kiírás szerint „Kapkodd a lábad” Szőke Erika 

kiírás szerint TermÉSZetbúvár vetélkedő Zsadány Bagdi Bence 

kiírás szerint Év hangja szavalóverseny Kozmáné Netye Marianna 

kiírás szerint Túl az Óperencián meseverseny Baranyi Adrienne 

kiírás szerint Tanulmányi verseny Okány Kozmáné Netye Marianna 

 

 

 

Kötegyán, 2021. augusztus 24. 

 

Szőke Erika  

munkaközösség vezető 

sk 
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Kossuth utcai osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

Az osztályfőnöki munkaközösség létszáma a 2021/2022. tanévben 8 főből áll. 

 

Osztályfőnökök 

  

5.a Óré Henriett 

6.a  Pontáné Kender Magdolna 

6.b  Diószeginé Képíró Ildikó 

7.a  Óré Jácint Csaba 

7.b  Turbucz Mária 

7.c  Szloboda Beáta 

8.a  Gurzóné Molnár Katalin  

8.b Hízó Erika 

 

A munkaterv összeállításánál a következő dokumentumokat vettük alapul:  

-az iskola pedagógiai programja  

-az előző tanév értékelése  

-az új tanév feladatait meghatározó feladat ellátási terv 

 

Célok és feladatok a tanévre: 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. A tanulókkal 

közösen tervezi, elemzi és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola 

egészének nevelési rendszerébe. Az osztályfőnöki munka megvalósításához elengedhetetlenül fontos 

a mindenkori osztályfőnök egyedi, az adott tanulócsoportra kialakított saját programja. 

Az osztályfőnök feladata igen sokrétű, mely megnyilvánul a csoportfelelős és a hivatalból 

kijelölt személyi felelős feladatkörben. Az osztályfőnök munkáját segíti az iskolaorvos, a védőnő, az 

iskolapszichológus. 

Az osztályfőnöknek gyakran a szülői ház nevelési hiányait is pótolnia kell, de természetesen a 

szülőkkel való együttműködést keresve. Bár ez lehetetlen, mégis meg kell kísérelniük a családi nevelést 

is pótolni és/vagy korrigálni. 

 Sajnos, a tanulóknak a szülei viszonylag kevés időt fordítanak gyermekeikre, kevés kivételtől 

eltekintve. Családok sokasága bomlott, bomlik fel és így sok helyen nincs tapasztalatuk sem, 

gyermekeinknek sem szüleiknek arról, hogyan kellene működnie egy igazi közösségnek. 
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Ezért olyan fontos, hogy az osztályfőnök minél gyorsabban ismerje meg az osztályába járó 

tanulókat és azok családi hátterét. Minél hamarabb sikerül feltérképeznie a gondokat, problémákat, 

annál hamarabb kezdheti el a közösségformálás nem könnyű, nagy körültekintést igénylő feladatát és 

ez fontos, különösen az új osztályfőnökök és új közösségek esetében. A már meglévő 

osztályközösségekben is bőven van nevelési feladat, amelyek megoldásával erősíthetjük, és mind 

önállóbbá tehetjük közösségeinket. 

Minden gyakorló osztályfőnök tudja, hogy nagyon fontos tanulóinak megnyerésén kívül a 

szülők közösségének megnyerése is. Sokszor tapasztaljuk, hogy a szülők egy részét ugyanúgy 

nevelnünk kell, mint tanulóinkat éppen azért, mert az ő nevelési módszereik sem következetesek, 

értékrendjük sem kiforrott. Ezért minden szülői értekezletet és közös alkalmat meg kell ragadni a 

szelíd, tapintatos, de lényeges kérdésekben az egységes nevelési módszerek megtanítására és 

gyermekeik viselkedésének kontrolálására. Fontos tehát, hogy a szülői értekezletekre jól felkészülve 

nyújtsunk a szülőknek mindig nevelési helyzeteket megoldó alternatívákat, amelyek segítik őket 

gyermekeik formálásában. Természetesen mindezt az adott közösség problémáira kell fókuszálnunk. 

Rohanó, felgyorsult világunkban egyre több a médiaszemét, amit tanulóink válogatás nélkül 

néznek és hallgatnak. Így akarva vagy akaratlanul hatással van rájuk. Meg kell tanítani az igazi 

értékeket, és az értelmes válogatás művészetét. Erre lehetnek jó alkalmak azok a tanórán kívüli közös 

délutánok, kultúrfoglalkozások, amikor értelmes, szórakoztató programmal a háttérből irányíthatjuk, 

formálhatjuk ízlésüket, intelligenciájukat, viselkedésüket. 

Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy meg kell újulnia oktatási rendszerünknek, 

módszereinknek. Fel kell keltenünk kíváncsiságukat, érdekessé kell tennünk az osztályfőnöki órákat az 

ő aktív bevonásukkal, és versenyeztetni kell tanulóinkat az adott témakörben, hiszen így fogjuk 

talpraesetté nevelni őket, hogy ne ijedjenek meg a saját árnyékuktól, hanem egészséges önbizalomra 

tegyenek szert. 

Kiemelt feladatok a tanévben: 

Az iskolai munkatervben megkaptuk a tanév kiemelt feladatainak sokaságát, és ezt szem előtt 

tartva ezekre a területekre kell elsősorban nagy figyelmet fordítanunk.  

Az osztályfőnök a helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki 

órát tart, melynek tartalma és vezetése az osztály éves tanmenete alapján valósul meg. Feladata, hogy 

törekedjen a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni fejlesztésükre, 

közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük fejlesztésére. 

Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 

Nagyon fontos, hogy tanulóinkat az egészséges életmódra neveljük, és ennek egyik lehetősége, 

amit szeretnénk kihasználni, pl. a DADA program, mentálhigiénés szakember segítsége, virológiai 

edukációs foglalkozások. Sajnos tapasztaljuk, hogy az egyre fiatalabb korosztályhoz tartozók is 

veszélyeztetettek, ezért különösen örülünk ezeknek az osztályfőnöki óráknak. Egészen más hatása van, 

ha egy szakembertől hallják a tanulók a konkrétumokat, mintha csak általánosságban beszélgetünk a 

témáról. 

Mivel a szülői értekezleteken, fogadóórákon nagyon kevés szülő jelenik meg, fontos 

feladatunk, hogy „bevonzzuk” a szülőket az iskolába, érdeklődővé tegyük őket. Igyekszünk olyan 

programokat, délelőtti és délutáni foglalkozásokat szervezni, ahol a szülő gyermekével együtt részt 

vehet, betekintést nyerhet iskolai életünkbe. 
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Alsóból a felsőbe átmenet megkönnyítése fontos feladatunk. Az iskolaotthonos oktatási 

formából a gyerekek számára másféle tanulási rend elsajátítása, megtanulása gyakran okoz problémát. 

Ezt próbálja segíteni az alsós kollégákkal való tapasztalatcsere. 

Folyamatos feladatunk:  

- -minden tanév első hetében ismertetni osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes 

előírásaira 

- -a tanév elején az osztály számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal 

- az erkölcsi-érzelmi tulajdonságok fejlesztése (pl.: tolerancia, kompromisszum 

készség, tiszteletadás, udvariasság, és önbizalom fejlesztés stb.) 

- tisztaságra, a környezetvédelemre való nevelés 
- diákönkormányzat segítése 
- kapcsolat az intézményben működő civil szervezetekkel, társ intézményekkel 
- kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt 

vesz az esetmegbeszéléseken 
- kirándulások, közös kulturális programszervezés az osztály tanulóinak 
- közösségépítés 
- kapcsolattartás a szülőkkel, az osztály szülői munkaközösségével, az osztályban 

tanító tanárokkal, a tanulást segítő személyekkel 
- továbbtanulás előkészítése, szakmaválasztás segítése 
- az osztály érdekeinek képviselete 
- naplóvezetés, statisztika, anyakönyv pontos vezetése  
- törzslap, bizonyítvány, értesítő kitöltése  
- haladási napló kitöltésének, ellenőrzése, szaktárgyi órabeírások hetente történő 

ellenőrzése és a hiányok pótoltatása-szükség esetén az iskolavezetés értesítése  
- érdemjegyek beírásának és az osztályozónapló kitöltésének ellenőrzése  
- ellenőrzők ellenőrzése  
- tanulói hiányzások igazolása, összesítése; a házirend előírásai szerinti értesítéshez 

rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a vezetőknek jelzi 
az osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét, szükség esetén elektronikus 
üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket  

- a házirendben leírtak szerint követi a tanulók késését, szükség esetén 
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket  

- elektronikus üzenetben illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon 
értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról  

- folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak 
változását az adatokban bekövetkező változásokat  

- elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 
továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja  

- nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókról  

- segíti és nyomon követi és adminisztrálja az osztálya orvosi vizsgálatait  
- minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 

javaslatait a tanártársai elé terjeszti  
- vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket  
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- javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére, a tanulókat saját 
hatáskörében is jutalmazza 

- fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet 
- egyéni képességfejlesztés 
- tehetséggondozás 
- osztálydekoráció, faliújság karbantartása 
- iskolai házirend betartatása 
- ünnepségek, megemlékezések szervezése 
- az iskolához tartozás tudatának erősítése a hagyományok ápolásával, az 

ünnepekre való méltó felkészüléssel, az iskolai versenyekre történő 
mozgósítással. 

- virológiai edukációs foglalkozások beillesztése a tanmenetekbe 
- Komplex Alapprogram továbbvitele. 
- a tanulók kompetenciáinak fejlesztése 
- az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeire fokozottabb odafigyelés, a 

tanítók és a tanárok szakmai munkájának erőteljesebb összehangolása a tanulók 
érdekeit szem előtt tartva. Mérések ebben a tárgykörben. 

A munkaközösség havonta egy alkalommal tart megbeszélést. A megbeszélések időpontja 

alkalmazkodik a délutáni elfoglaltságokhoz, arra törekedve, hogy lehetőség szerint minden érintett 

részt tudjon venni. A megbeszélések témája a munkatervben meghatározott programok előkészítése, 

szervezése, értékelése, a magatartási és szorgalmi helyzet rendszeres elemzése. 

A feladatok megvalósításának (tervezett) menete: 

 

időpont program felelős szükséges erőforrás 

augusztus    

    

aug. 23. alakuló értekezlet: 
munkaterv közös megtervezése, 
elfogadása, fontos feladatok 
megbeszélése a munkaközösségi 
foglalkozáson 

Gurzóné Molnár 
Katalin 

 

aug. 24. javító vizsga Gurzóné Molnár 
Katalin 

 

aug.24-25. tankönyvcsomagok átvétele, 
taneszközcsomagok kiosztása. 
 

osztályfőnökök  

aug. 27. konzultáció a 4. és 5. osztály 
osztályfőnökei között az alsó 
tagozatból a felső tagozatba való 
átmenet megkönnyítése érdekében 

volt 4. és 5. 
évfolyamos 
osztályfőnökök, 5. 
évfolyamon 
tanító 
szaktanárok 

 

aug. 30. tanévnyitó értekezlet 
 

  

szeptember    

szept. 1.  tanévnyitó   

 törzslapok, egyéni fejlesztési tervek 
megnyitása, vezetése (folyamatos) 

osztályfőnökök  
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szept. 2. szülői értekezletek megtartása 
 

osztályfőnökök  

szept. 15. osztályfőnöki tanmenetek 
elkészítése (helyzetelemzés, 
hátrányos helyzetű tanulók és 
tehetséges tanulók felmérése, 
kulcskompetenciák) 

osztályfőnökök  

szept. 24. Magyar Diáksport Napja Szloboda Beáta, 
osztályfőnökök 

 

szept. 20-
okt.11. 

pályaválasztást megalapozó 
kompetenciák vizsgálata 
digitálismérő- és 
támogatóeszközökkel, a Hivatal által 
kiadott eljárásrend alkalmazásával 

  

október    

okt. 6. aradi vértanukról való 
megemlékezés - városi ünnepségen 
való részvétel 
 

osztályfőnökök  

okt.23. nemzeti ünnepünk megünneplése- 
városi ünnepségen való részvétel 
 

osztályfőnökök  

 volt 4.-es tanító nénik és az 5. 
osztályokban tanító tanárok 
tapasztalatcseréje az első hónap 
után. 

volt 4.-es tanító 
nénik, Óré 
Henriett és az 5.-
ben tanító 
szaktanárok 

 

 Halloweeni készülődés, tökfaragás Turbucz Mária, 
osztályfőnökök 

 

 munkaközösségi értekezlet 
 

Gurzóné  

november    

 egészségnevelési hónap 
 

Turbucz Mária, 
osztályfőnökök 

 

nov. 08. pályaválasztási nap 
 

osztályfőnökök  

 pályaválasztási börze Békéscsabán 
 

8. évfolyamos 
osztályfőnökök 

 

 pályaválasztási szülői értekezlet 
 

8. évfolyamos 
osztályfőnökök 

 

nov.15-19. őszi témahét szervezése 
 

osztályfőnökök  

nov. 22-26. bukással kapcsolatos szülői 
értesítőlevelek kiküldése 

osztályfőnökök  

 adventi előkészületek osztályokban Turbucz Mária és 
az osztályfőnökök 

 

 munkaközösségi értekezlet 
 

Gurzóné  

 Nyitott bíróság – 8. évfolyam – 
lehetőség szerint 

Pontáné Kender 
Magdolna 

 

december    
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 Mikulás bulik megszervezése 
 

osztályfőnökök  

 karácsonyi dekoráció 
 

osztályfőnökök  

dec. 17. fenyőünnep előkészítése, 
lebonyolítása 
Karácsony témanap (1. családi nap) 
 

Turbucz Mária, 
Diószeginé Képíró 
Ildikó, Gurzóné 
M.K.  és az 
osztályfőnökök 

 

 munkaközösségi értekezlet 
 

Gurzóné  

január    

jan. 11-15. 8. évfolyamon – továbbtanulást 
támogató szülői értekezlet 

Gurzóné Molnár 
Katalin 
Hízó Erika 

 

jan. 11-22. félévi osztályozó vizsga Gurzóné Molnár 
Katalin 

 

jan. 23. félévi osztályozó értekezlet 
 

  

 8.osztályosok beiskolázása, 
továbbtanulási lapok kitöltése 
 
 

Gurzóné Molnár 
Katalin 
Hízó Erika 

 

jan.28. félévi bizonyítvány kiosztása 
iskolagyűlés 
 

osztályfőnökök  

február    

 félévi értekezlet 
 

  

febr. 9. félévi szülői értekezlet megtartása 
 

osztályfőnökök  

 továbbtanulási papírok elküldése 
 

Gurzóné Molnár 
Katalin 
Hízó Erika 

 

febr.. farsangi mulatság előkészítése, 
lebonyolítása 
Farsang témanap 

Turbucz Mária és 
az osztályfőnökök 

 

febr. 18.  Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei lebonyolítása 

  

 munkaközösségi értekezlet 
 

Gurzóné  

    

március    

 tavaszi dekoráció elkészítése 
 

osztályfőnökök  

márc. 12. „Kerek a világ” Óré Henriett  

márc. 15. nemzeti ünnepünk megünneplése- 
városi ünnepségen való részvétel 

osztályfőnökök  

márc. 21-25. tavaszi témahét osztályfőnökök, 
szaktanárok 

 

 munkaközösségi értekezlet Gurzóné  
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április    

ápr. 25-29. 
 

fenntarthatósági témahét 
 

osztályfőnökök  

ápr. 25-29. bukással kapcsolatos szülői 
értesítőlevelek kiküldése 

osztályfőnökök  

 munkaközösségi értekezlet 
 

Gurzóné  

május    

 anyák napi műsorra készülődés 
(esetenként, osztályonként) 

osztályfőnökök  

máj.05-31. OKM és nyelvi mérés 6. és 8. 
évfolyamok 
 

Óré Henriett, 
osztályfőnökök 

 

máj. 20. meseverseny 
 

  

 osztályozó vizsgák Gurzóné Molnár 
Katalin 

 

 ballagás előkészítése 7. és 8. osztályos 
osztályfőnökök 

 

 munkaközösségi értekezlet 
 

Gurzóné  

 kihívás napja 
 

Szloboda Beáta  

június    

 ballagás előkészítése, szervezése 
 

osztályfőnökök  

 év végi osztályozó értekezlet 
 

osztályfőnökök  

 bizonyítványok, törzslapok megírása, 
naplók lezárása 

osztályfőnökök  

 osztálykirándulások  
 

osztályfőnökök  

jún. 18. ballagás 
 

osztályfőnökök  

 munkaközösségi értekezlet: tanév 
lezárása 

Gurzóné  

jún. 22. tanévzáró ünnepség 
 

  

 tanévzáró értekezlet 
 

  

 

Sarkad, 2021-08-25 

 

 

Gurzóné Molnár Katalin 

  munkaközösség vezető 
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Gyulai úti osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

A felső tagozat osztályfőnöki munkaközösség munkaterve a 

2021/ 2022. tanévre 

OSZTÁLYFŐNÖKI TEVÉKENYSÉG 

 
 

Célja az osztály közösségi életének szervezése, tevékenységük irányítása, önállóságuk, 

öntevékenységük fejlesztése. 

 

Nagyon fontos a személyes példa. A pedagógus „hivatásos példakép” – mindenkor és 

mindenhol úgy kell élnie, viselkednie, beszélnie, hogy azzal mintát mutasson tanítványainak. 

Fontos saját tanári, pedagógusi hitelességünk megőrzése. Ennek érdekében arra törekszünk, 

hogy minden osztály élén kiváló osztályfőnökök álljanak – kihangsúlyozva ezzel az 

osztályfőnöki munka fontosságát és nem egy esetben meghatározó voltát. Az 

osztályfőnököknek felkészülteknek kell lenniük arra, hogy nem egy esetben a szülői szeretetet 

kell pótolni itt az iskolában. 

 

Az osztályfőnöki órák feladata az is, hogy az öröklött /családi/ viselkedési formák mellett 

ráirányítsa a tanulók figyelmét a célszerű viselkedésmódokra. 

 

Az osztályfőnök feltérképezheti az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályban uralkodó 

értékrendet. Törekszik a tanulók családi és szociális körülményeinek, és a szülők iskolával 

szembeni elvárásainak alapos megismerésére. 

 

A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. 

 

Megtervezi a tanévre vonatkozó közös tevékenységeket. (Munka, kirándulások, 

színházlátogatás, egyéb rendezvények.) 

 

Felkészítheti osztályát az osztályközösségben megtartandó rendezvényekre. 

 

Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága, hogy nincs előírható, részleteiben megtervezhető 

tananyaga; ellátása lényegesen több önállóságot, rugalmasságot, nagy ívű rálátást igényel. Az 

osztályfőnök nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője, tudomást kell vennie 

arról a világról, amelyben élünk, amely befolyásolja mindennapi tetteinket. Az elvárások, 

amelyek kereszttüzében a munkáját végzi, sok esetben egymásnak is ellentmondanak. Senki 

sem veszi le a pedagógus válláról a felelősséget, hogy ezek között mérlegeljen, rangsoroljon, a 

rábízott tanulók szükségleteit, igényeit szem előtt tartva, saját személyisége hitelét megőrizve 

alakítsa ki működőképes nevelési programját. Az osztályfőnöki munka lényegesen többet jelent 

az osztályfőnöki órák megtartásánál. Az osztályfőnök hagyományosan az a pedagógus, aki 

legközvetlenebbül tapasztalja meg az osztályába járó gyerekeken és szüleiken keresztül a 

társadalom valamennyi feszültségét és problémáját.  

 

Az osztályfőnöki munka kiemelten fontos pedagógiai tevékenységei 

 
 programszervezés 
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 közösségépítés 

 kapcsolattartás a szülőkkel 

 továbbtanulás előkészítése, szakmaválasztás segítése 

 az osztály érdekeinek képviselete 

 naplóvezetés, statisztika, anyakönyv pontos vezetése 

 folyamatos ellenőrzés, értékelés 

 tehetséggondozás 

 tantermek dekorációjának folyamatos rendezése, frissítése 

 ellenőrzők ellenőrzése 

 iskolai házirend betartása, betartatása 

 ünnepségek, megemlékezések szervezése 

 

Folyamatos feladatok és elvek 

 

Erősítse az iskolához tartozás tudatát a hagyományok ápolásával, az ünnepekre való méltó 

felkészüléssel, az iskolai versenyekre történő mozgósítással.  

Az osztályközösség, diákönkormányzat munkájának, önszerveződésének segítése. 

Segítse az egyéni és közösségi célok, érdekek összehangolását. 

Lássa el időben és pontosan információkkal az osztályban megválasztott, illetve megerősített 

diákönkormányzat tagjait az iskolában folyó munkáról, rendezvényekről. 

Törekedjen a tanulók személyiségének alaposabb megismerésére, hogy segíteni tudjon nekik a 

reális önkép kialakításában, pályaválasztásban- felmérések. 

Adjon lehetőséget a tanulóknak önálló véleményük elmondására, tartsa tiszteletben 

személyiségüket. 

Fokozottan figyeljen a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók problémáira, ugyanakkor 

ösztönözze, segítse a tehetséges tanulókat. 

Legyen célja és feladata a hiányzások folyamatos ellenőrzése, és az igazolatlan órák számának 

csökkentése. Alkalmazza következetesen az ide vonatkozó fegyelmezési intézkedéseket. 

A hetesek és ügyeletesek munkájának állandó ellenőrzése. Ösztönözze a tanulókat igényességre 

önmaguk és környezetük iránt (külső megjelenés, tisztaság stb.). 

Az osztályfőnöki órák legyenek tartalmasak, személyiségközpontúak, az iskolai pedagógiai 

programmal egyezőek. 
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Alakítson ki jó kapcsolatot a szülőkkel, hogy azok partnerei lehessenek az iskolának, az 

osztályban tanító tanárok közösségének. 

A 2020/2021. tanévben az intézményi, a tagintézményi és a munkaközösségi 

munkatervekben meghatározott nevelési, oktatási feladatainkat legjobb tudásunk szerint 

fogjuk elvégezni, ezek közül is kiemelten kezeljük az alábbiakat:  

 A szociokulturális hátrányokkal küzdő alsó tagozatos tanulók iskolai beilleszkedésének 

folyamatosan figyelemmel kísérése, elősegítése, támogatása 

 A várhatóan 1-4. évfolyamon összevont osztályban az oktatással és a neveléssel 

kapcsolatos feladatok új kihívást jelentenek tanítóink és az iskola valamennyi 

pedagógusa számára (tagintézmény). 

 Az új NAT bevezetésével kapcsolatos teendők 

 Virológiai edukációs foglalkozások beillesztése a tanmenetekbe, mindegyik 

évfolyamon. 

 Az online oktatással kapcsolatos pedagógusi feladatok újbóli átgondolása, tantárgyközi 

egyezetetések. Az online oktatás színtereinek fenntartása, fejlesztése, alkalmazása. 

 A tanulók (és szülők) képzése az infokommunikációs eszközök tanítási célú 

használatával kapcsolatosan. 

 A Komplex Alapprogram továbbvitele. 

 A tanulók kompetenciáinak fejlesztése. 

 Intézményfejlesztés – infrastruktúrafejlesztés 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenése. 

 Esélyteremtés a hátrányos szociokulturális helyzetű családok gyermekei számára. 

 Sikeres beiskolázás 

 Az intézmény megtartó erejének javítása. 

 Az óvoda-iskola, valamint az általános iskola és a középiskola közti átmenet sikeres 

biztosítása, az esélyegyenlőség előtérbe helyezése. 

 Az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeire fokozottabb odafigyelés, a tanítók 

és a tanárok szakmai munkájának erőteljesebb összehangolása a tanulók érdekeit szem 

előtt tartva. Mérések ebben a tárgykörben. 

 Külső kapcsolatok erősítése. A települések önkormányzatával, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal és a helyi civil szervezetekkel meglévő jó munkakapcsolatunkat a 

tovább kívánjuk erősíteni. Új partnerek felkutatása, a meglévők bevonása a 

mindennapjainkba. 
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 Hatékonyabb együttműködés a családokkal. 

 A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése A társadalmi elvárásoknak, a közösségi 

normáknak megfelelő viselkedésformák tudatossá tétele, alkalmazása. Közös fellépés a 

megfelelő magatartásminták átadása érdekében. 

 Szükség és lehetőség esetén kapcsolódás az Iskolaőr programhoz a székhelyen. 

 A tanulói motiváció erősítése. 

 Az iskola szellemiségének megőrzése, továbbvitele, hagyományápolás és 

hagyományteremtés. A magyarságtudat erősítése a gyermekekben. 

 Továbbtanulásra felkészítés, motiválás, pályatudatosság kialakítása. 

 Az iskolai konfliktusok kialakulásának megelőzése, a kialakult konfliktusok 

megegyezésen alapuló kezelése és az agresszió (verbális és fizikai) további csökkenése. 

Törekszünk az osztály, a kortárscsoport kirekesztő attitűdjének, negatív érzelmi 

hatásainak pedagógiai kezelésére, az együttműködésre, az erőszakmentes 

konfliktuskezelésre nevelésre. 

 Az iskolai mulasztások számának és a lemorzsolódási esély csökkentése. Szoros 

együttműködés az iskolai szociális segítővel, a szülői házzal és a Jelzőrendszer 

tagjaival. 

 Pályázati programok megvalósítása. A pályázatok aktuális feladatinak elvégzése. 

 A pedagógusok módszertani megújulásának folytatása. 

 Az Intézményi Komplex Cselekvési terv megvalósítása a Kossuth utcai székhelyen. 

 Hatékony, személyre szabott fejlesztést lehetővé tevő differenciáló nevelés-oktatás 

erősítése. differenciáló csoportok létrehozása a lemaradó tanulók támogatására. 

Továbbképzéseken való részvétel, jógyakorlatok átvétele, alkalmazása. Az EFOP 3.1.5. 

és az EFOP 4.1.2. pályázatok, valamint a kapcsolódó EFOP-VEKOP pályázatok 

nyújtotta lehetőségek kihasználása, a tanulók javára fordítása. 

 A tehetséges tanulók felkutatása, beazonosítása, támogatása, versenyeztetése. 

 A szociális hátrányokból fakadó esélykülönbségek csökkentése. Együttműködés a 

szociális és jóléti intézményekkel, a szülői házzal. A futó pályázatok lehetőségeinek 

kihasználása a szociális hátránykompenzálásra. 

 A pedagógusminősítés és önértékelés, vezetői/intézményi és pedagógus tanfelügyelet 

előkészítése, sikeres lebonyolítása. 

 Óvoda-iskola átmenet segítése, a helyi óvodával való együttműködés erősítése, 

iskolaelőkészítő foglalkozások szervezése. 
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 Tanórán kívüli foglalkozásokon a helyi értékeink őrzésére és hagyományaink ápolására 

nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni. 

 A környezettudatos szemléletformálás előtérbe helyezése, fenntarthatóságra ösztönzés 

tanórákon és szabadidős tevékenységek keretében. 

 Tudásmegosztás, óralátogatások. Kiemelt figyelmet fordítunk a belső partnerség 

kialakítására és az egymástól tanulás erősítésére.  

 ILMT intézményfejlesztési munkacsoport további működtetése, az intézményfokok 

közötti átlépést (Óvoda-iskola, alsóból-felsőbe, általános iskolából középiskolába) 

segítő munkacsoportok működtetése, módszertani munkacsoportok fenntartása. 

 A helyzetfelmérést támogató belső mérési rendszer fejlesztését és fenntartását vállaljuk, 

mert az országos mérések mutatói nem képesek a tanulóink egyéni változásait kellően 

kimutatni. 

 A beiratkozó elsősök minél arányosabb elosztását, az antiszegregációs 

tevékenységünket, valamint az ehhez kapcsolódó jelzőrendszeri és partneri 

tevékenységeinket kívánjuk megvalósítani. 

 Koordinációs munkacsoport, gyakorlatközösség fenntartása alsó és felső tagozatra. 

Havi koordinációs műhelyek, gyakorlatközösségek megvalósítása (DFHT).  

 Kiemelt figyelmet fordítunk az iskola, mint szervezet erőforrásainak feltárására. SWOT 

analízist és HR-térképet készítünk. 

 Külön anyagi ráfordítást nem igénylő közösségfejlesztést és közvetve a lemorzsolódás 

megelőzését is szolgáló tevékenységeket tervezünk, a módszereket leírjuk és a 

mindennapi gyakorlatba ültetjük. 

 Módszertani együttműködés a partner iskolákkal (Hálózati munkacsoport tagjai), a 

települési partnerekkel. 

 A meglévő jógyakorlatok folytatása: pedagógusképzés, módszertani megújulás, 

egésznapos iskola és iskolaotthonos képzés, cigány népismereti programmal az identitás 

tudat erősítése. 

 A nevelőtestület mentálhigiénés állapotának javítása. 

A munkaközösség tagjai: 

Torma Péter 5. b 

Bondár Edit 5. c 

Juhász Kitti 6. c 

Mester Ágnes 6. d 
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Tormáné Krajcsik Irén 7. d 

Seres Tamás 7. e 

Pojendán Gergő 8. c 

 

ÉVES PROGRAMTERV 

időpont program felelős szükséges 

erőforrás 

Szeptember    

aug. 23. alakuló értekezlet: 

munkaterv elfogadása 

Tormáné 

Krajcsik Irén 

 

 a házirend áttekintése osztályfőnökök  

 tanmenetek elkészítése osztályfőnökök  

 őszi teremdekoráció 

készítése 

osztályfőnökök  

aug. 30. Tanévnyitó értekezlet   

szept. 2. szülői értekezlet 

megtartása 

osztályfőnökök  

szept. 24. Magyar Diáksport 

Napja 

Seres Tamás 

osztályfőnökök 

20.000.- 

díjazásra 

szept.  Tanévnyitó suli- buli 8. évf.???  

szept. 20- 

 okt .11.  

Pályaválasztási 

vizsgálat 

nyolcadikosoknak 

Pojendán Gergő  

Október    

okt. 2. Muzsikál az erdő   

okt. 6. Aradi vértanúk napja –városi 

ünnepség 

osztályfőnökök  

okt. 23. nemzeti ünnep- megemlékezés 

osztálykeretben és városi 

ünnepségen 

osztályfőnökök  

 statisztika elkészítése osztályfőnökök  
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 őszi osztálykirándulás 

szervezése ??? 

osztályfőnökök  

okt.  őszi témahét szervezési feladatai Tormáné 

Krajcsik Irén 

 

November    

november Egészségnevelési hónap 

megszervezése 

Tormáné 

Krajcsik Irén 

Bondár Edit 

 

nov. 8. Pályaorientációs nap osztályfőnökök  

nov. 15-19. Őszi témahét osztályfőnökök  

nov.  szülői értekezlet megtartása osztályfőnökök  

nov. második 

fele 

negyedévi bukási 

figyelmeztetések kiküldése 

osztályfőnökök  

 téli dekoráció elkészítése osztályfőnökök  

December    

 téli teremdekoráció felhelyezése osztályfőnökök  

december 3. 8. osztályosok jelentkezése a 

központi felvételi vizsgára 

Pojendán Gergő 

 

 

dec. 6. Mikulás nap osztályfőnökök  

dec.11 . Adventi készülődés Bondár Edit 

osztályfőnökök 

 

dec. 17. 

 

Fenyőbál előkészítése, 

lebonyolítása 

 

Bondár Edit 

Juhász Kitti 

osztályfőnökök 

 

 

Január    

jan. 21. félévi értékelés, statisztika 

elkészítése 

osztályfőnökök  

jan.  félévi osztályozó értekezlet   

jan. 22. Központi felvételi a 

középiskolákba 

Pojendán Gergő  

jan. 28. félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök  

 8. osztályosok beiskolázása Pojendán Gergő  
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Február    

febr.  Félévi értekezlet   

febr. 18.  Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

lebonyolítása 

  

febr. 25. Farsangi bál előkészítése, 

lebonyolítása 

Bondár Edit 

osztályfőnökök 

 

Március    

 tavaszi dekoráció elkészítése osztályfőnökök  

márc. 15. Nemzeti ünnep- megemlékezés, 

iskolai ünnepség 

osztályfőnökök  

márc. 21-25. Tavaszi témahét   

Április    

ápr. 13. Kistérségi Hagyományőrző 

Matematika Verseny 

Tormáné 

Krajcsik Irén 

 

 tavaszi osztálykirándulás 

szervezése 

osztályfőnökök  

 papírgyűjtés megszervezése, 

lebonyolítása??? 

osztályfőnökök  

ápr. 25-29. Fenntarthatósági témahét osztályfőnökök  

ápr. második 

fele 

Bukási értesítők kiküldése osztályfőnökök  

ápr. vége Városi szemétszedés osztályfőnökök  

 Körös-parti szemétszedés 

7.d osztály 

Tormáné 

Krajcsik Irén 

 

Május    

 Anyák napja osztályfőnökök  

 tavaszi osztálykirándulások 

lebonyolítása 

osztályfőnökök  

május 18-31. 

és  

május 4- 17. 

Országos mérések Tormáné 

Krajcsik Irén 

Frankó Rita 

osztályfőnökök 
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Június    

 ballagás előkészítése osztályfőnökök  

jún.  év végi osztályozó értekezlet   

 statisztika elkészítése osztályfőnökök  

 bizonyítványok, törzslap 

megírása 

osztályfőnökök  

jún.  Tanévzáró értekezlet   

 

A 2021/ 2022. tanév előre láthatóan nem mindennapi lesz, ezért legfontosabb teendőnk az 

elmúlt tanév lemaradásainak bepótolása, és a tanítás lesz. Ennek szellemében kívánok 

mindenkinek jó egészséget és sok erőt, kitartást ehhez az embert próbáló munkához. 

 

Sarkad, 2021. augusztus 25.                                          Tormáné Krajcsik Irén 

                                                                                         munkaközösség- vezető 

         sk 
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Kötegyáni osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

A Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye  

Felső Tagozatos Munkaközösségének munkaterve  

a 2021/2022. tanévre 

 

A munkaközösség tagjai: Baranyi Adrienne 

          Halmai Lóránt 

          Nagy Imréné 

          Pallag Mária 

          Rehák Szilvia 

          Szokai Dánielné 

       Szőke Erika 

 

Kiemelt feladataink 

 Az új NAT bevezetésével kapcsolatos további teendők a felmenő rendszerben 

 Az online oktatással kapcsolatos pedagógusi feladatok újbóli átgondolása, tantárgyközi 

egyezetetések. Az online oktatás színtereinek fenntartása, fejlesztése, alkalmazása. A 

tapasztalatok beépítése a következő év gyakorlatába. 

 A tanulók (és szülők) képzése az infokommunikációs eszközök tanítási célú használatával 

kapcsolatosan. 

 A tanulók kompetenciáinak fejlesztése. 

 A hagyományos versenyeink és a közösségi programjaink megtartása. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkenése. 

 Esélyteremtés a hátrányos szociokulturális helyzetű családok gyermekei számára. 

 Sikeres beiskolázás 

 Útravaló ösztöndíjprogram támogatása. 

 BTMN, SNI tanulók fejlesztése 

 A képességvizsgáló bizottság által megállapított problémák leküzdésére egyéni, illetve 

kiscsoportos fejlesztő foglalkozások szervezése, alapkompetenciák fejlesztése, a tanulási 

képesség javítása. 

 Az intézmény megtartó erejének javítása. 

 Az általános iskola és a középiskola közti átmenet sikeres biztosítása, az esélyegyenlőség 

előtérbe helyezése. 

 Az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeire fokozottabb odafigyelés, a tanítók 

és a tanárok szakmai munkájának erőteljesebb összehangolása a tanulók érdekeit szem 

előtt tartva. Mérések ebben a tárgykörben. 

 Külső kapcsolatok erősítése. A települések önkormányzatával, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal és a helyi civil szervezetekkel, a Kötegyáni Református 
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Egyházközséggel meglévő jó munkakapcsolatunkat a tovább kívánjuk erősíteni. Új 

partnerek felkutatása, a meglévők bevonása a mindennapjainkba. 

 Hatékonyabb együttműködés a családokkal. 

 Folyamatos szakmai megújulásunkkal, tudásunk felfrissítésével segítjük a sokoldalú 

személyiségfejlesztést.  

 A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése A társadalmi elvárásoknak, a közösségi 

normáknak megfelelő viselkedésformák tudatossá tétele, alkalmazása. Közös fellépés a 

megfelelő magatartásminták átadása érdekében. 

 A tanulói motiváció erősítése. 

 Az iskola szellemiségének megőrzése, továbbvitele, hagyományápolás és 

hagyományteremtés. A magyarságtudat erősítése a gyermekekben. 

 Továbbtanulásra felkészítés, motiválás, pályatudatosság kialakítása. 

 Az iskolai konfliktusok kialakulásának megelőzése, a kialakult konfliktusok 

megegyezésen alapuló kezelése és az agresszió (verbális és fizikai) további csökkenése. 

Törekszünk az osztály, a kortárscsoport kirekesztő attitűdjének, negatív érzelmi 

hatásainak pedagógiai kezelésére, az együttműködésre, az erőszakmentes 

konfliktuskezelésre nevelésre. 

 Az iskolai mulasztások számának és a lemorzsolódási esély csökkentése. Szoros 

együttműködés az iskolai szociális segítővel, a szülői házzal és a Jelzőrendszer tagjaival. 

 Pályázati programok megvalósítása. A pályázatok aktuális feladatinak elvégzése. 

 A pedagógusok módszertani megújulásának folytatása. 

 A pedagógusminősítés és önértékelés, vezetői/intézményi és pedagógus tanfelügyelet 

előkészítése, sikeres lebonyolítása. 

 A környezettudatos szemléletformálás előtérbe helyezése, fenntarthatóságra ösztönzés 

tanórákon és szabadidős tevékenységek keretében. 

 Tudásmegosztás, óralátogatások. Kiemelt figyelmet fordítunk a belső partnerség 

kialakítására és az egymástól tanulás erősítésére.  

 segítő munkacsoportok működtetése, módszertani munkacsoportok fenntartása. 

 A meglévő jógyakorlatok folytatása: pedagógusképzés, módszertani megújulás, 

egésznapos iskola és iskolaotthonos képzés, cigány népismereti programmal az identitás 

tudat erősítése. 

 Járási kapcsolatok erősítése. 

 Tanulói tabletek széleskörű alkalmazása, népszerűsítése tanítóink körében, 

(óralátogatások, ötletbörzék) 

 Testvérosztályok kialakítása, a kapcsolat tartalommal való megtöltése 

 Pedagógusok közös projektekben való részvétellel 

 

 

Cél: Korszerű eszközökkel minél eredményesebb pedagógiai munka következtében a 

gyermekek leghatékonyabb fejlesztése. 

 

Nevelési feladataink   

 Az iskola szellemiségének megőrzése, továbbvitele;  

 A magyarságtudat erősítése a gyermekekben;  

 Anyanyelvi kultúra fejlesztése tanórákon és tanórán kívüli időben is; 

 Konfliktusmentes kortárs kapcsolatok kialakítása, a konfliktusok megfelelő kezelésének 

megtanítása. 
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A kiemelt figyelmet igénylő, tehetséges gyermekek fejlesztése érdekében részt kívánunk 

venni minden olyan versenyen, rendezvényen és pályázaton, amelyekről év közben szerzünk 

tudomást, és úgy gondoljuk, hogy azok a gyerekek érdeklődését felkelti, tudásukat gyarapítja 

és öregbíti iskolánk jó hírnevét.  A programokat a csatolt táblázat tartalmazza. (Jelenleg még 

nem ismert minden verseny időpontja, így ezeket még nem tudom szerepeltetni.)    

Az idei tanévben fontos szerepet szánunk a higiéniai és virológiai ismeretek mindennapi 

rutinná válásának. 

 

 Munkaközösségünk tagjai vállalják, hogy az intézményi programok lebonyolításában 

segítséget nyújtanak.  

 Kihasználunk a tantárgyi órákon minden olyan alkalmat, amely lehetőséget ad az 

egészségtudatos nevelésre és a környezettudatosság kialakítására.  

 Felhívjuk tanítványaink figyelmét, hogy egészségük megóvásáért tennünk kell.   

 

Oktatási feladataink 

 

Tantervnek való megfelelés, dokumentáció ellenőrzése   

 Külön kiemelt feladat 5. évfolyamon az új tanmenetek elkészítése, a hiányzó 

munkafüzetek helyett gyakorló lapok folyamatos készítése a tanulóknak.  

 A tanmenetek összeállításakor, adaptálásakor áttekintjük a kerettanterv és a helyi 

tanterv ajánlásait.  

 A tanmenetek és a naplóbeírások egyezésére figyelünk, dokumentáljuk az 

eltéréseket, ezek okait indokoljuk.   

 

Tanulói tudásszint mérésekkel kapcsolatos feladataink  

 Szükséges a kompetenciamérések elemzése a 6-8. évfolyamban.  

 Az OKM eredményeit szem előtt tartva kell kialakítani a tanulócsoportok fejlesztését, 

illetve egyéni fejlesztést kell alkalmazni. 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás formái 

 Differenciálás: A tanév folyamán differenciált óratervezéssel támogatjuk a tehetséges 

gyermekek gyorsabb haladását, illetve fejlesztjük a lassabban haladók képességeit, 

készségeit.  

 Felzárkóztatás: Osztályonként szervezett felzárkóztató, fejlesztő tevékenységet 

végzünk.  

 Versenyfelkészítés: A versenyekre biztosítjuk a tanári támogatást a sikeres szereplés 

érdekében. 

 A tanítási órákon kívül is igyekszünk olyan érdekes programokat szervezni 

diákjainknak, ahol tehetségüket kibontakoztathatják és átélhetik a kreatív alkotás 

örömét. 
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A Projektkalendárium és az iskolai munkaterv által kijelölt programok és események:  

 

2021. SZEPTEMBER 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

09. 01. Tankönyvosztás Osztályfőnökök 

09. 01. Tanulói ügyeletesi rendszer megszervezése, működésének kezdete  

09. 02. A Vackor Diákönkormányzat elnökének és vezetőségi tagjainak 

megválasztása (5-8. osztályban) 

Nagy Imréné 

09. 02. Szülői értekezlet tapasztalatinak megbeszélése Pallag Mária 

09.02-03. Virológiai edukációs előadás 

Képességfejlesztő és közösségépítő programok 

osztályfőnökök 

09. 11. Tanulói képességek diagnosztizálása szaktanárok 

09. 30. Tantermek és folyosók dekorálása osztályfőnökök, 

szaktanárok 

09. 24.  Magyar diáksportnap- döknap 

Családi nap- Egy a természettel 

Szőke  Erika 

Nagy Imréné 

09. 30. Népmese napja osztályfőnökök 

09.30 Tehetséges tanulók beazonosítása, fejlesztési lehetőségek egyeztetése szaktanárok 

09. 30. Tanmenetek egyeztetése szaktanárok 

 

2021. OKTÓBER 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

10. 06. Az aradi vértanúk emléknapja iskolai megemlékezés, Szőke Erika 

10.16. A különleges bánásmódot igénylő tanulók szüleivel az egyéni fejlesztés 

és előrehaladás megbeszélése 

osztályfőnökök 

10. 15. Tanmentek ellenőrzése Pallag Mária 

10. 21. SNI-s gyerekek egyéni fejlesztésének megbeszélése osztályfőnök, 

gyógypedagógus, 

szaktanárok 

10. 22. Bűnmegelőzési fórum Szokai Dánielné 

10. 22. Pályaorientációs programok (Száz út vár ránk, Merre tovább?) 

Pályaorientációs mérés 

Nagy Imréné 

10. 22. Nemzeti ünnepünk október 23. (iskolai ünnepség) Nagy Imréné 

 

2021. NOVEMBER 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

11.30. Egészségnevelési hónap Halmai Lóránt 

11. 08. Bukásértesítők kiküldése osztályfőnökök 

11. 08. Pályaorientációs nap Pallag Mária 

11.15.-11.19. Őszi témahét Halmai Lóránt 

11. 15.  Szülői értekezlet tapasztalatainak megbeszélése Nagy Imréné 

11. 12. Pedagógus továbbképzés- Trianon 100 mindenki 

11. 27. Ifjú zenebarátok napja 5. osztály műsora Baranyi Adrienne 

11. 23. Gyerekek első 3 havi munkájának értékelése, beszámoló a gyermekvédelmi 

tevékenységről 

osztályfőnökök 

11. 30. A különleges bánásmódot igénylő tanulók szüleivel az egyéni fejlesztés és 

előrehaladás megbeszélése 

osztályfőnökök 
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11.30. 

folyamatos 

Felkészülés a pályaválasztásra, iskolalátogatások szervezése Nagy Imréné 

11.30. Pedagógus továbbképzés „Karate az iskolai testnevelés keretein belül” Szőke Erika 

 

2021. DECEMBER 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

12. 01. A Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” irodalmi vetélkedőre való felkészítés Pallag Mária 

12. 06.  „Jön Mikulás” – Kötegyán Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat családi 

programjának segítése 

osztályfőnökök 

12. 17. Adventi témahét 

Karácsonyi témanap a Kötegyáni Református Egyházközség támogatásával 

Nagy Imréné, 

osztályfőnökök 

12. 17.  Karácsonyi műsor az iskolai ünnepségen és az idősek otthonában Pallag Mária 

12. 17.  Települési adventi programban való részvétel Szokai Dánielné 

12. 17. A nyolcadik osztályosok továbbtanulási terveinek áttekintése Pallag Mária 

 

2022. JANUÁR 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

01. 21. A Magyar kultúra napja – iskolai ünnepség, idősek otthona Pallag Mária 

01.31. Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok áttekintése a szociális munkás és a 

családgondozó részvételével 

osztályfőnökök 

01. 31. Félévi munka értékelése Pallag Mária 

01. 28. Félévi értesítők kiküldése osztályfőnökök 

 

2022. FEBRUÁR 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

02. 07.  Szülői értekezlet tapasztalatainak megbeszélése Pallag Mária 

02. 25. Farsangi témanap és ünnepi kavalkád a szülők, a református egyházközség és a 

roma nemzetiségi önkormányzat közreműködésével 

Nagy Imréné, 

Baranyi Adrienne 

osztályfőnökök 

02. 28. A különleges bánásmódot igénylő tanulók szüleivel az egyéni fejlesztés és 

előrehaladás megbeszélése 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

02. 28. Továbbtanulás véglegesítése Nagy Imréné 

 

2022. MÁRCIUS 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

03. 15.  Március 15-i műsorra a gyermekek felkészítése, nemzeti ünnepünkön települési 

szintű megemlékezés 

Pallag Mária 
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03.21-25. Tavaszi témahét szaktanárok 

03.31. A különleges bánásmódot igénylő tanulók szüleivel az egyéni fejlesztés és 

előrehaladás megbeszélése 

osztályfőnökök 

03.31. A tanulók felkészítése az Év hangja járási szavalóversenyre Pallag Mária 

03. 31. Az előző évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése Pallag Mária 

 

2022. ÁPRILIS 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

04. 11. Öltöztessük versbe az iskolát! Baranyi Adrienne 

osztályfőnökök 

04. 13. Hagyományőrző matematikaversenyre készülés, kíséret Nagy Imréné 

04. 29.  Túrázzunk együtt! – a Kötegyán Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

részvételével 

Szőke Erika 

04.25.-04.29. Fenntarthatóság- környezettudatosság témahete osztályfőnökök 

04. 24. Bukásértesítők kiküldése osztályfőnökök 

04. 30.  Fittségi- mérés Szőke Erika 

 

2022. MÁJUS 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

05. 07. Anyák napi projektnap osztályfőnökök 

05. 07. Nyelvi mérés és a kompetencia mérés felmérésvezetőinek felkészítése Halmai Lóránt 

05. 31. A különleges bánásmódot igénylő tanulók szüleivel az egyéni fejlesztés és 

előrehaladás megbeszélése 

osztályfőnökök 

05. 31. Természetbúvár vetélkedő Zsadány Halmai Lóránt 

05. 31. Ballagás előkészítése Nagy Imréné 

 

2022. JÚNIUS 

Határidő Feladat megnevezése Felelős 

06.03. Nemzeti összetartozás napja Szokai Dánielné 

06.08-15. Osztályközösségi programok (Gyereknap) osztályfőnökök 

06. 10. Bolondballagás, iskolai közösségfejlesztési program Pallag Mária, 

osztályfőnökök 

06. 15.  Ballagási főpróba Szokai Dánielné, 

Pallag Mária 

06. 17. 10:30 Ballagási és tanévzáró ünnepség Szokai Dánielné 

Tervezett óralátogatások 

 

Időpont Tantárgy Osztály Látogatott kolléga Felelős 
október földrajz 8. k Baranyi Adrienne Pallag Mária 
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november angol 5. k gyakornok Pallag Mária 

november történelem  6. k Pallag Mária Szokai Dánielné 

január matematika 5. k Nagy Imréné Pallag Mária 

február ének 6. k Pojendán Gergő Pallag Mária 

március informatika 5. k Pete Lászlóné Pallag Mária 

április testnevelésl 5-6. k Szőke Erika Pallag Mária 

április biológia 7. k Halmai Lóránt Pallag Mária 

 

Munkaközösségi értekezletek 

Határidő Értekezlet témája Felelős 
08. 24. Éves munkaterv elkészítése Pallag Mária 

09. 01.  Pedagógus ügyeleti rend kialakítása Pallag Mária 

09. 14.  A szülői értekezlet tapasztalatainak megbeszélése Pallag Mária 

09. 30.  Beilleszkedés tapasztalatainak megbeszélése Pallag Mária 

osztályfőnökök 

10. 14. Civil kapcsolatok áttekintése Pallag Mária 

11. 18. Karácsonyi műsor előkészítése Nagy Imréné 

12. 09. Erősségeink - gyengeségeink Pallag Mária 

01. 27. A féléves munka értékelése Pallag Mária 

02. 24. A továbbtanulás tapasztalatainak megbeszélése Pallag Mária 

03. 17. Az előző évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése Pallag Mária 

04. 07. Az anyák napi készülődés megbeszélése Pallag Mária 

05. 12.  A gyermekek fittségi állapotának bemutatása Szőke Erika 

06. 16. Az éves munka értékelése Pallag Mária 

 

Versenyek 

Időpont Verseny megnevezése Vállalt feladat Felelős 
12. 01. „Játszótársam, mondd…” irodalmi vetélkedő 

Sarkad 

felkészítés, kíséret Pallag Mária 

kiírás szerint Biztonságos közlekedésbiztonság 

gyermekszemmel - rajzpályázat 

felkészítés, kíséret Baranyi Adrienne 

kiírás szerint Év hangja - szavalóverseny felkészítés,kíséret Pallag Mária 

kiírás szerint Hagyományőrző matematika verseny - Sarkad felkészítés,kíséret Nagy Imréné 

kiírás szerint Természetbúvár vetélkedő Zsadány felkészítés, kíséret Baranyi Adrienne 

kiírás szerint Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny felkészítés, kíséret Nagy Imréné 

május Kisiskolák sportversenye felkészítés, kíséret Szőke Erika 

 

A munkatervet a Felsős Munkaközösség 2022. augusztus 24-i ülésén egyhangú szavazással elfogadta. 

Kötegyán, 2022. augusztus 24. 

 

      Pallag Mária 

munkaközösség vezető 

           sk 
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Gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve 

2021 / 2022. tanév 

 

Gyógypedagógiai munkaközösség munkaterve 

 

Készítette: Mester Ágnes Szilvia 

 Tóth-Burzuk Ilona 

 

A munkaközösség tagjai: 

Gyógypedagógusok: 

- Liptákné Tóth Andrea  

- Mester Ágnes Szilvia  

- Stokné Kiss Mónika  

- Tóth-Burzuk Ilona  

 

Gyógyped asszisztensek: 

- Ráfiné Horváth Mónika 

- Szferle Brigitta 

 

Fejlesztést végző kollégák: 

- Csizmadia Erika 

- Gyebrovszkyné Szegedi Edit 

- Gurzó László 

- Kiss Julianna 

- Szabóné Halász Marianna 

 

A Dr. Illyés EGYMI utazó gyógypedagógiai hálózat által biztosított óraadó kollégák egészítik 

ki a munkánkat. 

Célok: 

- A SNI/BTMN tanulók, gyermekek oktatása-nevelése a törvényi előírásoknak feleljen 

meg. 

- A SNI/BTMN tanulók, gyermekek oktatását-nevelését végző pedagógusok kapják 

meg a megfelelő segítséget. 

- A SNI/BTMN tanulók, gyermekek szülei kapjanak rendszeres tájékoztatást 

gyermekük fejlődéséről és fejlesztésükről. 

- A pedagógusok segítése a SNI/BTMN gyermekek nevelése, dokumentációja, az 

oktató-nevelő munka során. 

Feladatok: 

- A tanulók képességéhez mért egyéni ütemű továbbhaladás feltételrendszerének 

biztosítása  
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- Rehabilitációs foglalkozások megszervezése 

- A szakértői vélemények érvényességének nyomon követése 

- Fejlesztési tervek elkészítése 

- Team-munka pedagógusokkal: diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia, tanulásban 

akadályozottság kezelése a tanítási órákon 

Terveink: 

- A szociokulturális hátrányokkal küzdő tanulók iskolai beilleszkedésének folyamatos 

figyelemmel kísérése, elősegítése, támogatása 

- Az új NAT bevezetésével kapcsolatos további teendők a felmenő rendszerben 

- Az online oktatással kapcsolatos pedagógusi feladatok újbóli átgondolása. A 

tapasztalatok beépítése, az online oktatás színtereinek fenntartása, alkalmazása. 

- A tanulók kompetenciáinak fejlesztése. 

- A tanulói motiváció erősítése. 

Eltérő Tantervű Tagozat Éves Munkaterve 

(Kossuth u.-külön e célra létrehozott osztályok) 

2021/2022 

 

Személyi feltételek a tanév kezdéskor: 

Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportban folyik.  Tanulóink BNO kód 

alapján F70, F81.9 és F83 kategóriába tartoznak 

Stokné Kiss Mónika  2-3-5. osztály - 7 tanuló- gyógypedagógus 

Tóth-Burzuk Ilona  6-7-8. osztály-  6 tanuló- gyógypedagógus 

A tagozat évfolyamain tanít Liptákné Tóth Andrea, Turbucz Mária, Kiss Julianna, valamint 

szakos kollegák tanítják az idegennyelv tantárgyat.  

Munkánkat az idei tanévben 2 gyógypedagógiai asszisztens segíti. 

Ráfiné Horváth Mónika 

Szferle Brigitta 

Folyamatos képességfejlesztés és differenciált egyénre szabott oktatás folyik az órákon. Az első 

osztály első féléve ún. adaptációs félév, mely időszakban nem az ismeretelsajátítás dominál, 

hanem a hozzá vezető út, a képességek fejlesztése.  

A tagozatunkon tanulóknak törvény adta lehetőségük, hogy az első két év anyagát négy tanév 

alatt sajátítsák el.  

Célunk, hogy diákjaink kudarcmentes oktatását valósítsuk meg, személyiségük ne sérüljön.  

Felső tagozatunkon kooperatív technikák bevezetésével próbálkozunk, mely módszer a tanulás 
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mellett a szociális kapcsolatokat is fejleszti.  

Diákjaink általános iskolai végbizonyítványt kapnak, tehát továbbtanulásuk biztosított.  

A tagozatunkon való tanulás tehát nem szégyent és hátrányt jelent, hanem lehetőséget a lassabb 

tempó melletti ismeretelsajátításra.  

A habilitációs és rehabilitációs órák ellátását, (gyógypedagógus) végzi a törvényi kereteknek 

megfelelően, szabott órakeretben. 

 

Sallayné Benke Edit, volt kollegánk révén szoros kapcsolatot tartunk fenn az Esély Pedagógiai 

Központtal, Szabó Éva Igazgató Asszonnyal. 

 Verbunkos találkozó 

 Bábszínházi részvétel  

Tagozatunk szorosan kapcsolódik az intézmény programjaihoz és diák önkormányzati 

eseményeihez. Ezen kívül az iskolánk által hagyományosan megszervezett helyi és megyei 

vetélkedők lebonyolításában is kollegáink aktív résztvevők. 

A speciális tagozat szülői értekezleteit alternatív módon igyekszünk megszervezni. A szülők 

passzív megjelenése miatt egy új formát igyekszünk bevezetni, mégpedig vendégségbe hívjuk 

a szülőket. 

Tanév elején a tanmenetek és a bemeneti mérések aktualizálása az elsődleges célunk és 

feladatunk. 1.2. és 5.6. évfolyamon bevezetésre kerül a NAT 2020, a kerettanterv, óraszámok 

felülvizsgálatát Tóth-Burzuk Ilona gyógypedagógus végezte. 

Napközis csoport működik tagozatunkon. A tanulószobai feladatunkon kívül közösségépítő és 

nevelési feladatokat lát el.   

A tehetségfejlesztés is megjelenik tanulóink életében. Nyertes pályázat esetén tanulóink a többi 

tanulóval együtt alkothatnak, művészkedhetnek. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a digitális oktatásban is be tudtunk kapcsolódni, annak 

ellenére, hogy tanulóink eszközellátottsága okos eszközök terén korlátozott.
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Ütemterv 

feladatok 

ütemezése 

időpont 

feladatok célok felelősök 

résztvevők 

becsült 

költség 

szeptembe

r 

Beszoktatás, 

tanévkezdési 

feladatok                    

ismétlések időszaka 

Termések gyűjtése-

őszi játékház 

megszervezése-

termésbábok, 

ajtódíszek, 

kopogtatók 

Játéktárgyak készítése 

 

Magyar népmesék 

napja- 

 Benedek Elek 

szeptember 30, 

Hétpróba-sport 

 

 

 közösségfejlesztés 

 

személyiségfejleszté

s 

 

kreativitás 

 

finommotorika fejl. 

 

 

alkotás öröme 

festés 

 

 

Olvasás, mesék 

megszerettetése 

 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

 Stókné Kiss 

Mónika 

Ráfiné Horváth 

Mónika 

 

 

Tóth-Burzuk 

Ilona 

Turbucz Mária 

Szferle Brigitta 

 

 

A tagozat 

nevelői, tanulói 

 

 

 

Anyagok, 

eszközök, 

rajz 

felszerelés 

10.000- 

október Október 12. 

Vöröskereszt- 

témanap 

 

Október 06 

megünneplése 

osztályközösségen 

belül 

 

 

 

 

 

 

 

népi hagyományok 

ápolása 

 

Osztályfőnökök 
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Szüret, szüreti népi 

hagyományok, 

szokások 

 

nemzeti ünnepeink   

 

Ráfiné Horvát 

Mónika 

november Rendhagyó magyar 

óra (drámapedagógiai 

óra felső tagozaton) 

 

Egészségnevelési 

hónap: 

„Lelki egészség 

védelem”     

 

November 12. 

Pályaválasztási nap    

 

 

 

 

November  

Egészséghét                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendhagyó 

erkölcstan óra 

 

Tanulóink 

megismertetése 

szakmákkal, 

foglalkozásokkal, 

munkahelyekkel 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

Sallayné Benke 

Edit meghívott 

 

Turbucz Mária 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

Stokné Kiss 

Mónika 

 

December    

     Adventi időszak 

     Adventi 

készülődés 

     Adventi vásár 

 

 

 

   Mikulás                     

  December - 

Fenyőbál 

 

 

 

Ajándéktárgyak 

készítése 

 

 

 

 

 

 

Osztályfőnökök 

 

 

Tóth-Burzuk 

Ilona 

Stokné Kiss 

Mónika 

Szferle Brigitta 

Ráfiné Horváth 

Mónika 
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 Karácsony 

 

 

Aktuális 

rajpályázatokra való 

felkészülés 

január- 

február 

   

A félévi tanulmányi 

eredmények 

értékelése 

                        

Nyolcadik 

osztályosok 

továbbtanulása 

 Farsang

-télbúcsúztató- 

/csatlakozunk a 

felsős, ill. alsós                       

programokhoz/ 

 

Február- Zrinyi-

Gordiusz 

matematikaverseny                                                                                                          

 Osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

március-

áprili 

 

Március 15.e 

 

Böjtmás hava 

 

Húsvéti  ünnepkör 

 

Osztálytermek tavaszi 

dekorációja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoráció készítése 

 

 

 

 

 

Verbunkos találkozó 

Osztályfőnökök 

 

 

 

 

Tóth-Burzuk 

Ilona 

Szferle Brigitta 

 

Esélypedagógia

i Központ 

Békéscsaba 

2 autó-

üzemanya

g 

Sarkad-

B.Csaba-

Sarkad 

 

 

10.000- 



Sarkadi Általános Iskola munkaterve 2019/2020. tanév 

 

 

 

154       

Sarkad, 2021. 08. 23. 

Tóth-Burzuk Ilona 

Stokné Kiss Mónika 

Ráfiné Horváth Mónika 

Szferle Brigitta 

Eseménynaptár: 

Szeptember 

 Munkaközösségi értekezlet: 08.23.: Éves munkaterv elkészítése, dokumentumok 

véleményezése, tapasztalatcsere a digitális oktatásról 

 Tanévnyitó értekezlet, augusztus 30. 

 Tanévnyitó szeptember 1. 

 Ismerkedés a tanulók szakértői véleményével 

 Dokumentumok megnyitása, frissítése 

 Csoportalakítások 

Március  

Fenntarthatósági 

témahét 

 

május- 

június 

Pünkösdhava 

Pünkösd 

 

Anyák napja 

 

Gyereknap 

népi hagyományok 

hagyománya 

 

közösségformálás 

 

Részt veszünk az 

Esélypedagógiai 

Központ által 

szervezett 

gyermeknapon 

Osztályfőnökök 

 

Tóth-Burzuk 

Ilona 

Stokné Kiss 

Mónika 

Szferle Brigitta 

Ráfiné Horváth 

Mónika 

 

 

Esélypedagógia

i Központ 

Békéscsaba 

 

2 autó-

üzemanya

g 

Sarkad-

B.Csaba-

Sarkad 

 

 

10.000- 
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 Osztályfőnökök segítése szakértői vélemények értelmezésében, az éves munka 

SNI/BTMN tanulóra való tervezésében. 

 Szülői értekezletek 

 Európai Diáksport Napja  

Október  

 Népmese napja 

 Őszi projekt 

 Megemlékezés okt. 06. és okt. 23. Nemzeti ünnepeinkről / f.: osztályfőnökök és 

csoportvezetők /  

 Őszi szünet: október 23-tól november 1-ig 

November 

 Pályaválasztási nap 

 Szülői értekezletek / f: osztályfőnökök / 

 Egészségnevelési hónap novemberben  

 Adventi készülődés besegítés a DÖK-nek és részvétel a programon  

December 

 Karácsonyi vásár 

 Fenyőünnep - Karácsonyi játszóház, december 11-én délelőtt  

 Téli szünet: 2021. december 22-től - 2022. január 02-ig 

Január 

 Félévi osztályozó értekezlet   

 Munkaközösségi értekezlet. Téma: Az első féléves munka és eredményei  

Február 

 Félévi nevelőtestületi értekezlet  

 Farsang, a szülők és óvodások bevonásával  

 Szülői értekezletek /f.: osztályfőnökök/ 

Március 

 Megemlékezés márc.15. Nemzeti ünnepünkről  

 Nyílt nap az óvodások részére 1-2. osztályokban 

 Húsvéti projekt  

 Hagyományőrző Matematika Verseny: április 13? 

Április 

 Tavaszi szünet: 2022. április 14 - 19. 
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 Fenntarthatósági témahét: április 25-29. 

 Szülői értekezletek /f.: osztályfőnökök/ 

Május  

 Munkaközösségi értekezletek  

 A szakértői bizottságokhoz vizsgálatkérő lapok kitöltésében segítségnyújtás az 

osztályfőnökök részére. 

Június  

 Munkaközösségi értekezlet. Téma: Az éves közös munka értékelése  

 Egyéni fejlesztési tervek, belívek, szükség esetén külívek lezárása 

 Szöveges értékelések elkészítése 

 Osztályozó értekezlet 

 Ballagás  

 Tanévzáró ünnepély  

 Tanévzáró értekezlet  

  

A tanév során a folyamatosan érkező friss szakértői vélemények értelmezésében segítség a 

szaktanárok részére. Konzultáció a szülőkkel, kollégákkal a fejlesztendő tanulókkal 

kapcsolatosan, javaslatok tétele a hatékonyabb integráció érdekében. Folyamatosan készülünk 

és egymást is segítjük az esetleges digitális oktatásra való átállásra, annak hatékonyságának 

növelése érdekében. 

 

2021. augusztus 24. Mester Ágnes Szilvia 

 gyógypedagógiai mk. vezető 
sk 
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Humán munkaközösség munkaterve 

A Sarkadi Általános Iskola humán munkaközösségének munkaterve 

 2021-2022 

Céljaink és feladataink: 

- Az alapkészségek fejlesztése. 
- Az olvasási-, beszéd-és önkifejezési készség javítása. 
- A logikus gondolkodás erősítése. 
- A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, versenyeztetés. 
- A tanulási nehézséggel küzdő tanulók segítése, felzárkóztatása. 
- Az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket figyelembe vevő oktatás, differenciálás. 
- A nyolcadikosok felkészítése a középiskolára: felvételi előkészítő foglalkozások, versenyeztetés 

a középiskolák által meghirdetett versenyeken. 
- A művészetek iránti érdeklődés felkeltése: kiállítások, könyvtárlátogatások, 

színházlátogatások, szavalóversenyek, rajzpályázatok, stb. keretében. 
- Módszertani megújulás, a lemorzsolódás csökkentése. 
- A kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy esetében. 
- Felkészülés a májusi kompetenciamérésre, illetve az idegen nyelvi mérésre. 
- Közös szakmai munka az alsós munkaközösséggel, illetve a helyi középiskola 

munkaközösségeivel. 
- Kapcsolattartás szülőkkel, kollégákkal, szakemberekkel. 
- Műsorral segítjük a városi és az iskolai ünnepségek megrendezését. 
- Rendszeres munkaközösségi megbeszélések feladatainkkal és tapasztalatainkkal 

kapcsolatban. 
Munkaközösségünk tagjai: 

Baranyi Adrienne: rajz, földrajz, természetismeret 

Debreczeni Brigitta: angol 

                                                      Diószeginé Képíró Ildikó: magyar-történelem 

Gurzóné Molnár Katalin: magyar 

Horváthné Szöllősi Ágnes: angol 

Juhász Kitti: magyar 

Kokaveczné Rostás Mónika: rajz 

Mester Ágnes: történelem 

Nagy Alexa: német 

Óré Henriett: angol, történelem, cigány népismeret, testmozgás 

Pallag Mária: magyar - történelem 

Pappné Szabó Erzsébet: magyar - történelem 

Pojendán Gergő: népi ének 

Rehák Szilvia: angol, magyar,történelem 
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Szloboda Beáta: testnevelés 

Szokai Dánielné: történelem 

Szőke Erika: testnevelés 

Törökné Józsi Andrea: rajz 

Turbucz Mária: etika, történelem 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Augusztus : 

 Munkaközösségi értekezlet. Az éves munka megtervezése, elfogadása. 

Szeptember: 

 Tanmenetek elkészítése: szept. 15. 

 Felkészülés az október 6-i városi ünnepségre 

  Európai Diáksport Napja: szept. 24. 

 Népmese napja 

Október: 

 Október 1. idősek világnapja (esetlegesen) 

 Október 6-ai városi ünnepség irodalmi műsorának előadása: Gyulai úti intézmény 

 Iskolagaléria 

 A „Játszótársam, mondd , akarsz-e lenni?” verseny kiírásának előkészítése: okt.14. 

Téma: Millenniumi ünnepségek 

 Október 23. 1956-os Forradalom megünneplése 

 Felkészülés az Ady szavalóversenyre 

November: 

 Tanulmányi versenyek a nyolcadik évfolyam számára a középiskolákban 

 Ady-szavalóverseny a 7-8. évfolyam számára a helyi gimnáziumban 

  Pályaválasztási nap: nov.8. 

 A „Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” verseny döntőjének előkészítése: nov.16.  

 November – egészségnevelési hónap 

 Angol-Amerikai Országismereti Verseny – Ady-Bay Gimnázium szervezésében 

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai válogatója  

 A „Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” verseny döntője: nov. 26. 
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 Ismerd meg Békés megyét! vetélkedő az Ady-Bay Gimnázium szervezésében 

 Őszi témahét: nov.15-19.  Falevél 

December: 

 December 6. – Mikulás buli osztályszinten 

 Iskolagaléria 

 Bendegúz: nyelvészverseny (benevezés)  

 Országos német nyelvi verseny házi fordulója 

 A Kazinczy-verseny előkészítése 

 Versek és versenyzők válogatása a városi szavalóversenyre 

 Idősek karácsonya 

 Fenyőünnep: dec. 17. 

 Német játékos vetélkedő a gyulai Göndöcs Benedek Szakiskolában 

Január: 

 A Kazinczy-verseny iskolai fordulójának megrendezése. 

 A Kazinczy-verseny területi döntője 

 A Magyar kultúra napja  

 Félévi értékelő munkaközösségi értekezlet 

Február: 

 Farsang 

 Bendegúz területi verseny 

 A Március 15-i ünnepség előkészítése  

Március: 

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei fordulója 

 Március 15-ei városi ünnepség irodalmi műsorának előadása: Kossuth utcai intézmény 

 Március 15-i műsorra a gyermekek felkészítése, nemzeti ünnepünkön települési szintű 

megemlékezés Kötegyán 

 Az Év hangja szavalóverseny válogató fordulója – Kistérségi szinten 

 Német nyelvi verseny megyei fordulója 

 Bendegúz megyei döntő 

 Bartók Béla Területi népdaléneklő verseny – Vésztő 

 Munkaértekezlet – Ötlet-börze - motivációs módszerek 

 Tavaszi témahét: márc. 21-25. 
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Április: 

 Kazinczy országos verseny Kisújszálláson 

 Április 11. – Költészet napja 

 Öltöztessük versbe az iskolát!  

  Fenntarthatósági témahét: ápr. 25-29. 

 Szövegértéssel kapcsolatos feladatok gyakorlása, készülés az országos kompetenciamérésre 

 Az Év hangja szavalóverseny döntője 

 Hunyadi népdaléneklési verseny – Mezőkovácsháza – Gyulai úti telephely 

Május: 

 Országos kompetenciamérés 

 Évzáró munkaértekezlet 

 „Az Óperenciás tengeren is túl, a képzelet földjén…” Meseverseny –  Kossuth utcai 

székhelyintézmény: máj. 20. 

 Iskolagaléria 

 „Röpülj páva- Vass Gábor emlékverseny 

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny országos döntője 

 Bendegúz országos döntő 

 Angol és német nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon  

Június: 

 Ballagás 

 Nemzeti összetartozás napja  

 Osztályközösségi programok, gyereknap   

Óralátogatások: órarend és szabadidő függvényében. 

 

Sarkad, 2021.08.25. 

 

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

Diószeginé Képíró Ildikó 
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Reál munkaközösség munkaterve 

Reál munkaközösség munkaterve 

2021 / 2022. tanév 

 
 

Munkaközösség tagjainak névsora Szakjaik 

Bondár Edit informatika, etika, fizika 

Nicoaráné Csótya Csilla 
földrajz, életvitel-háztartás ökonómia. 

természetismeret 

Szabóné Bukovinszky Márta matematika, ének. fizika 

Torma Péter biológia, földrajz, természetismeret 

Tormáné Krajcsik Irén matematika, földrajz,  

Halmai Lóránt biológia, kémia. fizika 

Nagy Imréné matematika, etika 

Baranyi Adrienn rajz, földrajz, természetismeret 

Hízó Erika matematika, informatika 

Óré Jácint Csaba informatika 

Seres Tamás testnevelés, technika 

Csonka Tibor testnevelés 

Pontáné Kender Magdolna munkaközösség vezető 

 

Feladataink és céljaink ebben a tanévben 
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Feladatok: 

 Az iskola célkitűzéséhez, az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódva: a valóság 

és tantárgyaink „élő” kapcsolatára ráirányítjuk tanulóink figyelmét; mit miért szükséges 

megtanulni, hogyan védjük egészségünket. A természettudományos műveltség 

megalapozása, fontosságának, gyakorlati hasznának tudatosítása, környezettudatos 

magatartás kialakítása, megalapozása. 

 Óralátogatások fontossága: látogassuk egymást órákon, ezáltal szerezzünk 

tapasztalatokat, ismerjünk meg új módszereket. Az egymástól való tanulás, egymás 

segítése, támogatása elengedhetetlen a hatékony, sikeres munka elérése érdekében. 

Alkalmazzuk a korszerű tanulási módszereket a napi gyakorlatban, használjuk a 

digitális, interaktív taneszközöket. Tekintsük feladatunknak a helyes, praktikus tanulási 

technikák, szokások kialakítását és fejlesztését. A tanulók értékelésében az egységes 

szemlélet kialakítását és betartását kell szem előtt tartanunk.  

 A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulókkal is egyformán kell törődnünk. Tanórai és 

tanórán kívüli tehetséggondozást és felzárkóztatást is folyamatosan fel kell vállalnunk.  

Az órarendbe beépített tehetséggondozásra adott órák is segítenek a tanulók 

felkészítésében a versenyekre és a továbbtanulásra. 

- Folyamatosan követjük a szaktárgyi pályázatokat, felhívásokat, tankönyvajánlásokat, 

továbbképzési lehetőségeket. 

Folyamatos kapcsolattartás a helyi középiskola tantestületével.  

 Közös feladatunknak tekintjük az országos kompetenciamérésre való felkészülést! 

Szövegértés és matematikai ismeretek gyakorlása minden tantárgy esetén szükséges! 

 Az év eleji felmérések eredményei alapján a feladatokat közösen kell meghatároznunk 

a fejlesztések, gyakorlások, felzárkóztatások tükrében. Több munkaközösségi 

foglalkozás is foglalkozik majd ezzel.  

 Pályaválasztás segítése, iskolaválasztás előkészítése minden évfolyamon.  

 Versenyeken való részvétel, versenyek szervezése. A versenyek meghirdetése és 

lebonyolítása során kapcsolatokat építünk és ápolunk több általános iskolával, és azok 

pedagógusaival.  

Céljaink: 

 Alkalmazóképes tudás elsajátítása, egészségünk tudatos védelme. 

 Hatékonyabb oktatás-nevelés. 
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 A versenyeken induló tanulók minél jobb eredményeket érjenek el, a bukások száma ne 

nőjön. Eredményesen tudjanak felvételezni a diákok az általuk választott középiskolába. 

 Naprakész tudás, tantárgyi-módszertani ismeret szerzése, a tanulókkal való 

eredményesebb foglalkozási lehetőségek, a problémák-konfliktusok megfelelő 

kezelése, önfejlesztés. 

 A településünkről a helyi középiskolába jelentkező tanulókkal az iskola 

megismertetése, a település reálszakos pedagógusainak szoros, mindennapi 

kapcsolatának elősegítése, kiépítése. A kistérség tanáraival közös értekezletek, 

megbeszélések során a problémák megbeszélésére, módszerek továbbadására, 

aktualitások megvitatására kerül sor. 

 Tegyük érdekeltté a diákokat a jobb eredmény eléréséért. Önmagukért tanuljanak! 

 Iskolánk, tevékenységünk bemutatása, népszerűsítése, a kistérség matematika szakos 

kollégáival való naprakész kapcsolattartás, a tehetséges tanulók felkutatása, bemutatása, 

teljesítményre való sarkalás, pályaválasztás-iskolaválasztás elősegítése. 

 

 

Tervezett programok, versenyek. 

 

Időpont 

Programok, 

versenyek 

megnevezése 

Helyszín Felelős(ök) 
Támogatási 

kérelem 

2021. 08. 24. 

munkaközösségi 

foglalkozás: 

munkaterv 

megbeszélése 

 

Gyulai úti telepely 
Pontáné Kender 

Magdolna 
 

2021. 09. 28. 

Európai Diák 

sportnap 

 

Sarkadi Általános 

Iskola 
minden pedagógus  

2021. 09. hó 

vége 

közös 

munkaközösségi 

foglalkozás a helyi 

középiskola reál 

munkaközösségével 

 

Ady-Bay 

Gimnázium 

Pontáné Kender 

Magdolna 
 

2021. 09. 20. 

– 2021. 10. 

11. 

Pályaorientáció 

mérése 8. osztályban 

 

Sarkadi Általános 

Iskola 
minden pedagógus  

2021. 10. hó 

Honvédelmi 

Haditorna 

csapatverseny 

Békéscsaba, 

Repülőtér 

Torma Péter 

Seres Tamás 

Tormáné Krajcsik  

          Irén 

Tari István 

Csonka Tibor 

útiköltség: 

15 000 Ft 
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2021. 10. hó 

 

munkaközösségi 

foglalkozás: 

aktuális feladatok 

megbeszélése  

 

Gyulai úti 

Telephely 

Pontáné Kender 

Magdolna 
 

2021. 10. hó 

 

Jelentkezés a 

„Túzok tusa” 

természettudományi 

vetélkedőre 

Körös-Maros 

Nemzeti Park 

Nicoaráné Csótya 

Csilla 

Torma Péter 

útiköltség: 15 

000 Ft 

2021. 11.  

15-19. 
Őszi témahét 

 

Sarkadi Általános 

Iskola 

minden pedagógus  

2021 11. hó 
Egészségnevelési 

hónap 

Sarkadi Általános 

Iskola  

 

minden pedagógus 

 

 

 

 

2021. 11. 08. 

 

 

 

Pályaválasztási nap 

 

 

 

Sarkadi Általános 

 Iskola 

 

minden pedagógus  

2021. 11. 

 

- munkaközösségi 

foglalkozás 

- „Ügyesebb vagy-e, 

mint egy ötödikes” 

csapatverseny 

 

Gyulai úti 

Telephely 

 

Pontáné Kender 

Magdolna 

      Bondár Edit 

Tormáné Krajcsik 

Irén 

díjazás. 

verseny 

lebonyolítása: 

20 000 Ft  

2021. 11. hó 

„Ismerd meg Békés 

megyét” 

természettudományi, 

kistérségi 

csapatverseny 

Ady-Bay 

Gimnázium 

7. 8. osztályos 

osztályfőnökök, 

földrajz szakos 

pedagógusok 

 

2021. 11. hó 

 

Jelentkezés a 

megyei Varga 

Tamás Matematika 

versenyre 

 

Gyulai úti 

Telephely 

Tormáné Krajcsik 

Irén 

útiköltség 

kb. 3 000 Ft 

2021. 12. hó 

Munkaközösségi 

foglakozás 

(versenyek 

szervezésével, 

meghirdetésével 

kapcsolatos 

előkészületek) 

Székhelyintézmény 

Pontáné Kender 

Magdolna 

 

 

 

2022. 01. hó 

Munkaközösségi 

foglalkozás: 

aktuális feladatok 

megbeszélése, 

félév értékelése 

 

Gyulai úti 

Telephely 

Pontáné Kender 

Magdolna 
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2022. 01. hó 

vége 

Megyei Varga 

Tamás Matematika 

verseny 

 

Békéscsaba 
Tormáné Krajcsik 

Irén 

útiköltség 

kb. 3 000 Ft 

2022. 02. hó 

Helyi informatika 

feladatmegoldó 

verseny 

meghirdetése, 

elindítása 

 

Gyulai úti 

telephely 

Bondár Edit 

 
 

2022. 02. hó 

Zrínyi Ilona 

Országos 

Matematika verseny 

helyi lebonyolítása 

 

Székhelyintézmény minden pedagógus  

2022. 03. hó 

 

„Őszi rózsa” 

természettudományi 

csapatverseny 

Körös-Maros 

Nemzeti Park 

Nicoaráné Csótya 

Csilla 

Torma Péter 

útiköltség 

15 000 Ft 
(megj. ez az 

összeg függ a 

bejutó tanulók 

számától) 

2022. 03. hó 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

 

Székhelyintézmény 
Pontáné Kender 

Magdolna 
 

2022. 04. 14. 

Kistérségi 

„Hagyományőrző” 

Matematika verseny 

Gyulai úti 

Telephely 

Tormáné Krajcsik 

Irén 

költség: 

60 000 Ft  

 

2022. 03. hó-

04. hó 

 

Területi és megyei 

katasztrófaverseny 
 

Tormáné Krajcsik 

Irén 

Bondár Edit 

útiköltség 

10 000 Ft 
(megj. Ha nem 

Sarkadon lesz a 

verseny.)  

2022. egész 

tanév 

folyamán 

NETFIT mérések 

elvégzése 

 

 
testnevelés szakos 

pedagógusok 
 

2022. 04. 21.-

25. 

 

 

Tavaszi 

témahét 

 

Sarkadi Általános 

Iskola 
minden pedagógus  

2022. 04. hó 

 

 

Zrínyi Ilona 

Matematika verseny 

országos fordulója. 

 

 

 

   

2022. 04. 25.-

29. 

Fenntarthatósági 

témahét 

Sarkadi Általános 

Iskola 
minden pedagógus  

2022. 04. hó 

vége 

„Diószegi Imre” 

kistérségi labdarugó 

emléktorna 

 

Tari István 

Seres Tamás 

Csonka Tibor 

költség: 

30 000 Ft 
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2022. 05. hó 

munkaközösségi 

foglalkozás: 

éves munka 

értékelése 

Gyulai úti 

Telephely 

Pontáné Kender 

Magdolna 
 

2022. 05. 05.-

31. 
OKM mérés  minden pedagógus  

 

Megjegyzés: Az időpontok és a foglalkozások témái változhatnak, figyelembe véve a tanév 

későbbi programjait, aktualitásait, a pedagógusok elfoglaltságát, a meghirdetésre kerülő versenyek 

időpontjait, az eredményeket. 

Pontáné Kender Magdolna 

munk.k.vez. 

sk 
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4. melléklet: A fejlesztő foglalkozások rendje 

4.1. Kossuth utcai székhely, Gyulai úti telephely 

Egyéni fejlesztési munkarend 

Tanrend 2020/2021. tanév 

 

Fejlesztést és felzárkóztatást ellátó pedagógusok telephelyenkénti óraszáma: 

 SNI tanulók ellátása 

Név Végzettség Óraszáma/tagintézmény/hét 

Mester Ágnes tanító/gyógypedagógus Gyulai út 11óra/hét 

Altorjayné  Köves Erika logopédus Gyulai út 6 óra/hét  

Gábrielné Zelman Edit gyógypedagógus Kossuth utca 10 óra/ hét 

Serfőzőné Pákozdi Ágnes logopédus Kossuth utca 9 óra/hét 

Serfőzőné Pákozdi Ágnes logopédus Kötegyán 4óra/hét 

Májer Mariann gyógypedagógus Kossuth utca 5 óra /hét 

Liptákné Tóth Andrea gyógypedagógus Kossuth utca 8 óra/hét 

Kiss Julianna mozgásfejlesztő Kossuth utca 1 óra/hét 

Szelezsánné Poptyilikán 

Anikó 

gyógypedagógus Kötegyán 7 óra /hét 

Tóth-Burzuk Ilona gyógypedagógus Kossuth utca 4 óra/ hét 

habilitációs/rehabilitációs 

foglalkozás 

Stokné Kiss Mónika gyógypedagógus Kossuth utca 3 óra/ hét 

habilitációs/rehabilitációs 

foglalkozás 

 

4.2. Sarkad BTMN 

Egyéni fejlesztési munkarend 

Tanrend 2020/2021. tanév 

 

Fejlesztést és felzárkóztatást ellátó pedagógusok tagintézményenkénti óraszáma: 
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 BTMN tanulók ellátása 

Név Végzettség Óraszáma/tagintézmény/hét 

Jakó Ferenc 

Gyebrovszkyné Szegedi Edit  

Csizmadia Erika 

Gurzó László  

tanító 

fejlesztőpedagógus 

fejlesztőpedagógus 

tanár  

1 óra/hét 

2 óra/hét 

2 óra/hét 

11 óra/hét 

Pontáné Kender Magdolna 

Kiss Julianna 

nevelőtanár, fejlesztőped.  

tanár, fejlesztőpedagógus 

2 óra/hét 

6 óra/hét 

 Differenciáló foglalkozások HH/HHH tanulók részére, 

csoportos tanórai differenciálás és felzárkóztatás 

Horváthné Szöllősi Ágnes tanító 2 óra/hét 

Pontáné Kender Magdolna nevelőtanár, fejlesztőped.  13 óra /hét 

 

 

4.4. Kötegyáni Tagintézmény BTMN 

 

Egyéni fejlesztési munkarend 

Tanrend 2021/2022. tanév 

Fejlesztést és felzárkóztatást ellátó pedagógusok tagintézményenkénti óraszáma: 

 BTMN tanulók ellátása 

Név Végzettség Óraszáma/tagintézmény/hét 

Szokai Dánielné  tanár 1 óra/hét 
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5. melléklet: A DÖK munkatervei 

5.1. Kossuth utcai székhely 

A Sarkadi Általános Iskola diákönkormányzatának éves munkaterve 

2021/2022. tanév 

 

A DÖK működését az SZMSZ szabályozza, melynek elfogadása az alakuló gyűlés feladata. 

 

Kapcsolattartó nevelő/tanárelnök: Turbucz Mária 

 

Diákönkormányzat vezetője: Gurbai Melissza 

A vezető helyettese: Leel-Őssy Lara 

 

Az éves kiadások fedezésére a rendezvényeink bevételét használjuk.  

A programok szervezésénél együttműködünk az alsós tanulókkal, a speciális tagozat 

tanulóival, valamint a Gyulai úti tagintézmény diákönkormányzatával. 

 

A tanév tervezett programja 

 

Szeptember 

Alakuló ülés  

Tisztségviselők megválasztása, SZMSZ megvitatása, elfogadása, munkaterv összeállítása. 

Együttműködés kialakítása az iskolai Vöröskereszt vezetőségével, részvétel a tagtoborzó 

verseny lebonyolításában. 

Magyar Diák Sportnap – szeptember 24. 

 

Október 

Október 6. és október 23. – megemlékezés városi szinten.  

Koszorúzás 

Részt veszünk a nyelvi témahét programjaiban  

 

November 
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Egészségnevelési hónap: 

 

Salátaparti megújított formában – szobrászat, kreatív kivitelezés lehetőség szerint 

Adventi koszorúk készítése 

Az utolsó péntektől az adventi gyertyák meggyújtása az évfolyamok ünnepi műsorának 

kíséretében   

Az iskola téli dekorációjának elkészítése 

Tervezett költség: 50.000.- Ft – az alsós munkaközösséggel együttműködve. 

Őszi témahéthez csatlakozó programok:  

Őszi dekoráció az osztályokban 

Tökfaragó verseny –kiállítás az alkotásokból   

Tervezett költség: 20.000.- Ft dekoráció és díjazás – Az alsós munkaközösséggel 

együttműködve 

December 

 

Mikulásvárás (osztály szinten), ha lehetőség lesz rá, szaloncukor osztással egybekötve. 

ADVENT: 

Az adventi gyertyák meggyújtása az évfolyamok ünnepi műsorának kíséretében 

Közös karácsonyfa feldíszítése. 

Karácsonyi képeslapok 

Ajándékkészítő napok 

Karácsonyi zsibvásár, mézeskalács, habcsók vásár 

Karácsonyi forgatag (Fenyőbál): utolsó tanítási nap, meghívott előadó   

Tervezett költség: 60.000.- Ft – az alsós munkaközösséggel együttműködve 

Január 

 

ÚJÉV - FÉLÉV 

Farsangi maszk készítése  

Osztályok közötti verseny szervezése 

 

Február 
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A farsangi bál megnyitására a farsang hercegének és hercegnőjének megválasztása. 

Farsangi játszóház szervezése 

Felkészülés a márciusi műsoros estre 

Bálint-nap: szerelempostások - képeslapküldés 

Kisze-báb égetés. – alsó tagozat 

 

Március 

Tavaszi témahét csatlakozó programok. 

Tavaszi dekorációk az osztályokban. 

Tavaszi dekorációk felhelyezése- egységes ablakdekoráció 

Előadások a „Kerek a világ!” műsoros esten  

Megemlékezés március 15-ről iskolai és városi szinten.  

Koszorúzás. 

 

Április 

Húsvéti készülődés: húsvéti dekoráció, locsolóvers írás, rajzverseny – Tervezett költség a 

verseny jutalmazása: 20.000.- Ft  

Városi szemétszedésben részvétel 

Költészet Napjára emlékezés 

 

Május 

Egészség-Rally  szervezése:  

Tervezett költség: 30.000.- Ft 

Sportrendezvények a Kihívás napján. 

Májusfa állítása, népi műsor az alsó tagozat részvételével. 

 

Június 

A tanév értékelése, a következő tanév irányelveinek meghatározása, jutalmazás. 

A tanév folyamán igyekszünk osztályok közötti játékos vetélkedőket szervezni, lebonyolítani.  

Részt veszünk különböző pályázatok lebonyolításában és fenntartásában. 
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A hagyományos versenyeken és közösségi programokon való aktív részvétel szorgalmazása, 

tanulói motiváció erősítése. 

Hagyományok ápolása. 

Hatékonyabb együttműködés a családokkal. 

A tanulók nevelési szintjének fejlesztése. 

A környezettudatos szemléletformálás előtérbe helyezése, fenntarthatóságra ösztönzés a 

szabadidős tevékenységek keretében. 

Külön anyagi ráfordítást nem igénylő közösségfejlesztést és közvetve a lemorzsolódás 

megelőzését is szolgáló tevékenységeket is tervezünk. 

Javaslatokat teszünk az iskolagyűléseken kiemelendő és elmarasztalandó diákok személyére. 

Segítjük az iskola vezetését javaslatainkkal. 

 

Sarkad, 2021. 08. 24       

Turbucz Mária 

   tanárelnök 
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5.2. Gyulai úti telephely 

Hónap Program 

Szeptember  Szeptember 1. - Az osztályokban a Dök képviselők megválasztása, 

ügyeletesek névsora (7.8 évfolyam) 

 Szeptember 1. alakuló ülés 

 Tisztségviselők megválasztása 

 Éves munkaterv megbeszélése 

 Szeptember 24. - „Európai diáksport nap” rendezvényhez való 

csatlakozás. Regisztráció – Program szervezés a testnevelő tanár 

segítségével. 

 Tanévnyitó suli buli a 8. osztály szervezésében 

Október  Október 6 és Október 23 – megemlékezés iskolai és városi szinten. 

 Őszi teremdíszítések elkészítése 

 Faliújság aktualizálása 

November 

 

Egészségnevelési 

hónap 

 Az osztályok és az iskola téli dekorációjának készítése folyamatos. 

 Adventi koszorú és ajtódísz készítés minden osztályban az 

osztályfőnökök vezetésével – előkészítés 

Költségigény: 25000 ft 

 Iskolagyűlés előkészítése, megrendezése (igény esetén) 

 November . – Pályaválasztási témanap 

 Egészség havi programok szervezése, lebonyolítása November – 

egész hónapban 

- Keressük a felső évfolyam legegészségesebb osztályát. 

(egészséges szendvics készítése – Költségigény: 10000 ft) 

- Vetélkedő szervezése a Reál munkaközösséggel (Okosabb 

vagy e mint egy ötödikes) 

- Sportdélután szervezése – Egyesületi segítséggel! 

 Fenyőbál előkészítése 

December  Téli teremdekoráció elkészítése 

 Mikulás várás osztályonként, osztálybulik (esetleg mozi szervezése 

a felső évfolyamos diákoknak!) 

 Közös karácsonyfa állítása, feldíszítése az iskola udvarán 

 Tartós karácsonyfa díszek, mécsestartó készítése, újrahasznosítás 
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 „Karácsonyi készülődés és Kézműves vásár” címmel Karácsonyi 

vásár szervezése a tornateremben egy szombati napon. 

„Cipősdoboz akció” – ajándékok gyűjtése rászoruló családoknak, 

gyerekeknek. Az osztályfőnöki és az alsós munkaközösség 

segítségével. (december 11.) 

 Anyagköltség: 15000 ft 

 December 17.-én fenyőbál, műsor szervezése 

Január  Félévi munka értékelése 

 A faliújság aktualizálása 

Február  Álarckészítő verseny meghirdetése, kiállítás az Ó épület 

folyosóján, szavazás, eredményhirdetés a farsangi bálon. 

 Költségigény: 20000 ft 

 Farsangi buli: február 25-n 

 Valentin napi képeslapok árusítása, begyűjtése és átadása február 

14.-én reggel. 

 Valentin napi versíró verseny hirdetése, díjazása, kiállítása 

Március  Tavaszi teremdíszítések elkészítése 

 Megemlékezés március 15-ről iskolai és városi szinten 

Április  Segítségnyújtás a „Hagyományőrző Matematika Verseny” 

megszervezésében  

 Városi szemétszedésben részvétel 

 Papírgyűjtés (alsós – felsős munkaközösséggel együttműködve) 

 Fenntarthatóság – környezettudatosság témahét lebonyolítása, 

programok szervezése. 

Május  Évfolyam kirándulások 

Június  Tanév értékelése, a következő tanév irányelveinek meghatározása, 

jutalmazás. 

Az év során megrendezésre kerül a Megyei Diákparlament, melyen iskolánk rész szokott venni 1-1 Dök 

képviselővel. 

Sarkad, 2021.08.25. 

Bondár Edit patronáló nevelő sk 
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5.3. Kötegyáni Tagintézmény 

Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

2021/2022  

TANÉVRE SZÓLÓ  

MUNKATERVE 

A felső tagozatos osztályok tanulói által megválasztott Diákönkormányzati képviselők a 

2021/2022. tanévben 

5.k osztály részéről:  

6.k osztály részéről:  

7.k osztály részéről:  

8.k osztály részéről:  

DÖK elnök:  

DÖK elnök-helyettes: 

A Diákönkormányzati képviselők megválasztásának időpontja: 2021. szeptember 02. 

A kötegyáni iskola diákönkormányzata amellett, hogy jogvédelmi funkciót tölt be és képviseli 

a tanulók érdekeit, szabadidős programszervezési illetve közösségszervezői feladatokat is 

ellát. Törekvéseink közé tartozik, hogy igyekszünk változatossá tenni a diákéletet és 

önállóságra serkenteni diákjainkat. Szeretnénk hagyományainkat ápolni és új feladatokat is 

megvalósítani. 

Diákönkormányzatunk megfelelő működéséhez feltétel, hogy tanulóink ismerjék és 

alkalmazzák jogaikat. Ezen felül tudniuk kell, hogy melyek a DÖK feladatai 

intézményünkben. Hagyományos feladatainkon és programjainkon túl várjuk tanulóink 

javaslatait új ötletekről, melyek még színesebbé teszik a tanévet. Diákjaink fontosnak tartják a 

sikerélményt abban a tekintetben, hogy saját maguk szervezzenek programokat az iskola 

tanulói részére bevonva a közreműködésbe tanáraikat, szüleiket. 

Házirendünket minden tanév elején véleményezzük, szorgalmazzuk annak betartását és 

betartatását. Véleményezésre kerül továbbá iskolánk munkaterve. Diákönkormányzati 

gyűléseinken az aktuális kérdéseket vitatjuk meg, és felkészülünk az esedékes programok 

megtervezésére, megszervezésére és zökkenőmentes lebonyolítására. 

 

A DÖK céljai: 

- Tartalmas, jó hangulatú és fegyelmezett iskolai élet kialakítása a nevelőtestület 

támogatásával. 

- Hagyományok ápolása, új hagyományok kialakítása. 
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- A Munkatervben vállalt programok teljesítése. 

- A Házirend hatékony betartása és betartatása 

- Tanulóink közösségi tevékenységének ösztönzése. 

- Környezettudatosság. 

- Egészséges életmód tudatosítása. 

- Ünnepségek, jeles napok emlékezetessé tétele 

- Projektek, témahetek lebonyolításában feladatvállalás akár önálló programokkal. 

- Diákjogok és –kötelességek figyelemmel kísérése. 

- Az intelligens információáramlás elősegítése a zökkenőmentesség jegyében. 

 

A DÖK feladatai: 

- A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az 

iskolaközösségben. 

- Diákönkormányzat elnökének megválasztása a tanévre. 

- A heti rendszerességű, péntek reggeli megbeszélések szervezése 

- Az iskola belső kommunikációs csatornáinak működtetése 

- Tájékoztatás aktuális programjainkról, azok kivitelezéséről és lebonyolításáról. 

- Kulturális rendezvények segítése: iskolai ünnepélyek, nyílt napok, projektek. 

- Mikulás nap 

- Farsang. 

- Aktív részvétel és segítségadás bármilyen az iskola által szervezett programon. 

- Tanulói ügyeletesi rendszer megszervezése. 

 

Eseménynaptár 

Hónap Program 

Szeptember Diákönkormányzat elnökének és vezetőségi tagjainak megválasztása 

szept.02 

 Működési szabályok megbeszélése 11-ig 

Virológiai edukációs előadás szept. 02-03 

Képességfejlesztő és közösségépítő programok szept.02-03 

Őszi teremdíszítések elkészítése 
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Családi nap: Egy a természettel 

Szept. 24: Magyar Diáksport Napja - DÖK nap – mesebeli hétpróba 

Szept. 30: Népmese napja 

Október Október 6.– iskolai megemlékezés 

Október 19-22: Őszi témahét - szüret 

Október 22. Bűnmegelőzési fórum 

Október 23. – iskolai ünnepség  

 

November 

 

 

Egészségnevelési hónap 

Az osztályok és az iskola téli dekorációjának elkészítése. 

November 08: Pályaválasztási nap 

November 15-19: Őszi témahét  

November 27: Ifjú zenebarátok napja 

 

December December 6: Mikulás várása  

December 16: Közös karácsonyfa állítása, feldíszítése az iskola 

aulájában 

December 17: Karácsonyi témanap 

Január  

Félévi munka értékelése 

Január 21: A magyar kultúra napján iskolai megemlékezés 

Február  

Február 25: Farsangi témanap a szülők, a református egyházközség és a 

Kötegyán Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek 

bevonásával. 

Február 21-26: Tavaszi témahét 

 

Március Tavaszi teremdíszítések elkészítése 

Megemlékezés március 15-ről iskolai, települési rendezvényeken 

Március 22-26: Tavasz témahét 
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Április  

Április 11: A Költészet napja: Öltöztessük versbe az iskolát! 

Április 25-30: Fenntarthatóság-környezettudatosság témahét 

Túrázzunk együtt a Kötegyán Települési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részvételével 

 

Május Anyáknapi projektnap 

 

Június Június 3: Nemzeti összetartozás napja 

Gyermek napi projektnap szülők és a Kötegyán Települési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek bevonásával 

Tanév értékelése 

 

Kötegyán, 2021. augusztus 24.                        

 

Nagy Imréné 

DÖK támogató pedagógus 

sk 
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6. melléklet: A Szülői Munkaközösség munkaterve 

Sarkadi Általános Iskola  

Kossuth utcai székhelyintézmény 

Szülői szervezet munkaterve 

2021/2022. 

A munkaterv az iskola, valamint a diákönkormányzat éves munkaterve alapján, fő célkitűzéseit 

figyelembe véve került összeállításra. 

  

A szülői szervezet legfontosabb feladatai: 

 A tanulók és a szülők érdekeinek képviselete 

 A szülők és az iskola vezetői, pedagógusai közötti jó kapcsolat kialakítása és ápolása 

 A szülői kötelességek teljesítésének elősegítése 

 Az iskolában folyó nevelő- és oktatómunka támogatása 

 Lehetőség szerint a tanórán kívüli rendezvényeken való aktív szülői részvétel, lebonyolítás 

segítése a vírushelyzet szabályait követve 

Ütemterv 

 Esemény/feladat Határidő Felelős, érintettek Megjegyzés 

1. 
Tanévnyitó ünnepség 

(1. osztályosok 

köszöntése, ajándékozása) 

2021. szeptember 1. 
intézményvezető, 

szülők 
 

2. 
Szülői szervezet alakuló 

értekezlete. 

A tanév feladatai.  

 iskolavezetés, szülők  

3. 
Fejlesztő foglalkozások 

szervezése 
2021. szeptember 

osztályfőnökök, 

fejlesztőpedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

szülők 

 

4. Szülői értekezletek 

 

2021. szeptember  

1-2. 

osztályfőnökök, 

szülők 
 

5. 
 

Magyar Diáksport Napja 

 

2021. szeptember 

24. 
DÖK, pedagógusok  

6. 
Október 6. – 

megemlékezés városi 

szinten 

2021. október 

iskolavezetés, 

pedagógusok, DÖK, 

szülők 

 

7. 
Október 23. – 

megemlékezés városi 

szinten 

2021. október 

iskolavezetés, 

pedagógusok, DÖK, 

szülők 

 

8. Nyelvi témahét 2021. október osztályfőnökök, DÖK  

 Őszi szünet 

szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2021. 

október 22. (péntek), a 

szünet utáni első 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 
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tanítási nap 

2021. november 2. 

(kedd) 

9. 

Pályaválasztási szülői 

értekezlet. 

Középiskolai nyílt napok 

a továbbtanulók számára. 

2021. november 

intézményvezető, 

szülők, 

osztályfőnökök 

 

10. 
A bukásra álló tanulók 

szüleinek kiértesítése 
2021. november 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

11. 

 

Pályaorientációs nap – 

Szakmák bemutatkozása 

 

2021. november 8. intézményvezető  

12. 
 

Egészségnevelési hónap 

 

2021. november 
osztályfőnökök, 

DÖK, szülők 
 

13. Szülői értekezletek 2021. november 
osztályfőnökök, 

szülők 
 

14. 
Mikulásvárás 

(osztályszinten) 
2021. december 

osztályfőnökök, 

DÖK, szülők 
 

15. 

Advent - 

Az adventi gyertyák 

meggyújtása az 

évfolyamok ünnepi 

műsorának kíséretében 

 

2021. december 
osztályfőnökök, 

DÖK, szülők 
 

16. Fenyőünnep 2021. december 
osztályfőnökök, 

DÖK, szülők 
 

 Téli szünet 

szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2020. 

december 21. (kedd), a 

szünet utáni első 

tanítási nap 2022. 

január 3. 

(hétfő) 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

17. Osztályozó vizsga 2022. január  
érintett pedagógusok, 

szülők 
 

18. Első félév vége 2022. január 21. 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

19. Félévi értesítők kiosztása 2022. január 28. 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

 

 

 

20. 
Szülői szervezet évközi 

értekezlete 
2022. február 

intézményvezető, 

szülők 
 

21. 
8. évfolyamos tanulók 

beiskolázása 
2022. február 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

22. Szülői értekezletek 2022. február 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

23. 
Farsangi ünnepség 

(témanap) 
2022. február 

osztályfőnökök, 

DÖK, szülők 
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24. Tavasz témahét 2022. március 
osztályfőnökök, 

DÖK, szülők 
 

25. 
Iskolai nyílt napok 

szervezése 
2022. március 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

26. 
Megemlékezés március 

15-ről iskolai és városi 

szinten. 

2022. március 
osztályfőnökök, 

DÖK, szülők 
 

 Tavaszi szünet 

szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2022. 

április 13. (szerda), a 

szünet utáni első 

tanítási nap 2022. 

április 20. 

(szerda) 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

27. 
A bukásra álló tanulók 

szüleinek kiértesítése 
2022. április 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

28. Szülői értekezletek 2022. április  
osztályfőnökök, 

szülők 
 

29. 
Idegen nyelvi 

kompetenciamérés a 6. és 

8. évfolyamokon 

2022. május  

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

30. Meseverseny 2022. május 20. 
intézményvezető, 

pedagógusok, szülők 
 

31. 
Országos 

kompetenciamérés 
2022. május  

intézményvezető, 

érintett pedagógusok, 

szülők 

 

32. 

Szülői szervezet záró 

értekezlete. 

A tanév összegzése, 

értékelése.  

2022. május iskolavezetés, szülők  

33. Ballagás 2022. június 
intézményvezető, 

pedagógusok, szülők 
 

34. Utolsó tanítási nap 2022. június 15. 

intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

 

 

Liptákné Tóth Andrea 

sk 
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Telephely 

A Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti telephely 

SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MUNKATERVE 

2021/2022. tanév 

 

Sorszám Feladat Határidő Felelős 

1. Tanévnyitó ünnepség (1. 

osztályosok köszöntése, 

ajándékozása 

2021. szeptember 

1. 

tagintézmény-

vezető, szülők 

2. Az osztályok szülői szervezeti 

tagjainak megválasztása 

az első szeptemberi 

szülői 

értekezleteken 

osztályfőnökök, 

szülők 

3. Családi Napok szervezésében 

részvétel 

2021. szeptember osztályfőnökök, 

szülők 

4. A Magyar Diáksport Napja – 

egészségtudatos gondolkodás és 

iskolai mozgástevékenységek 

témanap szervezésében részvétel 

2021. szeptember 

24. 

tagintézmény-

vezető, 

SZSZ tagok, szülők 

5. Szülői Szervezet alakuló értekezlet. 

A tanévhez kapcsolódó feladatok 

meghatározása. A Szülői Szervezet 

2021/2022. tanévre vonatkozó 

munkatervének kiegészítése.  

2021. október 15-ig tagintézmény-

vezető, 

SZSZ tagok 

6.  Felkészülés az esetleges digitális 

tanrendre, ezzel kapcsolatosan 

döntések meghozatala 

2021. október 15-ig tagintézmény-

vezető, SZSZ tagok 

7 Iskolai nyílt napon való részvételre 

szülők aktivizálása 

2021. október  osztályfőnökök, 

minden SZSZ tag az 

osztályok szülőinek 

bevonásával 

8.  Szülői értekezletek  2021. november  osztályfőnökök, 

szülők 

9. Pályaválasztási szülői értekezlet. 

Középiskolai nyílt napok a 

továbbtanulók számára 

2021. november tagintézmény-

vezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

10. Őszi témahét programjainak 

megvalósításában részvétel 

2021. november 

15-19. 

osztályfőnökök, 

DÖK,  szülők 

11. Télapó ünnepség, adventi időszak, 

fenyőbál, karácsonyi vásár – 

programok lebonyolításában 

részvétel 

2021. december 

 

osztályfőnökök, 

DÖK, szülők 
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12. 8. évfolyamos tanulók 

beiskolázása, továbbtanulásának 

támogatása  

2022. január tagintézmény-

vezető, 

osztályfőnökök, 

szülők 

13. Félévi szülői értekezletek  2022. február  

 

osztályfőnökök, 

szülők 

14. Farsang lebonyolításában részvétel 2022. február  osztályfőnökök, 

DÖK, szülők 

15. Szülői Szervezet évközi értekezlete 2022. február tagintézmény-

vezető, SZSZ elnök, 

tagok 

16. Iskolai nyílt nap – szülők 

aktivizálása a részvételre 

2022. március  osztályfőnökök, 

minden SZSZ tag az 

osztályok szülőinek 

bevonásával 

17. Tavaszi témahéthez köthető 

programok lebonyolításában 

részvétel 

2022. március 21-

25. 

osztályfőnökök, 

DÖK,  szülők 

18. Húsvéti készülődésben részvétel 2022. április osztályfőnökök, 

pedagógusok, szülők 

19. Papírgyűjtésben való részvétel 2022. április DÖK, 

osztályfőnökök, 

szülők 

20. Szülői értekezletek 2022. május  osztályfőnökök, 

szülők 

21. Gyermeknap lebonyolításában 

részvétel 

2022. május osztályfőnökök, 

szülők 

22. Ballagás, tanévzáró 2022. június tagintézmény-

vezető, DÖK, 

pedagógusok, szülők 

23. A szülők részéről a tanév során 

aktuálisan felmerülő egyéb 

kérdések, javaslatok megbeszélése, 

közös álláspont kialakítása az 

iskolavezetéssel 

folyamatos tagintézmény-

vezető, SZSZ elnök, 

tagok 

 

Sarkad, 2021. augusztus 24. 

 

 

 

 

  Nagy Krisztina sk.              Kovács Adrien sk. 

       SZSZ elnök          SZSZ elnök-helyettes 

sk.      sk. 
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Tagintézmény 

 

Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye Szülői Szervezetének 

Munkaterve a 2021/2022. tanévre 

 

A 2020/2021. tanévre szóló munkaterv a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni 

Tagintézményében 2021. augusztus 19-én készült.  

Az értekezleten az osztályok szülői munkaközösségének megválasztott képviselői vannak 

jelen:  

1-4. k osztály részéről: Pallagné Balya Nikoletta 

5. k osztály részéről: Földi Zoltánné 

6. k osztály részéről: Budainé Bartos Fortuna 

7. k osztály részéről: Csiki Istvánné 

8. k osztály részéről: Csikosné Barta Beáta 

SZMK elnök: Csiki Istvánné 

SZMK elnök-helyettes: Pallagné Balya Nikoletta 

Jelenéti ív mellékelve 

 

Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye Szülői Szervezetének célkitűzései a 

2021/2022. tanévre: 

 A Szülői Szervezet tagjai, mint a szülők képviselői a kötegyáni tagintézmény 

Munkaterv szerinti programjaiban rendszeresen részt vesznek.  

 Rendszeres kapcsolattartásra buzdítják a tanulók szüleit az osztályfőnökökkel és az 

iskola tanítóival, tanáraival.  

 Támogatják az intézményben folyó nevelő tevékenységeket, hozzájárulnak az iskolai 

hétköznapok változatosabbá tételéhez.  

 A szülői munkaközösség tagjait a tanórán kívüli közös programokon részt vesznek. 

 Erősítik a nevelőtestület törekvéseit.  

 A szociokulturális hátrányokkal küzdő tanulók szüleinek lehetőségeikhez mérten 

támogatást nyújtanak, ezáltal támogatják gyermekeik iskolai beilleszkedését  

 A részvétel a szülők számára szervezett képzésen az infokommunikációs eszközök 

tanítási célú használatával kapcsolatosan.  
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 Egy esetleges újabb digitális tanrend bevezetése esetén hatékony együttműködés a 

pedagógusokkal, iskolavezetéssel. 

 Útravaló ösztöndíjprogramban részt vevő tanulók támogatása. 

 A környezettudatos szemléletformálás előtérbe helyezése, fenntarthatóságra ösztönzés 

családi tevékenységek keretében. 

 A kötegyáni tagintézmény jó hírnevének erősítése, megtartó erejének javítása. 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Sorszám Határidő Feladat 

1. 2021. szeptember 1.  Tanévnyitó ünnepség  

2.  2021. szeptember 
15. 

A Szülői Szervezet értekezlete, a tanév feladatainak 
megbeszélése, munkaterv aktualizálása. 

3. 2021. szeptember 
24.  

A szülők aktivizálása a Magyar Diáksport Napján való  
részvételre 

4. 2021. november 8. Egyeztetés, előkészületek a pályaorientációs tanítás 
nélküli munkanap programjáról 

5. 2021. november 15-
19. 

Részvétel az őszi témahét programjaiban 

6. 2021. december 6. A mikuláscsomagok beszerzése, karácsonyi programok 
egyeztetése 

7. 2021. december 17. Adventi játszóház és az iskolai karácsonyi ünnepség 
szervezésében, lebonyolításában részvétel 

8. 2022. január 31. Félévi elnökségi értekezlet, tájékoztatás a tanév 1. 
félévének értékeléséről, a tanév 2. félévének 
programjairól 

7. 2022. február 28. Farsangi témanap szervezésében, lebonyolításában 
segítségadás. 

9. 2022. március 15. Március 15-i iskolai megemlékezésen való részvétel 

10. 2022. április 25-29. Részvétel a fenntarthatósági témahét programjaiban. 
szemétszedési akció szervezése  

11. 2022. május 5. Családi piknik keretében az anyák napja megünneplése 

12. 2022. június 17. Részvétel a gyermeknap és a 8. osztályosok ballagásának 
előkészítési munkáiban 

 

Kötegyán, 2021. augusztus 19. 

                                                                                                               Csiki Istvánné 

                                                                                                                       elnök 
             sk 
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7. melléklet: Szakkörök 

7.1. Kossuth utcai székhely 

megnevezése évfolyam heti 

óraszám 

tanár helyszín 

Énekkar/Tűzvir

ágok 

5-8. 2 Szabóné Bukovinszky 

Márta 

B 7 

Te órád: alkotó 

játék 

1.a 

 

1 Kenderné Fábián Ildikó A4 

Te órád: 

kreatív 

kézművesek 

1.b 1 Molnárné Elek Ágnes A2 

alprogrami 

foglakozások 

DA, MA, 

LA,ÉA, 

osztály szinten 

1-7. o. 1, 

összesen 

22 óra 

szaktanárok  

ráhangoló 

foglalkozások 

1-8. o. 2 alsó 

1 felső 

összesen:

26 óra 

osztályfőnökök és 

osztálytanítók 

 

Vöröskereszt 5-8. o. 1 Gurzóné Molnár Katalin A8 

Robotika 5-8.o. 2 Óré Jácint Csaba B14 

 

7.2. Gyulai úti telephely 

megnevezése évfolyam 
heti 

óraszám 
tanár helyszín 

Labdajátékok –

tehetséggondozó 

foglalkozás 

1. c és 

2.c 

1/1 Csizmadia 

Erika/Nagyné Nagy 

Ildikó 

 

Környezettuda-

tosságra nevelés 

1.d és 

2.d 

1/1 Gyebrovszkyné Szegedi 

Edit/Bereczkyné 

Baranyai Mónika 
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képesség 

kibontakoztató 

foglalkozás (te-

fe) 

1-4 

osztályo

k 

1  

összesen 8 

osztályfőnökök, 

osztálytanítók 

 

énekkar 1-8. 2 Pojendán Gergő A2  

számítógép 

használat: irodai 

alkalmazások 

7-8. 2 Bondár Edit számítás-

technika 

terem B4 

Angol nyelvi 

szakkör 

5-6-7 1 Debreczeni Brigitta D4 

Rajz szakkör 5-8 2 Törökné Józsi Andrea D2 

Magyar felvételi 

előkészítő 

8. 1 Juhász Kitti A4 

 

7.3. Kötegyáni Tagintézmény 

Nincs 

 

8. melléklet: A sportköri foglalkozások rendje 
 

8.1.Kossuth utcai székhely 

Sportfoglalkozásaink rendje 

 megnevezése évfolyam heti 

óraszám 

tanár helyszín 

1. Az osztályok órarendjébe beépítve heti 2-2 tömegsport jellegű foglalkozás (TA) a testnevelők 

irányításával. 

 

8.2.Gyulai úti telephely 

 

Sportfoglalkozásaink rendje 

 megnevezése évfolyam heti 

óraszám 

tanár helyszín 

1. Az osztályok órarendjébe beépítve heti 2-2 tömegsport jellegű foglalkozás a testnevelők 

irányításával. 
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8.3. Kötegyáni Tagintézmény 

 

Sportfoglalkozásaink rendje 

 megnevezése évfolyam heti 

óraszám 

tanár helyszín 

1. Az osztályok órarendjébe beépítve heti 2-2 tömegsport jellegű foglalkozás a testnevelők 

irányításával. 
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9.1. melléklet: Belső ellenőrzési terv 

 

Az ellenőrzés területei IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Tantermek dekorálása, megfelelő 
nevelési-oktatási környezet 

megteremtés 

folyamatos 

igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezető 

Órarend, ügyelet, testnevelés órák 

beosztása, szakkörök, érdeklődési 
körök kialakítása, alprogrami 

foglalkozások, Te órád rendszerének 

felállítása 

ig., igh., tagint-v. 

FEH 

mikrocsoport          

Gyermekvédelmi munka folyamatos –igh.-k, tagint.v., int. vez  Havonta részvétel a jelzőrendszer megbeszélésein!  

Szülői értekezlet, fogadóóra i ig.h  

pályaválasztási: 

ig.   igh.  igh   

A tanulólétszámok és pontosítása 

statisztikai adatok megadása a KIR 

adatgyűjtőben 
ig., igh., tagintv. 

iskolatitkárok 

ig., igh., 
tagintv. 

iskolatitkárok   

ig., igh., tagintv. 

iskolatitkárok     

ig., igh., 

tagintv. 

iskolatitkáro

k 

A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók felmérése, rögzítése a Kréta 

naplóban és a KIR-ben 

osztályfőnökök 
igh. ig, 

intézményvezető, 

rendszergazda          

Lemorzsolódás megelőzése, 

lemorzsolódással veszélyezetetett 

tanulók felmérése, bukásért.   ig.h  int.vez, OH   ig.h  int. v., OH 

Tanmenetek, foglalkozási tervek 
ig., igh. 

munk.vez.    ig., igh. munk.vez.      

Munkatervek int. vez.          

KAP DFHT, komplex tanórai, 

alprogrami munkatervek, Te órád 
foglalkozási tervek, óratervek, 

tanmenetek Mentor, munkaközösségvezetők, igazgatóhelyettes, intézményvezető 

DÖK programok ig., igh,     igh.     ig., igh. 

A munkaközösségi tervekben     ig.     ig. 

szereplő feladatok megvalósulása munk.v munk.v. munk.v. munk.v. mkv. munk.v. munk.v. munk.v. munk.v. mkv. 

Naplók, ped. dokumentumok 

ellenőrzése folyamatos: ig., igh., rendszergazda 

Füzetek, dolgozatfüzetek vezetése,  mkv  mkv igh mkv  mkv igh.  
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javítása 

Mérések szervezése - lebonyolítása, 

IÖCS, FEH mikrocsoport 

igh. 
igh., ig. 

Mikrocsoport, mentorok 

Óralátogatások, önértékelések 

(egyeztetve az IÖCS munkatervével,) 
folyamatos, ütemezett, szükség szerint bővíthető 

ig., igh. tagint. v., munk v.,IÖCS tagok 

Intézményi, vezetői és pedagógus 

tanfelügyelet intézkedési tervének 

megvalósítása folyamatos, az IÖCs tagjai és az intézményvezetés az OH ütemterve alapján 

IKCST 2020/2023 aktuális 

feladatainak megvalósítása folyamatos, FEH vezető, intézményi mikrocsoport, mentor, intézményvezető 

OKM intézkedési terv megvalósítása folyamatos, intézményvezető, munkaközösség-vezetők, int. vez. h. 

Iskolai honlap aktualizálása int. v  int.v  int.v  int.v  int.v  

Beiskolázás   ig.h.  ig.h., ig.   ig. h., ig   

(nyílt nap, beiratkozás)           

Továbbtanulás előkészítése    of., ig. h. ig.     8.of, igh. 

Pályázatokon való részvétel FEH mikrocsoport, int. vez., ig.h. 

Rendezvények, ünnepek ig. igh  igh  igh. .igh.   ig. 

 mkv. mkv.  mkv.  mkv. mkv.   igh 

Versenyek  ig. ig. igh., munk.v.  mkv, igh.  mkv.  
ig. h 

mkv  

Tankönyvrendelés 

tankönyvfelelősö
k, 

intézményvezető 

és helyettesei       igh., ig 

Nyári tábor         

ig., igh. 

kijelőlt 

pedagóguso
k 

ig., igh. 

kijelőlt 

pedagóguso

k 

Ügyeleti rend igh.  Folyamatos  ig. folyamatos ig., igh 

 ig.     igh.   
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9.2.  IKCST 2020-23 éves ütemterv 

 

Az egyes intézményfejlesztési tevékenységek időbeni ütemezése (2020.09.01. – 2023.08.31.)  

 

Ssz. Intézményfejlesztési tevékenység megnevezése 

2020 2021 2022 2023 

9. 10-12. 1-3. 4-6. 7-9. 10-12. 1-3. 4-6. 7-9. 10-12. 1-3. 4-6. 7-8. 

1. Havonta egy mikrocsoport ülés megtartása              

2. A korai jelzőrendszeri adatok rendszerszerűen 
kialakított visszacsatolása az iskola mindennapi 
életére 

             

5. Új tanulásmódszertani eljárások (KAP) 
alkalmazása 

             

6. Közösségi programok szervezése( Családi nap)              

7. Kapunyitogató programsorozat folytatása. A már 
kialakított óvoda-iskola munkacsoport 
munkájának feltételeit biztosítjuk, innovatív 
mesterpedagógus bevonásával. Éves 
munkaterveket készítünk, és elégedettségi 
vizsgálatokkal támasztjuk alá a beválást 

             

8. „Alsóból felsőbe” programsorozat folytatása              

9. Jó gyakorlatok gyűjtése              
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Ssz. Intézményfejlesztési tevékenység megnevezése 

2020 2021 2022 2023 

9. 10-12. 1-3. 4-6. 7-9. 10-12. 1-3. 4-6. 7-9. 10-12. 1-3. 4-6. 7-8. 

10. A belépő 1. osztályokban érvényesített 

esélyegyenlőségi lépés beválásának a vizsgálata a 

FEH-en belül. 

             

11. Az iskola, mint szervezet  erőforrásainak feltárására.              

12. Az iskola, mint szervezet jövőképét a külső és belső 

tényezők együttes figyelembevételével alakítjuk ki, 

elérését tudatosan tervezzük meg. 

             

13. Kiemelt figyelmet fordítunk a belső partnerség 

kialakítására és az egymástól tanulás erősítésére. 

             

14. Partnerkapcsolati hálójának fejlesztése.              

15. A nevelőtestület mentálhigiénés állapotának javítása.              

16. Együttműködési megállapodás  fenntartása a Roma 

Kisebbségi Önkormányzattal és a GYSZC-al. 

             

17. Koordinációs munkacsoportok felülvizsgálata (a Kap 

működtetésének segítésének érdekében- 

gyakorlatközösségek). 

             

18. Belső hospitálási rendszer kialakítása 

munkaközösségenként. 
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9.3. OKM intézményi intézkedési terv  

A célokból eredő feladatok, Intézkedések  
 

Tevékenységek, feladatok Teljesülési 

kritérium, 

számszerűsíthető 

indikátor 

(amennyiben 

releváns) 

Módszer, eszköz  Határidő Felelős, résztvevők Dokumentumok  

Tanulókra vonatkozó feladatok 

Mérések lebonyolítása:  

Képességek felmérése, Difer mérés és 

követőmérés, bemeneti mérések (képesség 

és tudásszint vizsgálat), szociometriai 

mérések, mérési eredmények folyamatos 

értékelése. Az OKM mérési eredményeinek 

hatékony elemzése, az elemzés 

felhasználása. 

valamennyi 

érintett 

tanulóra 

megvalósíta

ndó 

megszervezett mérések; 

mérőlapok, online 

mérőeszközök, 

javítókulcsok, útmutatók 

Tanévenként a 

tanév rendje 

szerint, 

valamint a 

munkatervben 

meghatározott 

időpontokban. 

Intézményvezető, 

telephelyvezető, 

munkaközösség-

vezetők, pedagógusok 

e-Dia kapcsolattartó 

Mérési anyagok, 

kiértékelt 

eredmények,beszámo

lók 

Kiscsoportos, illetve egyéni fejlesztésben, 

személyre szabott tanulás-módszertani 

segítségnyújtás az egyéni előrehaladást b. A 

cél a lemaradó, egyéb hátránnyal küzdő 

diákok segítése, egyéni igényeik fejlődésük 

sajátos ütemének támogatása biztosítása 

érdekében. 

HH/HHH 

tanulók 

száma 

szerint 

 

 

Az oktatás kereteibe épülő, 

egyéni igényeket figyelembe 

vevő differenciálást alapul 

vevő órák. Tanórán kívüli 

fejlesztő foglalkozások. 

 

Folyamatos -

tanévenként 

 

 

 

 

Intézményvezető, 

telephelyvezető, 

munkaközösség-

vezetők, pedagó-

gusok 

 

KRÉTA napló 
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Útravaló ösztöndíjprogram támogatása. 

 

 

 

A 

programba 

bekerülők 

száma 

szerint 

 

 

A mentori tevékenység 

eredményeként a tanulók 

tanuláshoz és az iskolához 

való viszonya pozitív irányba 

változzon, csökkenjen a 

hiányzás. egyéni megsegítés 

 

 

Folyamatos -

tanévenként 

 

 

 

 

Mentorok 

 

 

 

pályázati 

dokumentáció 

BTMN, SNI tanulók fejlesztése 

A képességvizsgáló bizottság által 

megállapított problémák leküzdésére 

egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztő 

foglalkozások szervezése, alapkompetenciák 

fejlesztése, a tanulási képesség javítása. 

A 

BTMN/SNI 

tanulók 

száma 

szerint 

 

Fejlesztő foglalkozások, 

tanórai megsegítés, egyéni 

előrehaladás biztosítása. 

Folyamatos -

tanévenként 

Gyógypedagógusok és 

fejlesztőpedagógusok, 

iskolavezetés 

Kréta napló, 

fejlesztési tervek, 

dokumentumok 

Tehetséggondozás, felzárkóztató, 

hátránykompenzáló foglalkozások: 

Az oktatás kereteibe épülő, egyéni 

igényeket figyelembe vevő 

tehetséggondozás, versenyfelkészítés, 

felzárkóztatás, megsegítés. 

Szükség és 

érdeklődés 

szerinti 

tanulószám 

alapján 

Felmérés, egyéni fejlesztés, 

versenyeztetés. 

tanév során 

folyamatosan 

Szaktanárok KRÉTA napló, 

versenyeredmények 



Sarkadi Általános Iskola munkaterve 2019/2020. tanév 

 

 

 

195       

Erősíteni kell a tanulói motivációt a 

mérésekkel kapcsolatban 

Családiháttér-index kérdőívek minél 

szélesebb körű kitöltöttségének elérése 

 

 

 

Szülő-iskola programok szervezése 

 

 

 

 

 

Pedagógus-szülő-nemzetiségi, DÖK 

önkormányzati munkacsoport létrehozása, 

folyamatos bevonása a mindennapi 

munkába, az érdekeltség növelésébe. A 

szülői érdekeltség növelése pályázati 

támogatással. Új kapcsolati formák 

bevezetése a családokkal és az iskolai 

környezet szereplőivel való 

együttműködésekben, a folyamatok 

értékelése. 

4-8. 

évfolyamos 

diákok 

száma 

szerint 

 

 

 

1-8 

évfolyam 

 

 

 

 

10-12 fő 

Szülői és tanulói 

tájékoztatók, ráhangoló 

foglalkozások 4. 

évfolyamtól. 

 

 

 

 

Nyílt napok és családi napok 

szervezése 

 

 

 

 

 

Motiválás, beszélgető kör, 

inspiráló példakép 

felkutatása, 

Tanévenként 

őszi félévben, 

valamint a 

mérések előtt. 

 

 

 

Ősszel és 

tavasszal, 

valamint a 

Karácsonyhoz 

és a 

fenntarthatóság

i témanaphoz 

kapcsolódóan. 

 

Szervezés 2020, 

beválás 

vizsgálat 2021 

ősz, további 

megvalósítás 

2022-2023 

 

 

 

Intézményvezetés, 

munkaközösség-

vezetők, 

osztályfőnökök, 

kialakítandó 

munkacsoport az 

iskolai szociális segítő 

bevonásával. 

 

 

 

 

 

Kijelölt pedagógusok, 

DÖK vezető, 

jelentkező szülők, 

nemzetiségi vezetők. 

FEH mikrocsoport 

Feljegyzések 

 

 

 

 

 

Feljegyzések 

Fotódokumentáció, 

jelenléti ívek 

 

 

 

 

Feljegyzések 
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KAP, a tanulás tanulása: 

- Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi 

élet fogalmainak megismerése és 

használata, 

- táblázatok, grafikonok értelmezése és 

készítése, 

- szövegalkotás a mindennapi élet 

területéről (például: csekk, menetrend, 

receptek stb.) 

- memóriafejlesztés, memóriajátékok 

beépítése a tanításba, 

- lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések 

gyakoroltatása, 

- koncentráló képesség fejlesztése, a 

terhelés fokozatos emelése, 

- a motiváció fejlesztése kooperatív 

munkaformák alkalmazásával, 

- „másképp”, más módszerekkel való tanítás 

szükségessége, 

- kompetencia alapú oktatást segítő 

fejlesztőanyagok használata, 

- több csoportmunka szervezése napi 

szinten. 

1-8 

évfolyamos 

tanulók 

A Komplex Alapprogram 

alapelveinek, 

módszertanának az 

alkalmazása a tanórákon és 

a tanórán kívüli 

foglalkozásokon 

Folyamatos -

tanévenként 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  

FEH mikrocsoport, 

gyakorlatközösségek. 

KRÉTA napló 

jelenléti ívek 

feljegyzések 
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A családok szociális hátrányát csökkentő 

pályázati programok szervezése, 

lebonyolítása, kapcsolódás ilyen 

programokhoz.  

Partneri kapcsolatok erősítése, 

együttműködési megállapodások 

megújítása, megvalósítása. 

1-8. 

évfolyam 

diákjai 

 

Évente 1 új 

partner 

felkutatása. 

A pályázatok előírásának 

megfelelően. 

 

 

Együttműködési 

megállapodások. Közös 

programok. 

 

 

Folyamatos. 

 

 

 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  

FEH mikrocsoport. 

Feljegyzések, jelenléti 

ívek, pályázati 

dokumentáció. 

Pályaorientáció: Elérhető célok, példaképek, 

befogadó középiskolák megismertetése. 

A tanulók személyiségfejlesztése a tudatos 

pályaválasztás és az ehhez elengedhetetlen 

célirányos és tervszerű tanulás érdekében.  

Középiskolák tájékoztatói, Sarkadi 

Munkaügyi Központ programjai. 

Kapcsolódás a Békés Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara, valamint a POK által 

szervezett pályaorientációs 

tevékenységekhez. 

 

 

 

 

1-8 

évfolyam, 

kiemelten a 

7-8. 

évfolyam 

tanulói 

 

 

Pályaorientációs 

rendezvényeken való 

részvétel, osztályfőnöki és 

szakemberek által tartott 

tájékoztatók, munkahely-

látogatások. Szóróanyagok, 

digitális tájékoztatók, 

személyes 

élménybeszámolók. 

 

 

Október és 

november 

hónapokban; a 

programokhoz 

igazodva a 

tanév során 

folyamatosan. 

 

 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  

DÖK és erre a célra 

létrehozott alkalmi 

munkacsoport. 

 

 

KRÉTA napló, fotók, 

jelenléti ívek. 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

Szakos pedagógusellátottság biztosítása, az 

óraszámok optimalizása.  
Megfelelő 

pedagóguslétszám 

Álláspályázatok. Fenntartói 

támogatás. 

Tanév vége, 

nyári időszak. 

Fenntartó, 

intézményvezető. 

KIR, állománytábla 
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Az intézményi klíma fejlesztése. A belső 

motiváció megújítása, erősítése.  

és képzettség 

biztosítottá válik. 

A nevelőtestület 

összetartása 

erősödik. 

 

 

Az összetartást támogató 

programok. 

 

 

Folyamatos 

 

 

Intézményvezetés, 

nevelőtestület. 

 

Fotódokumentáció. 

Mérések lebonyolítása: az eredmények 

hatékony elemzése és felhasználása. 

A tanítási folyamat és módszerek vizsgálata, 

dokumentumvizsgálat. Az eredmények 

beépítése az intézményfejlesztésbe.  

Klímatesztek, SWOT analízisek elvégzése, 

értékelése. 

A meglévő jógyakorlatok folytatása. 

Hatékonyabbá válik 

a 

kompetenciafejleszt

és. 

A mérések 

eredményeinek 

felhasználása reális 

célok kitűzését teszi 

lehetővé. 

Mérőeszközök, 

javítókulcsok. 

Intézményfejlesztési terv 

(IKCST kiegészítése) 

Folyamatos, 

tanévenként. 

A 

munkatervben 

rögzített 

időpontokban. 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület; FEH 

mikrocsoport 

Mérési anyagok, 

elemzések, fejlesztési 

tervek és beszámolók. 

A nevelőtestület motiválása 

A fenntartóval egyeztetve, a klímatesztek 

alapján beépítendő, a kiégés megelőzését 

segítő szervezeti, működési elemek 

beazonosítása, ütemezése, leírása. 

Relaxációs program, képzés szervezése a 

nevelőtestület számára. 

Az érintett nevelőtestület további 

felkészítése a deszegregációs intézkedések 

hatásaira. 

 

 

 

Pozitív nevelői 

hozzáállás 

erősödése. 

Motiváló előadások, jó 

gyakorlatok, óralátogatások. 

Szakemberek által tartott 

önismereti, 

személyiségfejlesztő és 

stresszoldó kurzusok és 

képzések. 

A munkakörnyezet 

fejlesztése, pozitív 

megerősítés. 

Gyakorlatközösségek 

támogató munkája. 

Folyamatos, 

tanévenként. 

A munka-

tervben rög-

zített idő-

pontokban és a 

pályázati 

lehetőségeknek 

megfelelően. 

 

 

Intézményvezetés és 

a fenntartó. 

Nevelőtestület, 

bevont szakemberek, 

partnerek. 

 

 

Feljegyzések, jelenléti 

ívek, 

fotódokumentáció. 

Elkészített 

Humánerőforrás-

térkép. 
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KAP bevezetése, fenntartása.  

A differenciált oktatás erősítése. Az egyéni 

nevelés, a differenciálás mellett a tanulók 

személyes felelősségvállalásának az 

erősítése, a motiválás fokozása szükséges. 

Ráhangolódó foglalkozások megtartására, a 

csoportkohézió kialakítása érdekében. 

 

A tanulók értékelésének módszertani 

megújítása, a motiváló, többszintű értékelés 

bevezetése, elfogadtatása. 

Egyéni tanulási, 

ismeretszerzési 

technikák 

erősödése, 

személyes 

képességek és 

kompetenciák 

fejlődése. A 

kompetenciamérése

k során motivált 

munkavégzés. 

Pozitív megerősítés 

motiváló hatásai 

erősítik a tanulói 

teljesítményt. 

Kiscsoportos, illetve egyéni 

fejlesztésben, személyre 

szabott tanulásmódszertani 

segítségnyújtással. 

DFHT órák, ráhangolódó 

foglalkozások, alprogrami 

foglalkozások tartása. 

 

 

Folyamatos, 

tanévenként. 

 

Intézményvezetés és 

a fenntartó. 

Nevelőtestület, FEH 

mikrocsoport, 

gyakorlatközösségek. 

KRÉTA napló 

 

Feljegyzések, je-

lenléti ívek, fotó-

dokumentáció. 

Készség és képességfejlesztő tevékenységek 

erősítése, támogatása szaktanácsadói és 

egyéb tájékoztatókkal, továbbképzésekkel. 

Pedagógusok képzése, továbbképzése az 

egyéni, differenciált képességfejlesztés és a 

motiválás területén. A tanulás tanulásának 

tanítása. 

 

 

A pedagógusok 

tudatosabb 

fejlesztést 

végeznek. 

 

 

Szaktanácsadás, belső 

képzések, továbbképzési 

programok. 

 

A 

munkatervekbe

n 

meghatározotta

n a tanévek 

folyamán. 

 

Intézményvezetés, 

munkaközösségvezet

ők. 

 

Szaktanácsadói 

dokumentáció, 

feljegyzések, jelenléti 

ívek. 

A mindenkori aktuális adatszolgáltatás 

eredményeinek vizsgálata a korai 

iskolaelhagyás kérdéskörében, szegregációs 

tendenciák vizsgálata és a helyzetelemzés 

felülvizsgálata, problémák beazonosítása 

 

Csökkenő 

lemorzsolódási 

mutatók. 

Adat- és 

dokumentumvizsgálat. 

Január és június 

hónap 

folyamán. 

Intézményvezető. 

 

Nevelőtestület 

 

KRÉTA napló 

KIR 
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tanévenként. A megoldások keresése 

nevelőtestületi szinten. 

IKCST 2020-2023 megvalósítása. 

 

FEH mikrocsoport 

Feljegyzések és 

jelenléti ívek 

Pedagógus képzés, módszertani megújulás, 

egésznapos iskolai képzés további 

biztosítása, a differenciálás további 

támogatása. Minősítések támogatása. 

Elvégzett 

pedagógusképzések

. 

Egésznapos iskola 

megvalósulása. 

Pedagógusképzés 

Munkaszervezés, 

tantárgyfelosztás és 

órarend. 

Folyamatos. Intézményvezetés. Beiskolázási program, 

továbbképzési terv, 

Humánpolitikai 

fejlesztési terv, 

teljesítésigazolások, 

minősítések. 

A magatartási problémák csökkentése: A 

kollégákat támogatnunk kell abban, hogy 

több sikerélményhez jussanak a tanórákon, 

a nevelési problémák mennyiségét 

csökkentenünk kell.  

Csatlakozás az Iskolaőr programhoz. 

Hatékonyabb 

tanórai 

tevékenységek, 

csökkenő 

magatartási 

problémák. 

tanári esetkezelő csoportok 

Iskolaőr 

Folyamatos Intézményvezetés, 

pedagógusok, tanári 

esetkezelő csoportok, 

Iskolaőr, szociális 

segítő 

Jegyzőkönyvek, KRÉTA 

napló, feljegyzések és 

jelentések. 

Hiányzások mérséklése.  

 

Együttműködés a Jelzőrendszeri tagokkal. 

Csökkenő hiányzási 

mutatók. 

Eredményes 

fellépések a 

gyermekvédelem 

területén. 

Meggyőzés, az iskolai élet 

vonzóbbá tétele: 

programok, inspiráló 

környezet.  

A kialakult esetek kezelése 

team munkában, prevenciós 

tevékenység. 

 

Folyamatos 

Intézményvezetés, 

pedagógusok, iskolai 

szociális segítő, 

Iskolaőr, iskolaorvos 

és védőnő 

 

KRÉTA napló, 

jelzőlapok, 

feljegyzések, jelenléti 

ívek. 

Kapcsolódás az EFOP 3.1.5. és az EFOP4.1.2. 

programhoz. 

IKCST megvalósítása. 

Hatékonyabb 

működés, megfelelő 

feltételek. 

Pályázati tevékenység, 

partnerség. 

Folyamatos, a 

pályázatok 

ütemterve és az 

éves 

Intézményvezetés, 

munkacsoportok, 

Feljegyzések, KRÉTA 

napló, jegyzőkönyvek, 
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Az építkezés lebonyolítása. 

A családok szociális hátrányát csökkentő 

pályázati programok szervezése, 

lebonyolítása, kapcsolódás ilyen 

programokhoz. 

munkatervek 

szerint. 

munkaközösségek, 

FEH mikrocsoport 

jelenléti ívek. 

fotódokumentáció. 

Helyi közösség, partnerség építése: A szülők 

irányába folytatott felvilágosító, motiváló 

tevékenység, PR tevékenység a szülő/iskola 

együttműködés erősítése érdekében 

Együttműködés a környezeti partnerekkel a 

szülői mentalitás pozitív irányba történő 

megváltoztatása érdekében: A szülők 

szélesebb körű tájékoztatása, nyílt napok a 

képességfejlesztés jegyében. 

A székhely 

megítélése javul, 

hatékonyabb 

megjelenés a 

médiában. 

 

Nő a jelenlévő, 

együttműködő 

szülők száma. 

PR tevékenység, előadások, 

cikkek, közös programok, 

ismeretterjesztő és 

bemutatkozó rendezvények. 

Folyamatos Intézményvezetés, 

munkaközösség-

vezetők, PR csoport 

Feljegyzések, 

Újságcikkek, honlap, 

közösségi csoportok 

bejegyzései, KRÉTA  
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9.4. OKM tankerületi intézkedési terv  
A CÉLOKBÓL EREDŐ FELADATOK, INTÉZKEDÉSEK  

 

Tevékenységek, feladatok Teljesülési kritérium, 

számszerűsíthető 

indikátor (amennyiben 

releváns) 

Módszer, eszköz  Határidő Felelős, résztvevők Dokumentumok  

Tanulókra vonatkozó feladatok 

Mérések lebonyolítása:  

Képességek felmérése, DIFER mérés és 

követőmérés, bemeneti mérések 

(képesség és tudásszint vizsgálat), 

szociometriai mérések, mérési 

eredmények folyamatos értékelése. Az 

OKM mérési eredményeinek hatékony 

elemzése, az elemzés felhasználása. 

valamennyi érintett 

tanulóra megvalósítandó 
megszervezett 

mérések; 

mérőlapok, online 

mérőeszközök, 

javítókulcsok, 

útmutatók 

Tanévenként a 

tanév rendje 

szerint, 

valamint a 

munkatervben 

meghatározott 

időpontokban. 

Intézményvezető, 

telephelyvezető, 

munkaközösség-

vezetők, 

pedagógusok 

e-Dia kapcsolattartó 

Mérési anyagok, 

kiértékelt 

eredmények, 

beszámolók 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

Kiscsoportos, illetve egyéni fejlesztésben, 

személyre szabott tanulás-módszertani 

segítségnyújtás az egyéni előrehaladásban. 

A cél a lemaradó, egyéb hátránnyal küzdő 

diákok segítése, egyéni igényeik fejlődésük 

HH/HHH tanulók száma 

szerint 

 

Az oktatás 

kereteibe épülő, 

egyéni igényeket 

figyelembe vevő 

differenciálást 

alapul vevő órák. 

Tanórán kívüli 

Folyamatos-

tanévenként 

Intézményvezető, 

telephelyvezető, 

munkaközösség-

vezetők, 

pedagógusok 

KRÉTA napló 
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sajátos ütemének támogatása biztosítása 

érdekében. 

fejlesztő 

foglalkozások. 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

Erősíteni kell a tanulói motivációt a 

mérésekkel kapcsolatban 

Családiháttér-index kérdőívek minél 

szélesebb körű kitöltöttségének elérése 

 

 

 

Szülő-iskola programok szervezése 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus-szülő-nemzetiségi, DÖK 

önkormányzati munkacsoport létrehozása, 

folyamatos bevonása a mindennapi 

munkába, az érdekeltség növelésébe. A 

4-8. évfolyamos diákok 

száma szerint 

 

 

 

 

 

 

1-8 évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 fő 

Szülői és tanulói 

tájékoztatók, 

ráhangoló 

foglalkozások 4. 

évfolyamtól. 

 

Nyílt napok és 

családi napok 

szervezése 

 

 

 

 

Motiválás, 

beszélgető kör, 

inspiráló példakép 

felkutatása, 

Tanévenként 

őszi félévben, 

valamint a 

mérések előtt. 

 

 

Ősszel és 

tavasszal, 

valamint a 

Karácsonyhoz 

és a 

fenntarthatósá

gi témanaphoz 

kapcsolódóan. 

 

Szervezés 2020, 

beválás 

vizsgálat 2021 

ősz, további 

megvalósítás 

2022-2023 

Intézményvezetés, 

munkaközösség-

vezetők, 

osztályfőnökök, 

kialakítandó 

munkacsoport az 

iskolai szociális segítő 

bevonásával. 

 

 

 

 

 

 

Kijelölt pedagógusok, 

DÖK vezető, 

jelentkező szülők, 

nemzetiségi vezetők. 

feladatellátási –hely 

(a továbbiakban: FEH) 

mikrocsoport 

Feljegyzések 

 

 

 

 

Feljegyzések 

Fotódokumentáció, 

jelenléti ívek 

 

 

 

 

Feljegyzések 
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szülői érdekeltség növelése pályázati 

támogatással. Új kapcsolati formák 

bevezetése a családokkal és az iskolai 

környezet szereplőivel való 

együttműködésekben, a folyamatok 

értékelése. 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

KAP, a tanulás tanulása: 

- Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi 

élet fogalmainak megismerése és 

használata, 

- táblázatok, grafikonok értelmezése és 

készítése, 

- szövegalkotás a mindennapi élet 

területéről (például: csekk, menetrend, 

receptek stb.) 

- memóriafejlesztés, memóriajátékok 

beépítése a tanításba, 

- lényegkiemelés, ok-okozati 

összefüggések gyakoroltatása, 

- koncentráló képesség fejlesztése, a 

terhelés fokozatos emelése, 

- a motiváció fejlesztése kooperatív 

munkaformák alkalmazásával, 

1-8 évfolyamos tanulók 
A Komplex 

Alapprogram 

alapelveinek, 

módszertanának az 

alkalmazása a 

tanórákon és a 

tanórán kívüli 

foglalkozásokon 

Folyamatos-

tanévenként 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  

FEH mikrocsoport, 

gyakorlatközösségek. 

KRÉTA napló 

jelenléti ívek 

feljegyzések 
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- „másképp”, más módszerekkel való 

tanítás szükségessége, 

- kompetencia alapú oktatást segítő 

fejlesztőanyagok használata, 

- több csoportmunka szervezése napi 

szinten. 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

Útravaló ösztöndíjprogram támogatása. 

 

A programba bekerülők 

száma szerint 

A mentori 

tevékenység 

eredményeként a 

tanulók tanuláshoz 

és az iskolához való 

viszonya pozitív 

irányba változzon, 

csökkenjen a 

hiányzás. egyéni 

megsegítés 

Folyamatos-

tanévenként 

 

Mentorok pályázati 

dokumentáció 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

BTMN, SNI tanulók fejlesztése 

A képességvizsgáló bizottság által 

megállapított problémák leküzdésére 

egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztő 

foglalkozások szervezése, 

alapkompetenciák fejlesztése, a tanulási 

képesség javítása. 

A BTMN/SNI tanulók 

száma szerint 

 

Fejlesztő 

foglalkozások, 

tanórai megsegítés, 

egyéni 

előrehaladás 

biztosítása. 

Folyamatos-

tanévenként 

Gyógypedagógusok 

és 

fejlesztőpedagógusok

, iskolavezetés 

Kréta napló, 

fejlesztési tervek, 

dokumentumok 
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Tanulókra vonatkozó feladatok 

Tehetséggondozás, felzárkóztató, 

hátránykompenzáló foglalkozások: 

Az oktatás kereteibe épülő, egyéni 

igényeket figyelembe vevő 

tehetséggondozás, versenyfelkészítés, 

felzárkóztatás, megsegítés. 

Szükség és érdeklődés 

szerinti tanulószám 

alapján 

Felmérés, egyéni 

fejlesztés, 

versenyeztetés. 

tanév során 

folyamatosan 

Szaktanárok KRÉTA napló, 

versenyeredmények 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

Pályaorientáció: Elérhető célok, 

példaképek, befogadó középiskolák 

megismertetése. 

A tanulók személyiségfejlesztése a tudatos 

pályaválasztás és az ehhez 

elengedhetetlen célirányos és tervszerű 

tanulás érdekében.  

Középiskolák tájékoztatói, Sarkadi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály programjai. 

Kapcsolódás a Békés Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara, valamint a POK által 

szervezett pályaorientációs 

tevékenységekhez. 

1-8 évfolyam, kiemelten a 

7-8. évfolyam tanulói 
Pályaorientációs 

rendezvényeken 

való részvétel, 

osztályfőnöki és 

szakemberek által 

tartott 

tájékoztatók, 

munkahely-

látogatások. 

Szóróanyagok, 

digitális 

tájékoztatók, 

személyes 

élménybeszámolók

. 

Október és 

november 

hónapokban; a 

programokhoz 

igazodva a 

tanév során 

folyamatosan. 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  

DÖK és erre a célra 

létrehozott alkalmi 

munkacsoport. 

KRÉTA napló, fotók, 

jelenléti ívek. 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

A családok szociális hátrányát csökkentő 

pályázati programok szervezése, 

1-8. évfolyam diákjai 

 

 

A pályázatok 

előírásának 

megfelelően. 

 

Folyamatos. Intézményvezetés; 

nevelőtestület;  

FEH mikrocsoport. 

Feljegyzések, jelenléti 

ívek, pályázati 

dokumentáció. 
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lebonyolítása, kapcsolódás ilyen 

programokhoz.  

Partneri kapcsolatok erősítése, 

együttműködési megállapodások 

megújítása, megvalósítása. 

 

 

Évente 1 új partner 

felkutatása. 

Együttműködési 

megállapodások. 

Közös programok. 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

Szakos pedagógusellátottság biztosítása, 

az óraszámok optimalizása.  

 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

Az intézményi klíma fejlesztése. A belső 

motiváció megújítása, erősítése.  

Megfelelő 

pedagóguslétszám és 

képzettség biztosítottá 

válik. 

A nevelőtestület 

összetartása erősödik. 

Álláspályázatok. 

Fenntartói 

támogatás. 

Az összetartást 

támogató 

programok. 

Tanév vége, 

nyári időszak. 

 

Folyamatos 

Fenntartó, 

intézményvezető. 

 

Intézményvezetés, 

nevelőtestület. 

KIR, állománytábla 

 

 

Fotódokumentáció. 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

Mérések lebonyolítása: az eredmények 

hatékony elemzése és felhasználása. 

A tanítási folyamat és módszerek 

vizsgálata, dokumentumvizsgálat. Az 

eredmények beépítése az 

intézményfejlesztésbe.  

Klímatesztek, SWOT analízisek elvégzése, 

értékelése. 

A meglévő jógyakorlatok folytatása. 

Hatékonyabbá válik a 

kompetenciafejlesztés. 

A mérések 

eredményeinek 

felhasználása reális célok 

kitűzését teszi lehetővé. 

Mérőeszközök, 

javítókulcsok. 

Intézményfejleszté

si terv (IKCST 

kiegészítése) 

Folyamatos, 

tanévenként. 

A 

munkatervben 

rögzített 

időpontokban. 

Intézményvezetés; 

nevelőtestület; FEH 

mikrocsoport 

Mérési anyagok, 

elemzések, fejlesztési 

tervek és 

beszámolók. 
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Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

A nevelőtestület motiválása 

A fenntartóval egyeztetve, a klímatesztek 

alapján beépítendő, a kiégés megelőzését 

segítő szervezeti, működési elemek 

beazonosítása, ütemezése, leírása. 

Relaxációs program, képzés szervezése a 

nevelőtestület számára. 

Az érintett nevelőtestület további 

felkészítése a deszegregációs intézkedések 

hatásaira. 

 

 

 

Pozitív nevelői hozzáállás 

erősödése. 

Motiváló 

előadások, jó 

gyakorlatok, 

óralátogatások. 

Szakemberek által 

tartott önismereti, 

személyiségfejleszt

ő és stresszoldó 

kurzusok és 

képzések. 

A munkakörnyezet 

fejlesztése, pozitív 

megerősítés. 

Gyakorlatközösség

ek támogató 

munkája. 

Folyamatos, 

tanévenként. 

A munka-

tervben rög-

zített idő-

pontokban és a 

pályázati 

lehetőségekne

k megfelelően. 

 

 

Intézményvezetés és 

a fenntartó. 

Nevelőtestület, 

bevont szakemberek, 

partnerek. 

 

 

Feljegyzések, jelenléti 

ívek, 

fotódokumentáció. 

Elkészített 

Humánerőforrás-

térkép. 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

KAP bevezetése, fenntartása.  

A differenciált oktatás erősítése. Az egyéni 

nevelés, a differenciálás mellett a tanulók 

személyes felelősségvállalásának az 

erősítése, a motiválás fokozása szükséges. 

Ráhangolódó foglalkozások megtartására, 

a csoportkohézió kialakítása érdekében. 

 

Egyéni tanulási, 

ismeretszerzési technikák 

erősödése, személyes 

képességek és 

kompetenciák fejlődése. 

A kompetenciamérések 

során motivált 

munkavégzés. 

Pozitív megerősítés 

motiváló hatásai erősítik 

a tanulói teljesítményt. 

Kiscsoportos, 

illetve egyéni 

fejlesztésben, 

személyre szabott 

tanulásmódszertani 

segítségnyújtással. 

DFHT órák, 

ráhangolódó 

foglalkozások, 

alprogrami 

foglalkozások 

tartása. 

Folyamatos, 

tanévenként. 

 

Intézményvezetés és 

a fenntartó. 

Nevelőtestület, FEH 

mikrocsoport, 

gyakorlatközösségek. 

KRÉTA napló 

 

Feljegyzések, je-

lenléti ívek, fotó-

dokumentáció. 
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A tanulók értékelésének módszertani 

megújítása, a motiváló, többszintű 

értékelés bevezetése, elfogadtatása. 

 

 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

Készség és képességfejlesztő 

tevékenységek erősítése, támogatása 

szaktanácsadói és egyéb tájékoztatókkal, 

továbbképzésekkel. 

Pedagógusok képzése, továbbképzése az 

egyéni, differenciált képességfejlesztés és 

a motiválás területén. A tanulás 

tanulásának tanítása. 

 

 

A pedagógusok 

tudatosabb fejlesztést 

végeznek. 

 

 

Szaktanácsadás, 

belső képzések, 

továbbképzési 

programok. 

 

A 

munkatervekb

en 

meghatározott

an a tanévek 

folyamán. 

 

Intézményvezetés, 

munkaközösség-

vezetők. 

 

Szaktanácsadói 

dokumentáció, 

feljegyzések, jelenléti 

ívek. 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

A mindenkori aktuális adatszolgáltatás 

eredményeinek vizsgálata a korai 

iskolaelhagyás kérdéskörében, 

szegregációs tendenciák vizsgálata és a 

helyzetelemzés felülvizsgálata, problémák 

beazonosítása tanévenként. A megoldások 

keresése nevelőtestületi szinten. 

IKCST 2020-2023 megvalósítása. 

 

Csökkenő lemorzsolódási 

mutatók. 

Adat- és 

dokumentumvizsgá

lat. 

Január és június 

hónap 

folyamán. 

Intézményvezető. 

 

Nevelőtestület 

 

 

FEH mikrocsoport 

KRÉTA napló 

KIR 

 

Feljegyzések és 

jelenléti ívek 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

Pedagógus képzés, módszertani 

megújulás, egésznapos iskolai képzés 

további biztosítása, a differenciálás 

Elvégzett 

pedagógusképzések. 

Egésznapos iskola 

megvalósulása. 

Pedagógusképzés 

Munkaszervezés, 

tantárgyfelosztás 

és órarend. 

Folyamatos. Intézményvezetés. Beiskolázási program, 

továbbképzési terv, 

Humánpolitikai 

fejlesztési terv, 
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további támogatása. Minősítések 

támogatása. 

teljesítésigazolások, 

minősítések. 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok  

A magatartási problémák csökkentése: A 

kollégákat támogatnunk kell abban, hogy 

több sikerélményhez jussanak a 

tanórákon, a nevelési problémák 

mennyiségét csökkentenünk kell.  

Csatlakozás az Iskolaőr programhoz. 

Hatékonyabb tanórai 

tevékenységek, csökkenő 

magatartási problémák. 

tanári esetkezelő 

csoportok 

Iskolaőr 

Folyamatos Intézményvezetés, 

pedagógusok, tanári 

esetkezelő csoportok, 

Iskolaőr, szociális 

segítő 

Jegyzőkönyvek, 

KRÉTA napló, 

feljegyzések és 

jelentések. 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

Hiányzások mérséklése.  

 

Együttműködés a Jelzőrendszeri tagokkal. 

Csökkenő hiányzási 

mutatók. 

Eredményes fellépések a 

gyermekvédelem 

területén. 

Meggyőzés, az 

iskolai élet 

vonzóbbá tétele: 

programok, 

inspiráló környezet.  

A kialakult esetek 

kezelése team 

munkában, 

prevenciós 

tevékenység. 

 

Folyamatos 

Intézményvezetés, 

pedagógusok, iskolai 

szociális segítő, 

Iskolaőr, iskolaorvos 

és védőnő 

 

KRÉTA napló, 

jelzőlapok, 

feljegyzések, jelenléti 

ívek. 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

Kapcsolódás az EFOP 3.1.5. és az EFOP-

4.1.2. programhoz. 

IKCST megvalósítása. 

Az építkezés lebonyolítása. 

Hatékonyabb működés, 

megfelelő feltételek. 

Pályázati 

tevékenység, 

partnerség. 

Folyamatos, a 

pályázatok 

ütemterve és 

az éves 

munkatervek 

szerint. 

Intézményvezetés, 

munkacsoportok, 

munkaközösségek, 

FEH mikrocsoport 

Feljegyzések, KRÉTA 

napló, 

jegyzőkönyvek, 

jelenléti ívek. 

fotódokumentáció. 
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A családok szociális hátrányát csökkentő 

pályázati programok szervezése, 

lebonyolítása, kapcsolódás ilyen 

programokhoz. 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

Helyi közösség, partnerség építése: A 

szülők irányába folytatott felvilágosító, 

motiváló tevékenység, PR tevékenység a 

szülő/iskola együttműködés erősítése 

érdekében 

Együttműködés a környezeti partnerekkel 

a szülői mentalitás pozitív irányba történő 

megváltoztatása érdekében: A szülők 

szélesebb körű tájékoztatása, nyílt napok a 

képességfejlesztés jegyében. 

A székhely megítélése 

javul, hatékonyabb 

megjelenés a médiában. 

 

Nő a jelenlévő, 

együttműködő szülők 

száma. 

PR tevékenység, 

előadások, cikkek, 

közös programok, 

ismeretterjesztő és 

bemutatkozó 

rendezvények. 

Folyamatos Intézményvezetés, 

munkaközösség-

vezetők, PR csoport 

Feljegyzések, 

Újságcikkek, honlap, 

közösségi csoportok 

bejegyzései, KRÉTA  

Iskolavezetésre vonatkozó feladatok 

A kompetenciamérés eredményeinek 

javulása érdekében a részcélok 

meghatározása, teljesülésének biztosítása 

A kompetenciamérés 

eredményei javulnak, 

nagyobb mértékben 

közelítenek az országos 

átlaghoz. 

A jelen pontban 

meghatározott 

módszerek 

alkalmazásának 

ellenőrzésével. 

Intézményi 

adatszolgáltatással, 

folyamatos 

visszacsatolással a 

megvalósult 

feladatokról a 

fenntartó felé. 

Ütemterv 

szerint, 

folyamatos 

Intézményvezetés intézményvezetői 

beszámoló 
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10.  melléklet: A munkaterv költségvetése 

 

 


