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Bevezetés 
 

A 2021/2022. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások – a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – a módosításról rendelkező 2013. évi LV. 

törvény – a 2013. évi CXXIX törvény – 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév 

rendjéről, a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola Pedagógiai programja és helyi tanterve 

alapján lett összeállítva.  

 

1. Helyzetelemzés 

 

A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolában az engedélyezett álláshelyek száma 26. Az 

engedélyezett tanórák száma a 2021/2022-es tanévben 496 óra.  Az intézmény 2021/2022-re 

vonatkozó Munka- és feladat ellátási tervében foglalt feladatait 23 pedagógus, ebből 11 tanító 

és 10 tanár, 1 fő intézményvezető és 1 fő intézményvezető-helyettes látja el, 15 helyi, 8 más 

településről /Debrecen, Hajdúszoboszló/átjáró. 

 

A nevelő-oktató munkát gyógy- és fejlesztőpedagógus, pszichológus, szociális segítő, 

logopédus, könyvtáros, hitoktató, zenetanárok is segítik. 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 

 Az iskola ügyviteli tevékenységét ellátó 1 fő iskolatitkár és 1 fő 

            hivatalsegéd munkakörben foglalkoztatva. 

 1 fő rendszergazda 

 1 fő pedagógiai asszisztens 

 A tisztaságról, valamint a tízórai és uzsonna az óvodakonyháról való elszállításáról, a 

tízóraiztatásról és az ezzel járó mosogatásról 4 fő takarító munkakörben 

foglalkoztatott (ebből 1fő 6 órában foglalkoztatott) technikai dolgozó gondoskodik. 

 Egy rehabilitációs személy 6 órában portási teendőket lát el.  

 Az udvari feladatokat 1 fő 4 órában látja el. 

1.1.   Alkalmazottak végzetsége, személyi feltételek 

 

A 23 pedagógusból 5 fő egyetemi végzettségű, 18 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik. 4 

szakvizsgázott pedagógusunk van. Egy kolléga ebben a tanévben folytatja 

másoddiplomájának megszerzését a Debreceni Egyetemen angol nyelvtanári szakán. 

2 mesterpedagógus (innovatív fejlesztő pedagógus), 11 fő pedagógus II., 10 fő pedagógus I. 

fokozatú. 1 fő pedagógus fizetés nélküli szabadságon, 1 fő GYES-en van. 



5 

 

1.2. Pedagógus adatok 

Sor-

szám 
Pedagógus neve Végzettség Beosztás 

 

Besorolás 

1. Bertalan Attila András 

főiskola, egyetem 

földrajz-testnevelés  

testnevelés szak 

tanár Ped. I. 

2. Bokács Ferencné 
főiskola 

tanító 
tanító Ped. II. 

3. Csige Imre 

főiskola 

tanító, testnevelés és sport 

műveltségi terület 

MLSZ C, MLSZ AC 

labdarúgó edző 

tanító Ped. I. 

4. Fülöpné Kiss Katalin 

főiskola 

német nyelv és irodalom 

szak, hittanár, erkölcstan 

tanár Ped. II. 

5. Haranginé Szabó Tünde 

főiskola 

matematika-

számítástechnika szak 

tanár 
 

Ped. I. 

6. Juhászné Beke Andrea 

főiskola 

tanító, magyar nyelv és 

irodalom műveltségi 

terület, szakvizsgázott 

fejlesztő pedagógus 

tanító Ped. II. 

7. Kiss Ferenc 

egyetem 

történelem szak 

angol szak végzése 

folyamatban 

tanár Ped. I. 

8. Kissné Burzuk Mária 

főiskola 

matematika, technika, 

fizika szak, közoktatás 

vezető, pedagógus 

szakvizsga 

intézményvezető Mesterpedagógus 

9. Tóth- Kerezsi Anikó 

főiskola 

tanító,  

orosz szakkollégium 

tanító Ped. I. 

10. Munkácsiné Kiss Anikó 

főiskola 

tanító, 

rajz szakkollégium. 

       tanító Ped. II. 



6 

 

11. Molnár Enikő Ilona 

főiskola 

magyar nyelv és 

irodalom, német nyelv és 

irodalom szak, 

közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga 

intézményvezető 

helyettes 
Mesterpedagógus 

12. Postáné Nagy Beáta 

főiskola 

tanító, ember és 

társadalom műveltségi 

terület, közoktatás vezető 

és pedagógus szakvizsga, 

matematika 

műveltségterület 

tanító Ped. II. 

13. Potyók Izabella 

egyetem 

magyar nyelv és irodalom 

szakos pedagógus 

tanár Ped. I. 

14. Remenyikné Györfi Judit 

főiskola 

tanító, ember és 

társadalom műveltségi 

terület 

tanító Ped. II. 

15. 
Rácz Richárd Péterné Jankó 

Fruzsina Márta 

egyetem 

okleveles pedagógiai 

szakos bölcsész és tanár 

és néprajz szakos bölcsész 

 

tanár Ped. I. 

16. Szabó Tünde 

főiskola 

ének-zene és karvezető 

szak 

tanár Ped. II. 

17. Szabóné Molnár Rita 

főiskola 

biológia, háztartás- 

ökonómia-életvitel, kémia 

szak 

tanár Ped. II. 

18. Szabóné Karika Zsuzsa Éva 

főiskola 

tanító, testnevelés 

műveltségi terület 

tanító 

 

 

Ped. I. 

 

 

19. Szabóné Szatmári Éva 

főiskola, egyetem 

tanító-ének 

szakkollégium,  

tanár- ének-zene szak, 

okleveles könyvtár-

tanár Ped. I. 
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pedagógia tanár 

(mesterfokozat)  

20. Tomasovszki Ilona 

főiskola 

történelem, német nyelv 

szak, egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus 

tanár Ped. II. 

21. Tóth Sándorné 

főiskola 

tanító, orosz 

szakkollégium, magyar 

nyelv és irodalom 

műveltség terület 

tanító Ped. II. 

22. Bíró Zoltánné 

főiskola 

tanító, fejlesztő 

pedagógus, népművelés 

szakkollégium 

tanító Ped. I. 

23. Pintye Mónika 
főiskola 

tanító 
tanító Ped. II. 

 

 

1.2.1.  Megbízások, ellátott feladatok 

Iskolánkban jelenleg 4 – nevelési feladatot ellátó és szaktárgyi – munkaközösség működik: 

 alsós munkaközösség 

 társadalomtudományi munkaközösség 

 természettudományi munkaközösség 

 művészeti- és sport munkaközösség 

 

• Munkaközösség-vezetők: Tóth Sándorné (alsós munkaközösség) 

                Fülöpné Kiss Katalin (társadalomtudományi munkaközösség) 

                Szabóné Molnár Rita (természettudományi munkaközösség) 

                                                Szabó Tünde (művészeti- és sport munkaközösség) 

                                              

 

• Mérés- értékelés koordinátorok: Bertalan Attila, Szabó Tünde 

• Országos Kompetenciamérési felelős: Szabó Tünde 

• DÖK munkáját segítő: Haranginé Szabó Tünde 

• NETFIT mérési felelős: Bertalan Attila, Csige Imre 

• Tankönyvfelelős: Postáné Nagy Beáta 

• Belső ellenőrzési csoportvezető: Bokács Ferencné 

• Gyermek-és ifjúságvédelmi munkát segítő: Molnár Enikő Ilona 

• Szakszervezeti titkár: Tomasovszki Ilona 
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Intézményünkben a szakos ellátottság megoldott, a rajz-vizuális kultúra tanítását nem tudjuk 

ellátni szaktanárral, ezért ezt a feladatot a tanévben tanító kolléga végzi. 

 

1.2.2.  Pedagógus minősítésben résztvevő pedagógus 

 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógus, és szabadnapja:  

 Ebben a tanévben ilyen feladatot ellátó pedagógus nincs iskolánkban. 

 

1.2.3.  A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

 

Pedagógus II. minősítésre: 

           Bertalan Attila 

           Szabóné Karika Zsuzsa 

           Szabóné Szatmári Éva 
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1.3. A vezetők ügyeleti rendje 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Kissné Burzuk Mária 

intézményvezető  

7.00-13.30 7.00-16.00 7.00-16.00 7.00-16.00 7.00-13.30 

Molnár Enikő 

intézményvezető-helyettes 

7.00-16.00 7.00-13.30 7.00-16.00 7.00-13.30 7.00-16.00 

 

A hivatali nyitvatartási időben az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes az 

intézményben tartózkodik. A vezetők egyike a vezetők benntartózkodásának rendje szerint 

minden nap 7.00-tól 16.00-ig tartózkodik az iskolában. 

Az intézményvezető 

 Az iskola vezetőségét az intézményvezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az 

intézményvezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók 

tartoznak: 

o az intézményvezető-helyettes 

 

  Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a 

fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.  

Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra 

történik.  

 

 Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el. Az intézményvezető ezt a 

jogkörét alkalmanként átruházhatja az intézmény dolgozóira. 

 

 Az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört az intézményvezető gyakorolja. 

Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és 

rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat az intézményvezető-helyettes írja alá. 

 

Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés 

rendje 

 

 Az intézményvezetőt távollétében az alábbi jogkörök kivételével:  

o döntés személyi kérdésekben  

az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Amennyiben ez a helyettesítési rend nem 

tartható, akkor a helyettesítendő vezető írásban bíz meg egy felelőst a munkaközösség-

vezetők közül. 

 

A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva 

tart, az intézményvezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a 
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hirdetőtáblán, valamint közzéteszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári 

ügyeleti napokra is. 

 

1.4. Az intézmény tanulóinak adatai 

 

 

Sor-

szám 
Osztály 

Tanulói 

létszám 
Fiú Lány SNI BTM HH HHH 

1. 1.a 21 12 9 0 0 0 0 

2. 1.b 20 11 9 1 0 0 0 

3. 2.a 25 17 8 1 1 1 0 

4. 3.a 16 9 7 0 1 0 1 

5. 4.a 16 8 8 2 0 0 0 

6. 4.b 14 6 8 1 0 0 2 

7. 5.a 18 9 9 1 0 1 0 

8. 6.a            16 8 8 1 0 0 1 

9. 6.b 16 9 7 2 0 1 0 

10. 7.a 23 8 15 1 1 0 3 

11. 8.a 27 13 14 1 1 1 3 

Összesen: 212 110 102 11 4 4 10 

 

* A 6.a osztályban egy fő fiú egyéni tanrend alapján teljesíti tankötelezettségét. 

 

Csoport megnevezése Létszám Fiú Lány 

Iskolaotthon (1.a) 21 12 9 

Iskolaotthon (1.b) 20 11 9 

Iskolaotthon (2.a) 25 17 8 

Napközi 1. Csoport (3.a) 13 7 6 

Napközi 2. csoport (4.a) 11 4 7 

Napközi 3. csoport (4.b) 11 8 3 

Napközi 4. csoport (5-6. évf.) 17 9 8 

Tanulószoba (7-8. évf.) 12 4 8 

Összesen: 130 72 58 
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1.5. Tárgyi feltételek 

 

 Épület: 

Az intézmény infrastruktúrája jó. 2001-ben vehettük birtokba a könyvtárral, 

számítógépteremmel, modern fizika-kémia szaktanteremmel ellátott 8 tantermes új 

iskolaépületet, majd 2004-ben sor került újabb 8 tanterem építésére. A tantermeink 20-24 fő 

tanuló befogadására alkalmasak. Az iskolán 260 férőhelyes. 

A 18 tanteremből, 2 informatika terem és 8 szaktanterem. A fejlesztő-, a gyógypedagógiai-, a 

pszichológiai és a logopédiai foglalkozásokhoz külön fejlesztő tanterem, és a foglakozáshoz 

szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak.  

A mindennapos testnevelés feltételei megoldottak, hiszen egy nagy tornaterem egy nagyobb 

és egy kisebb tornaszoba, valamint a megújult néptánc terem és edző terem segíti a tanulók 

fejlődését. Iskolánk tiszta levegőjű, parkosított szabad környezetben található, ahol játszótér, 

műfüves pálya biztosítja tanulóink mozgásigényének kielégítését. 

Az épület középpontjában található az iskolai könyvtár, mely kiegészíti, segíti az itt folyó 

nevelő-oktató munkát, növelve annak hatékonyságát. A tágas, jól megvilágított könyvtárban 

polcrendszer várja az olvasni vágyó tanulókat, akiket a könyvtárpedagógus segít a könyvek 

közötti eligazodásban. A galériából egy olvasóterem is nyílik. 

Biztosított az akadálymentesítés, az emeletre lépcsős felvonó viszi fel a mozgásában 

korlátozott tanulót. 

Az iskola aulája és díszudvara méltó helyszínt biztosít az iskolai ünnepségekhez, 

megemlékezésekhez. 
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 Eszközök 

 

Minden tanteremben kerámia tábla van projektorral, illetve 8 interaktív táblás tantermünk van. 

Emellett 102 darab tanulói laptop segíti a tanulók oktatását, melyeket nem csak informatika 

órákon használnak, hanem egyéb órákon is eszköze a hatékonyabb tanulásnak, illetve az 

online méréseknek. Ezeket az eszközöket a különböző TÁMOP, TIOP pályázatok keretén 

belül nyertük iskolánk számára. A Klebersberg Központ EFOP – 3.2.4- 16- 2016 „Digitális 

kompetencia fejlesztése” pályázat által 24 darab tanári laptopot és 30 darab tanulói tablettel 

bővítette IKT-s felszereltségünket. 

2019-ben két interaktív panellel gazdagodott iskolánk, ezáltal még élményszerűbb lett az 

oktatásunk. 

Az alsós tantermek az ott tanuló gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően vannak 

berendezve, különböző méretű padokkal és székekkel, melyek lehetővé teszik a kisebbek 

számára is a kényelmes tanulást, a helyes testtartás kialakítását. 

A szaktantermek a tantárgynak megfelelő eszközökkel vannak felszerelve, szertárral vannak 

ellátva. A kémia-fizika tanterem a kísérletezésekhez szükséges laborral, elszívó berendezéssel 

vegyszerálló tanulói asztalokkal teszi lehetővé a biztonságos kísérletezést. Mindezek 

hozzájárulnak, ahhoz, hogy a tananyag feldolgozása minél eredményesebb, hatékonyabb 

legyen. 

A testnevelés tanításához szükséges eszközök, sportszerek megfelelő mennyiségben és 

minőségben állnak rendelkezésre. Sok sporteszközt köszönhetünk a Kölyök atlétika 

programnak, a TIE/Teljes Körű Iskolai Egészségfejlesztés/ programnak valamint a Bozsik 

programnak. 

1.6.  Kockázati tényezők 

• Alacsony osztálylétszámok miatt osztály összevonások. 

• A nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekek viselkedéskultúrája 
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2.  A 2021/2022. tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 

2.1. Fenntartó által megfogalmazott feladatok 

 

Alapvető pedagógiai értékeinket, céljainkat pedagógiai programunkban fogalmaztuk meg. 

 

 Magas színvonalú, hatékony szakmai munka. 

 Iskolánk minden tanuló számára esélyt kínál az eredményes tanulásra, egyéni 

képességeinek kibontakoztatására.  

 Tanulóinkat megtanítjuk az önálló ismeretszerzésre, a különböző tanulási technikákra. 

Sokrétű gondoskodásban részesítjük a tehetséges tanulókat. 

 Alapfeladatainkon túl igyekszünk sajátos helyzetünkből adódó feladatainkat 

eredményesen ellátni. Tanulóinknak választási lehetőséget kínálunk, s ez által 

biztosítjuk az egyéni fejlődés és fejlesztés, az érdeklődés megvalósításának 

lehetőségeit.  

 Kiemelt feladatunknak tartjuk a személyiségfejlesztést is, ennek megvalósításában 

nagy szerepet játszanak a múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások. 

 Korrepetálásokkal, személyre szabott fejlesztő foglalkozásokkal segítjük a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekeket. 

 Tiszteletben tartjuk a gyerekek jogait. A gyerekekkel való kapcsolatainkat, az 

őszinteség, az emberi, szakmai és szociális felelősség hatja át.  

 Sokrétű ismeretközléssel fejlesztjük a tanulók önálló problémamegoldó képességét, 

készségét, kreativitását.  

 Tanulmányaik befejezése után képesek legyenek önállóan eligazodni a társadalom 

változó viszonyaiban. 

 Az iskola célja, hogy a társadalom számára hasznos embereket neveljünk. 

 Az iskola épületét és környezetét olyanná tesszük, amely tanulóink kényelmét és az 

eredményes munkavégzést szolgálják. 

 Az osztályfőnöki munka további erősítése. 

 A kezdő pedagógusok, osztályfőnökök segítése. 

 Az ügyeletesi rendszer következetes továbbfejlesztése. 

 A házirend fokozott betartása. 

 Az együttműködés erősítése a szülőkkel. 

 Az alsó tagozatból, felső tagozatba való átmenet nehézségeinek áthidalása. 

 Küzdelem a rongálás ellen és az iskola tisztáságáért. 

 Az iskola „jó hírnevének” erősítése. 

 Szervezeti kultúra fejlesztése. 

 Tovább erősödik a kompetenciaalapú oktatás. 

 Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítását kell 

szorgalmazni! 

 A kritérium orientált diagnosztikus mérés- értékelés folytatása.  

 Kapjon nagyobb hangsúlyt a mindennapi élethelyzetekben szükséges készségeket, 

képességeket támogató, fejlesztő tanulási folyamat. 
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 „Testi és lelki egészség” kiemelt fejlesztési terület.  

 Az iskola nyújtson támogatást a gyermekeknek – különösen a serdülőknek – a kóros 

függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen 

táplálkozás) kialakulásának megelőzéséhez.  

 A tanulási esélyegyenlőség segítése. 

 A viselkedéskultúra, a kommunikációs képesség és készségfejlesztés.  

 A hazafias nevelés erősítése. 

 Bekapcsolódás a Lázár Ervin programba. 

 A demokratikus közösségi magatartás fejlesztése.  

 Az önállósodás elősegítése.  

 

2.2  Az intézmény pedagógia programja alapján kitűzött célok, feladatok 

 

 Az 7.– 8. évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk az angol és német nyelvet. 

 Az 1.-3. évfolyamon a zenés, játékos angol és német nyelvi foglalkozás heti egy-egy 

órában 

 8. évfolyamon emelt óraszámmal tanítjuk a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat. 

 Mindennapos testnevelés az 1-8. évfolyamon heti 5 órában. A 3. évfolyam és 5. 

évfolyamon 4 tanóra délelőtt, és 1 tanórán délután úszásoktatás valósul meg.  

Folytatódik a sport specializáció 3.-4. és 5.-8. évfolyamokon, futball és kézilabda 

oktatása csoportbontásban. 

Úszás oktatás helye: Hajdúszoboszló, Árpád Uszoda 

           Tervezett heti beosztása: 

 

 

Időtartam 
Szerda 

Tanuszoda Úszómedence 

13.35-14.20 Nagyhegyesi 

Veres Péter 

Általános 

Iskola 

3.a (8 fő) 

 

Nagyhegyesi Veres 

Péter Általános 

Iskola 

5.a (9 fő) 

 

14.30-15.15 Nagyhegyesi 

Veres Péter 

Általános 

Iskola 

3.a (8 fő) 

 

Nagyhegyesi Veres 

Péter Általános 

Iskola 

5.a (9 fő) 

 

 

 

 

 Folytatódik a néptánc tanítása a testnevelés óra terhére 1-2. évfolyamon. 
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 3.-8. évfolyamon az informatika tantárgy tanítása heti 1 órában valósul meg. 

 

 Az 1.-8. évfolyamon valósul meg az Etika /Hit és erkölcstan tantárgyak oktatása. 

 

 Az erdei iskola és ökotábor megszervezése, lebonyolítása ebben a tanévben is kiemelt 

feladat lesz. 

 

3 napos ökotáborban vesznek részt az 1.-2. osztályosok. 

Időpont: 2022. június 01 - 03. 

Helyszín: Nyíregyháza 

 

5 napos erdei iskolai programban részt vesznek: 3.-8. évfolyam tanulói. 

 Időpont: 2022. május 30. június -03. 

Helyszín: Balatonszárszó 

 

A 7. évfolyam 4 napos kiránduláson vesznek részt a 2019-ben megnyert Határtalanul 

pályázat megvalósítása során. 

Időpont: 2022. június 08-11. 

Helyszín: Torockó 

 

• Az általános iskolában a 16 óráig tartó oktató-nevelő munka formái: 

- 1.-2. évfolyamon egész napos iskola, 

- 3.-6. évfolyamon napközi otthon, 

- 7.-8. évfolyamon tanulószoba. 

2.3.  Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

Folytatódnak a fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások az 1-8. 

évfolyamokon. Kiemelt figyelmet kap ebben a tanévben a 6. és a 8. évfolyam: az előző 

évek megvalósult kompetenciamérések eredményeit figyelembe véve szervezzük a 

felzárkóztató foglalkozásokat magyar, matematika és idegen nyelv tantárgyakból, és a 

kritériumorientált diagnosztikus mérési eredmények tükrében a fejlesztést az érintett 

évfolyamokon. Ezeket a foglalkozásokat a 6.-8. órától, a szakköröket a 9. órától 

látogathatják a diákok. Az iskolai kórus foglalkozásai hétfő 6. órában, kedd 8.-9. 

órában valósul meg.  

3.  A 2021/2022 – es tanév rendje 

 

 Szorgalmi idő:  

- 2021. 09.01. – 2022. 06.15. 

- A tanítási napok száma: 181 nap 

- A tanév első tanítási nap 2021. 09. 01.  

- A tanév utolsó tanítási napja 2022. 06. 15. 
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 Őszi szünet: 

 

- A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22.(péntek) 

- A szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 02. (kedd) 

 

 Téli szünet: 

- A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. 12. 21.  2022. (kedd) 

- A szünet utáni első tanítási nap: 2022. 01. 03. (hétfő) 

 

 Tavaszi szünet: 

- A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. 04. 13.(szerda) 

- A szünet előtti első tanítási nap 2022. 04. 20. (szerda) 

 

 Első félév:  

- 2022. január 21-ig tart. 

- 2022. január 28-ig kell értesíteni a szülőket az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről.  

 

 DIFER mérés az első évfolyamon:  

- 2021. október 15-ig. 

 

 NETFIT mérés: 

- 2022. január 11. - 2022. április 23. 

 

 Első évfolyamos tanulók beiratkozása 

-  2022. április 21-22. 

 

 Kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés:  

- 6. évfolyamon: 2022. május 18-31.között  

- 8. évfolyamon: 2022. május 4-17. között 

 Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata: 

                 8. évfolyamon: 2021. 09. 20-2021. 10. 11.  
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3.1. Tanítás nélküli munkanapok 

 

Az oktatási miniszter által a tanév munkarendjében biztosított 6 tanítás nélküli munkanapot a 

tantestület véleménye alapján az alábbiak szerint hasznosítjuk: 

    

Őszi továbbképzés: 2021. 11. 26.  

- „Trianon 100”- 30 órás továbbképzés - Mezőkövesd 

 

Pályaorientációs nap: 2021. 10. 21. 

 

Tankerületi szakmai nap: 2022. 04. 20. 

 

 Tavaszi belső továbbképzés. 2022. 04. 25. 

 

 Diák önkormányzati nap: 2022. 06. 07. 

 

  „ Jó gyakorlat”: 2022. 04 13. 

   

   

Továbbképzéseink időpontja  

 

1. Őszi továbbképzés  

 Ideje: 2021. 11. 26. 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

2. Tavaszi belső továbbképzés 

 Ideje: 2022. 04.25. 

 Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők 

 3.        A tankerület által szervezett szakmai nap  

Ideje: 2022. 04. 20. 

Felelős: intézményvezető 

Résztvevő: a tantestület tagjai 

3.2.  Szünetek időtartama 

 Őszi szünet:  

2021. 23. - 2021. november 02. 

5 munkanap 

 Téli szünet:  

2021. december 22. - 2022. január 03. 

7 munkanap 

 Tavaszi szünet:  

2022. április 14. – 2022. április 20. 

2 munkanap 
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3.3  Megemlékezések időpontjai 

 

 Évnyitó: 2021. szeptember 1. 

- 4. évfolyam 

- Alsós munkaközösség 

- Művészeti és sport munkaközösség 

 

 Október 06. Aradi vértanúk napja 

- 2021. október 6. 

- osztályszintű megemlékezés 

 

 Október 23.  

- 2021. október 22. 

- 8. évfolyam 

- iskola és községi szintű megemlékezés 

- Művészeti és sport munkaközösség,  

- Társadalomtudományi munkaközösség 

 

 Advent:  

- Alsós munkaközösség  

- Művészeti és sport munkaközösség 

 

 Karácsonyi ünnepség:  

- 2021. december 21. 

- 5. évfolyam 

- Társadalomtudományi munkaközösség 

- Művészeti és sport munkaközösség  

 

 Névadónkra emlékezünk (január 06.) 

- osztályfőnök 

 

 Farsang:  

- 2022. február 3. hete 

- 4. évfolyam  

- Alsós munkaközösség, DÖK 

 

 Március 15. 

- 2022. március 11. 

- iskolai és községi szintű megemlékezés 

- 6. évfolyam 

- Művészeti és sport munkaközösség, Természettudományi munkaközösség, 

Társadalomtudományi munkaközösség 
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 Holokauszt emléknap (április 16.) 

- osztályfőnök 

 

 

 Nemzeti összetartozás napja (jún. 4.) 

- 2022. május 27. 

- Társadalomtudományi munkaközösség 

- Művészeti- és sport munkaközösség 

 

 Ballagás:  

- 2022. június 18. 

- 7. évfolyam  

- Művészeti és sport munkaközösség  

- Természettudományi munkaközösség 

- Társadalomtudományi munkaközösség 

 

 

 Évzáró:  

- 1. évfolyam  

- 2022. június 24. 

- Művészeti és sport munkaközösség  

- Alsós munkaközösség 
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3.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai  

 

 Alakuló tantestületi értekezlet 

Tárgya: A tantárgyfelosztás ismertetése. Az éves munka előkészítési feladatainak 

ismertetése. 

Ideje: 2021. 08. 26. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: a tantestület tagjai 

 

 Tanévnyitó nevelési értekezlet 

Tárgya: A munkaközösség-vezetők ismertetik a 2020/2021-es tanévre vonatkozó 

munkatervüket. A tanév rendjének összeállítása.  

Ideje: 2021. 08. 30. 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Résztvevők: a tantestület tagjai 

 

 Félévi értekezlet 

Tárgya: A 2021/2022. tanév I. féléves munkájának értékelése. 

Ideje: 2022. február első hete 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes és a munkaközösség vezetők 

Résztvevők: tantestület tagjai 

 

 Tanévzáró értekezlet 

Tárgya: A 2021/2022-es tanév nevelési-oktatási eredményeinek értékelése. 

Ideje: 2022. június negyedik hete 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség vezetők 

Résztvevők: tantestületi tagjai 

 

 Osztályozó értekezletek 

 

- negyedéves (magatartás, szorgalom értékelése felső tagozat, őszi- tavaszi) 

- féléves osztályozó értekezlet 

- év végi osztályozó értekezlet 

-  

3.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

 Szülőértekezlet minden osztály részére – Tanévkezdéshez kapcsolódó tájékoztatás 

Ideje: 2021. szeptember második-harmadik hete 

Felelősök: Minden munkaközösség 
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 Az iskola Szülői munkaközösségének értekezlete.  

Téma: A 2021/2022-es tanévre vonatkozó munkaterv ismertetése, kiegészítése, 

elfogadása. 

Ideje: 2021. szeptember negyedik hete 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség vezetők 

 

 Pályaválasztási szülőértekezlet a 8. évfolyamos tanulók szülei részére – 

Továbbtanulási tájékoztatás 

Ideje: 2021. október- november 

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 8. évfolyam osztályfőnöke 

 

 Félévi szülői értekezlet – az első félévi munka értékelése 

Ideje: 2022. február második hete 

Felelősök: Osztályfőnökök és munkaközösség vezetők 

 

 Az iskola Szülői munkaközösségének értekezlete.  

Téma: A 2021/2022-es tanév első félévének értékelése 

Ideje: 2022. február harmadik hete 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség vezetők 

 

 Fogadó órák 

Ideje: Minden hónap első hetében 

Felelősök: munkaközösség vezetők, a tantestület tagjai 

 

A tervezett megemlékezések, szülőértekezletek, fogadóórák a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó intézkedési tervhez igazodva valósulnak meg. 

 

 

3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt nap  

 

Veres Péter hét: iskolánk névadójának tiszteletére kerül megrendezésre. 

Ideje: 2022. április 11.-13. és április 20.-22. 

Nyílt nap: szülők látogathatják a tanítás órát, a pedagógusok által megadott időpontban 

Ideje: 2022. április 13. 

Felelős: a tantestület tagjai, munkaközösség vezetők. 
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3.7. Tervezett mérések (országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődés) 

 

3.7.1 Idegen nyelvi mérés 

 

Az iskola 6. és 8. évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók 

körében kell lefolytatni. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérés a 6. 

évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást 

méri. 

3.7.2. Kompetenciamérések 

 

Vizsgálatra kerül a 2021/2022-es tanévben is országos kompetencia keretében a 6. és a 8. 

évfolyamon tanulók – szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáinak 

mérése. 

A méréseken az érintett tanulók két mérési napon vesznek részt, mely tanítási napoknak 

minősül, melyet a mérésben való részvétellel teljesítenek, részükre kötelező tanórai 

foglalkozás nem szervezhető. 

Az egyik mérési napon a szövegértés és matematikai mérést, a másik mérési napon a 

természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó idegen nyelvi mérést kell 

lebonyolítani. 

Feladataink: 

 a tanulók felkészítése, 

 az adatszolgáltatás, 

 a mérés megszervezése. 

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettes és Szabó Tünde mérés-értékelés 

koordinátor pedagógus. 

3.7.3. Eltérő ütemű fejlődés 

 

2021. október 15-ig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének 

felméréséről, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdet óta szerzett tapasztalatok 

alapján alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az 

osztálytanító indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 

Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 

2021. november 5-ig az intézményvezető feladata az érintett létszám jelentése. 

A vizsgálatokat az iskolának 2021. december 10-ig kell elvégezni. 

 

Feladatunk tehát: 

 az első évfolyamos tanulók figyelése, 

 az érintett kör felmérése, 

 a létszámlejelentés, valamint 

 a vizsgálatok elvégzése. 

Felelősök: intézményvezető, intézményvezető-helyettes és gyógypedagógus. 
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3.7.4. A fizikai állapot és edzettség vizsgálata 

 

A 2021/2022. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási 

intézményeknek 5-8. évfolyamon, 2022. január 11. és április 3. között szervezi meg az 

intézmény a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas 

módszertani anyagok alapján.  

3.7.5  Pályaválasztás megalapozó kompetenciák vizsgálata  

8. évfolyamos tanulók körében 2020. szeptember 20. – október 11. 

Az OH által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az intézmény számára 

elérhetővé tett – digitális mérő és támogató eszközökkel kerül lebonyolításra. 

3.7.6 Kritériumorientált diagnosztikus mérés ütemezése: 

2021. október 4.-15. : Az 5. évfolyamon affektív területek mérése, tanulási stílus, tanulási 

motiváció és iskolai motiváció online módon. 

Követő mérések tervezett időpontjai:  

2021. december 2. hete: műveleti sebesség mérése a 3.-8. évfolyamon. 

2022. március 3.- 4. hete a tanulási képességek mérése 2. évfolyamon. a mérés papír alapon 

történik. 

2022. 3.- 4. hete a kritikus kognitív képességek visszamérése 3.-8. évfolyamon. A 

gondolkodás és figyelem mérése a 4. és 6. évfolyamon.  

 

3.8. Versenyek, vetélkedők 

 

Vetélkedők:  

 

• Irodalmi vetélkedő 5-6. évfolyamnak járási szinten.  

• Helyi tanulmányi, művészeti, sportvetélkedőket szervezünk  

• Bekapcsolódunk a tankerület által szervezett vetélkedőkbe a munkaközösségek         

            munkaterve alapján. 
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4. Szakmai feladatok 

 

4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

 

Törvényességi ellenőrzés 

Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, 

ezért feladatunk: 

 

 felkészülni ezen ellenőrzésekre, 

 közreműködni az ellenőrzésekben, illetve 

 az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. 

A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban 

 a munkajogi dokumentumainkat évente ellenőrizzük 

 külön figyelmet fordítunk: 

  - a tanulói létszám megfelelő kimutatására, 

  - az SNI-s tanulók dokumentációjára, 

  - az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 

 Az Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja a nevelési - oktatási 

intézményekben az egyéni tanrenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga- 

kötelezettségének teljesítését és dokumentálását: 2022. január 03. – 2022. március 31. 

között. 

4.2. A minőségfejlesztési munka tervezése 

Pedagógus továbbképzési programok és beiskolázási tervből adódó feladatok: 

 Haranginé Szabó Tünde továbbképzés: Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

2021. szeptember – 2023. június (4 félév), hétévenként kötelező továbbképzés 

Helyettesítés nincs   

Képzés költsége: 125.000 Ft/félév, melyből támogatott összeg (80%) 100.000 Ft/félév 

A képzés teljes összege „0%-a, mint önrészt a képzésre jelentkező pedagógust terheli. 

Az intézményben önértékeléssel érintett pedagógusok és vezetők 

Az elmúlt öt tanév során a jelenlegi 24 pedagógusnál történt meg a pedagógus önértékelés. Az 

önfejlesztési tervek megvalósítása folyamatos. 

Jelen tanévben 7 fő pedagógus önértékelése és 1fő vezető önértékelése fog lezajlani, a BECS 

éves munkaterve alapján. 

 pedagógusok száma 23 fő 

 a vezetők közül közvetlen pedagógus feladatot is ellátó vezetők száma: 2 fő 
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Éves önértékelési terv készítési kötelezettség 

 

Intézményünk az 5 évre szóló önértékelési programját az Oktatási Hivatal által kidolgozott és 

az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott "Önértékelési Kézikönyv Általános Iskolák 

számára" nevű intézményi önértékelési standard alapján készítette el. A programot az 

intézményvezető 2020. november 17. napján hagyta jóvá. 

Az 5 éves intézményi - átfogó - önértékelési programban foglaltak megvalósítása érdekében 

éves önértékelési terveket kell készíteni. 

Jelen önértékelési tervünk a 2020/2021. tanévtől 2024/2025. tanév végéig tartó időszakra 

szóló önértékelési program második évére tervezett feladatokat kell elvégeznünk. 

Az éves önértékelési terv jelen dokumentum mellékletei között az alábbi címmel található: 

„Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola éves intézményi önértékelési terv 2021/2022. 

tanévre. 

4.3. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

 

A 2021/ 2022. évre szóló országos pedagógiai szakmai ellenőrzési tervbe, az őszi időszakba 

bekerült 2 fő (pedagógus II), az országos pedagógiai szakmai ellenőrzési tervbe további 3 

pedagógus szakmai támogatása, (Pedagógus II.) pedagógiai munkájában való megerősítése 

történik óralátogatással.  

 

Feladatok: 

 Portfóliók feltöltése 

 bemutató foglalkozások megtartása 

 portfóliók védése 

 

4.4 Munkakörök aktualizálása 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy a pedagógusok munkaköri leírását a feladatok 

pontos megnevezésével tanévkezdésig elkészítse, melyet a pedagógus aláírásával elfogad. A 

munkaköri leírás tartalmazza a pedagógusok oktatással-neveléssel lekötött óráit az aktuális 

tantárgyfelosztás alapján és egyéb megbízásaihoz kapcsolódó elvárásokat, feladatokat. Ezek 

2021. szeptember 01-ig elkészülnek. 

 

 

 

4.5.  Pályaválasztás, középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 
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Tanév elejétől kezdve osztályfőnöki órák keretében ismerik meg a tanulók a választható 

középiskolákat és az egyénre szabott lehetőségeket. Ellátogatnak 2 középiskolába a nyílt 

napok keretében valamint a pályaorientációs nap keretében több középiskola munkájában is 

betekinthetnek, ezen a napon szakmákkal is megismerkednek a tanulók. Tankerületi, ill. 

megyei hasonló témájú rendezvényeken is részt veszünk. Az osztályfőnök széleskörűen 

tájékoztatja a 8. osztályosokat a továbbtanulási lehetőségekről, a témával kapcsolatos szülői 

értekezletet szervez. 2021. szeptember 20. – 2021. október 11. között megtörténik a 8. 

osztályos tanulók pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata. 

A tanulói nyomon követésre is gondot fordítunk. A középiskolák a tavalyi évben küldtek 

visszaigazolást volt tanítványainkról. Most is várjuk a középfokú oktatási intézmények 

tájékoztató levelét. 

4.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 

A 2021/2022-es tanévben futó pályázatok:  

 

 

 TÁMOP-3.1.4/C-14-2015-0034 

„A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola innovatív iskolafejlesztési projektje”  

Fenntarthatóság: 

- nyelvi témahét 

- ökotábor 

 

 A HATÁRTALANUL! program „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”, HAT-19-

01-1307 azonosító számú pályázat keretében tanulóink 2021. június 8-11-ig egy 

négynapos erdélyi kiránduláson vesznek részt.  

Ebben a tanévben újra tervezzük a jelenlegi 6. évfolyamon új pályázat beadását. 

 Ebben a tanévben folytatódik az EFOP-3.2.4-16-2016 azonosító számú „Digitális 

kompetencia fejlesztése” elnevezésű pályázat megvalósítása. 

 

 

 Az EFOP-3.2.6-16 azonosítási számú „A tanulók képesség-kibontakoztatásának 

elősegítése a köznevelési intézményekben” elnevezésű pályázat folytatása. 

 

 Bekapcsolódás a EFOP3.2.5 azonosítási számú a „Pályaorientáció 

megerősítése”elnevezésű pályázatba. 

 

5. Az elektronikus napló kezelési rendje 
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Az e-napló felhasználói csoportjai és feladataik 

 

Intézményünk 2017/2018-as tanévben vezette be a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszer) elektronikus napló használatát.  

Az e-napló három úton érhető el:  

 a helyi intézményi hálózathoz csatlakoztatott számítógépen keresztül, hozzáférési 

jogosultságot kapó felhasználók által  

 távoli asztal eléréssel az erre a célra üzemeltetett intézményi gépen keresztül, a 

jogosultságot kapó intézményi dolgozók által  

 a korlátozott tartalmú és korlátozott hozzáférésű internetes kezelőfelületen keresztül, a 

rendszer által generált azonosítóval és jelszóval (szülők, tanulók)  

 

Iskolavezetés  

Automatikus hozzáférése van az e-napló teljes adatbázisához. Elsősorban a rendszer, a napló 

vezetésével kapcsolatos ellenőrzési feladatai vannak.  

 

Iskolaadminisztráció, iskolatitkárság  

Aktualizálás, a tanulók, az osztályok adatainak és ezek kapcsolatainak naprakész 

adminisztrációja. A szülői és tanulói azonosítók kezelése.  

 

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök 

Tanórai adatok rögzítése, a napló haladási, hiányzási, értékelési részének vezetése, a tanulói 

adatokban történő változások nyomon követése és adminisztráltatása.  

 

Szülők  

A szülők kizárólag saját gyermekeik naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot az 

internetes felületen keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az 

iskolatitkártól személyesen vehetik át az intézményben, tanévkezdéskor.  
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Tanulók 

A tanulók kizárólag saját naplóbejegyzéseikhez kapnak hozzáférési jogot az internetes 

felületen keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az osztályfőnöktől 

személyesen vehetik át az intézményben a tanévkezdés utáni héten.  

 

Rendszerüzemeltető feladatköre 

 

E-napló felelős (intézményvezető-helyettes) szakmai kompetenciája:  

 

 Az elektronikus napló informatikai rendszerének teljes felügyelete.  

 A tantárgyfelosztás, az órarend bevitele, a tanulók osztályokba, csoportokba 

rendezése.  

 Kapcsolattartás a szoftverfejlesztőkkel.  

 A változások közvetítése és szükség esetén ezek képzéseken való átadása. 

 Az adminisztrációs mulasztások kiszűrése és az intézményvezetés tájékoztatása 

ezekről.  

 

Rendszergazda feladatai:  

 

 Az elektronikus napló iskolai hálózaton való zavarmentes működésének biztosítása, a 

felmerülő problémák javítása.  

 A hálózat karbantartása.  

 A tanári laptopok e-napló kezelésének biztosítása.  

 Együttműködés az e-napló felelőssel.  
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6.   Alsós munkaközösség munkaterve 

 

 " Hiszek abban, hogy a jövőnket a gyerekek alakítják. Amilyen értékek, elvek mentén 

neveljük őket, olyan lesz a mi jövőnk. " 

 

                                                                                                                                   

A munkaközösség tagjai: 

 

 

Bokács Ferencné osztályfőnök, tanító 

Tóth-Kerezsi Anikó tanító 

Juhászné Beke Andrea osztályfőnök, tanító, fejlesztő pedagógus 

Munkácsiné Kiss Anikó tanító 

Remenyikné Györfi Judit osztályfőnök, tanító 

Pintye Mónika tanító 

Bíró Zoltánné tanító, fejlesztő pedagógus 

Tóth Sándorné osztályfőnök, tanító, munkaközösség-vezető 

 

Tanítási forma: 1-2. osztály iskolaotthon 

                            3-4. osztály: napköziotthon 

 

A munkaterv felépítése 
 

 Fő feladataink 

 Feladatok, felelősök megnevezése havi bontásban  

 Önképzés 
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Feladataink a 2021/2022-es tanévben 

 
 Munkaterv összeállítása, az előző évben megfogalmazott feladatok végrehajtásának 

értékelése 
 

 Nevelés-oktatás  

 Hazaszeretetre, hazafias érzelmekre nevelés 

 Településünk és iskolánk történetének a megismerése. Csatlakozunk a Nagyhegyes 

70’ iskolai nagyprojekt programjaihoz. 

 Megemlékezés iskolánk névadójáról 

 Részt veszünk a Lázár Ervin Programban. 

 Személyre szabott tanulási módszerek alkalmazása, élményközpontú, 

tevékenykedtető tanítás, a tanulás tanítása 

 Működtetjük a Kritériumorientált, diagnosztikus mérés-értékelés programot. 

 „Jó gyakorlat” átvétele, belső tudás megosztása, szakmai ismeretek, tapasztalatok, 

újítások, szervezeten belüli átadása. Szakmai tudásbázis működtetése 

 Továbbképzések, módszertani kultúra fejlesztése  

 Részt veszünk a témahetek programjaiban, Megvalósítjuk a Fenntarthatósági 

témahetet. 

 Múzeumpedagógiai nevelés megvalósítása 

 Közlekedésbiztonságra nevelés 

 Egészséges életmódra nevelés  

  Intézményünk ÖKO iskola, fokozott figyelmet fordítunk a környezettudatos 

nevelésre: 

- Szelektív hulladékgyűjtés a tantermekben 

- Környezetünk tisztán tartása, szépítése 

- Gyakorlókert gondozása, madáretetés, cserje és virágültetés 

- Papírgyűjtés 

- Erdei iskola, osztálykirándulás 

- Csatlakozás a témanapok programjaihoz 

 Egységesség, következetesség a követelmények közvetítésében, pontos 

adminisztrációs munkavégzés, E-Napló pontos vezetése 

 A tanulók tájékoztatása eredményeikről 
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 Illemtudó viselkedést várunk el tanítványainktól: otthon, az osztályban, iskolában, az 

utcán  

 Kapcsolattartás a társintézményekkel, szakmai munkakapcsolatok kialakítása 

 Óvoda –iskola átmenet fenntartása 

 Kapcsolattartás a szülőkkel  

 Tehetséggondozás: tehetséggondozó szakkörökön folyamatos készülés a helyi, és a 

tankerület által meghirdetett versenyekre 

 Felzárkóztatás: részképességek fejlesztése egyénre szabott módszerekkel 

 Ünnepeknek és az évszakoknak megfelelő dekorálás a termekben, folyosókon  
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AUGUSZTUS 

Feladatok Felelősök 

Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 

azonosítószámú, "A köznevelés 

módszertani megújítása a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás csökkentése 

céljából" című projekt keretében 

meghirdetett továbbképzéseken való 

részvétel, A beilleszkedési és 

magatartási nehézségek és zavarok 

kezelése az iskolában 

Bokács Ferencné 

Juhászné Beke Andrea 

Remenyikné Györfi Judit 

Tóth Sándorné 

Alakulóértekezlet  Munkaközösség tagjai 

Munkaközösségi gyűlés:az éves 

feladatok meghatározása, előző év 

értékelése 

Munkaközösség tagjai 

A munkaterv összeállítása Munkaközösségvezető 

Tantermek rendezése Osztályfőnökök, szaktanárok 

Tanévnyitó értekezlet A munkaközösség tagjai 

Tanmenetek, foglalkozási tervek 

készítése 

Osztályfőnökök,tanítók 
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SZEPTEMBER 

Feladatok Felelősök 

Tanévnyitó ünnepség, köszöntő 

műsor 

1. o. Bokács Ferencné 

Tóth-Kerezsi Anikó 

Juhászné Beke Andrea 

Munkácsiné Kiss Anikó  

4.o. Tóth Sándorné 

Balesetvédelemi, tűzvédelemi 

oktatás 

Házirend 

Osztályfőnökök 

 Munkaközösségi értekezlet Munkaközösségvezető 

E-Napló vezetése Osztályfőnökök, a 

munkaközösség tagjai 

Gyermekvédelmi statisztika Osztályfőnökök 

 Tanmenetek, foglalkozási tervek 

leadása 

A munkaközösség tagjai, 

munkaközösségvezető 

Szülői értekezletek megtartása, 

SZM- tagok választása 

Osztályfőnökök 

Szakkörök beindítása  

 

Szakkörvezetők 

 Kritériumorientált, diagnosztikus 

mérés-értékelés fenntartása 

A munkaközösség tagjai 

 

ÖKO: 

Szelektív hulladékgyűjtés a 

tantermekben 

osztályfőnökök, a 

munkaközösség minden tagja 

ÖKO: 

Bekapcsolódás a papírgyűjtésbe 

A munkaközösség tagjai 

 

ÖKO: 

Gyakorlókert kialakítása 

 

3-4.o. napközis csoportok/ 

Egészségfejlesztés 

Fogadóóra Osztályfőnökök,tanítók 

 

OKTÓBER 

Feladatok Felelősök 

Munkaközösségi gyűlés,emlékeztető Munkaközösségvezető 

Fogadóóra Osztályfőnökök, tanítók 

ÖKO: 

Világ Gyaloglónap pályázathoz 

csatlakozás 

Gyalogtúra a Kráter-tóhoz 

osztályfőnökök, a 

munkaközösség minden tagja 

ÖKO: 

Pályaorientációs nap 

osztályfőnökök, a 

munkaközösség minden tagja 

Múzeumpedagógia /helyben/ Tóth Sándorné, 4.évfolyam 

Részt veszünk az okt.6-i és okt.23-i 

megemlékezésen. 

 

munkaközösség minden tagja 
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NOVEMBER 

 

Feladatok Felelősök 

Munkaközösségi értekezlet, 

emlékeztető  

Munkaközösségvezető 

Fogadóóra Osztályfőnökök, tanítók 

ÖKO: 

Márton napi témahét 

 

Témahét vezető: Bokács 

Ferencné 

 

Mesemondó verseny helyi 1-4. 

osztály 

Magyart tanítók 

Mesemondó verseny, 

tankerületi forduló  

Magyart tanítók 

Pedagógus továbbképzés, 

Trianon 

A munkaközösség tagjai 

ÖKO: 

Adventre felkészülés 

Magyart tanítók, 

Osztályfőnökök 

ÖKO: 

Felkészülés a karácsonyi 

sokadalomra (ajándéktárgyak 

készítése, újrahasznosítás) 

A munkaközösség tagjai 

 

 

DECEMBER 

 

Feladatok Felelősök 

Munkaközösségi értekezlet, 

emlékeztető  

Munkaközösségvezető 

Fogadóóra Osztályfőnökök,tanítók 

Mikulásvárás 

 

Osztályfőnökök 

Teadélutánok Osztályfőnökök 

Advent 

 

Magyart tanítók, 

osztályfőnökök 

Karácsonyi sokadalomban 

való részvétel 

Osztályfőnökök, a 

munkaközösség minden 

tagja 

ÖKO: 

Téli madáretetés beindítása 

A munkaközösség tagjai 
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JANUÁR 

Feladatok Felelősök 

Munkaközösségi értekezlet, 

emlékeztető  

Munkaközösségvezető 

Fogadóóra Osztályfőnökök,tanítók 

Megemlékezés az iskola 

névadójáról 

Nagyhegyes 70’ 

Helytörténeti és 

iskolatörténeti kiállítás 

Osztályfőnökök 

A munkaközösség minden 

tagja 

Félév zárása, összegzése. 

Beszámolók elkészítése 

Osztályfőnökök,tanítók 

Szülői értekezletek 

megtartása 

Osztályfőnökök 

Kincskereső vetélkedő 

Tankerületi verseny 

Tóth Sándorné 

 

 

FEBRUÁR 

Feladatok Felelősök 

Munkaközösségi gyűlés, 

emlékeztető 

Munkaközösségvezető 

Fogadóóra Osztályfőnökök,tanítók 

Farsang A munkaközösség minden 

tagja 

 

 

MÁRCIUS 

Feladatok Felelősök 

Munkaközösségi gyűlés, 

emlékeztető  

Munkaközösség-vezető 

Fogadóóra Osztályfőnökök, tanítók 

ÖKO: 

Múzeumpedagógia 

/helyben/ 

Tóth Sándorné 

3. osztály 

ÖKO: 

A víz világnapja, vizes 

élőhelyek felkeresése. 

Takarékoskodás a vízzel 

Pintye Mónika 
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ÁPRILIS 

Feladatok Felelősök 

Munkaközösségi gyűlés, 

emlékeztető 

Munkaközösség-vezető 

Fogadóóra Osztályfőnökök, tanítók 

Leendő elsős tanító 

látogatása az oviban 

/óvoda –iskola átmenet/ 

 

Veres Péter Szakmai hét  

 

Munkaközösség tagjai 

Tóth Sándorné 

ÖKO:  

Fenntarthatósági témahét 

megvalósítása 

(ápr. 25-29.) 

 

Pintye Mónika 

Munkaközösség tagjai 

Szakmai továbbképzés 

tankerületen belül 

Munkaközösség tagjai 

Belső továbbképzés, 

szakmai tudás megosztása 

Munkaközösség tagjai 

 

 

MÁJUS 

Feladatok Felelősök 

Munkaközösségi gyűlés Munkaközösség-vezető 

Fogadóóra Osztályfőnökök,tanítók 

Kritériumorientált, 

diagnosztikus mérés-

értékelés, mérések elvégzése 

A munkaközösség tagjai 

Erdei iskola 

szervezésének lezárása, 

szülői értekezletek 

megtartása 

Osztályfőnökök 

Nyári és a következő évi 

napközis igények felmérése 

Osztályfőnökök 
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JÚNIUS 

Feladatok Felelősök 

Munkaközösségi gyűlés Munkaközösség-vezető 

Fogadóóra Osztályfőnökök,tanítók 

Gyermeknap Osztályfőnökök 

Erdei iskola, lebonyolítása, 

értékelése 

Szervezők,osztályfőnökök 

2021/22-es tanév értékelése  

(szövegesen és érdemjeggyel), 

bizonyítványok, anyakönyvek 

írása 

Osztályfőnökök 

Tartós tankönyvek 

összegyűjtése, leadása 

Osztályfőnökök 

Tanévzáró Remenyikné Györfi Judit 

Pintye Mónika 2.o. 

2022/23-as tanévnyitó 4.a 
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7.  Társadalomtudományi munkaközösségének munkaterve 

 

Munkaközösségünk tagjai: 

1. Fülöpné Kiss Katalin 

 Német: 4-8. évfolyam  

 Etika: 8. évfolyam 

 Osztályfőnök: 8.a 

2. Potyók Izabella  

 Magyar: 5.a, 6 a,  7.-8. évfolyam 

3. Molnár Enikő 

  Magyar: 6.b 

Felsős napközi 

4. Rácz Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta 

Napközi: 4. b 

Hon-és népismertet:6.a és 6.b 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 3.-4. évfolyam 

Angol szakkör:1.-3. évfolyam 

5. Tomasovszki Ilona  
Történelem: 7. - 8. évfolyam 

Etika: 5.osztály - 7. a osztály, 8. osztály 

Német szakkör:1-3. évfolyam 

Felsős napközi 
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Céljaink, feladataink a 2021/2022-es tanévben 

 A különböző műveltségi területek folyamatos együttműködésének megteremtése 

 Rendszeres, folyamatos adminisztrációs munka elvégzése 

 Az iskola és más munkaközösségek, a DÖK rendezvényeinek segítése 

 Egységes és következetes követelményrendszer kialakítása 

 Objektív, reális osztályozás 

 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 Fegyelmezési kérdésekben egységesebb fellépés és végrehajtás 

 Lehetőség biztosítása a tanulmányi eredmény javítására a különböző szakórákon 

 Illemtudó viselkedés és magatartás tanórán és azon kívül 

 A helyes és szép, kulturált beszédstílus kialakítására való törekvés 

 A helyesírás és szép, kifejező olvasás színvonalának folyamatos emelése és javítása 

 Módszertani megújulás, élményszerű oktatás 

 Önművelődés technikájának elsajátítása és segítése 

 A tanulók olvasásra, könyvtárlátogatásra ösztönzése 

 Bekapcsolódunk az országos Lázár Ervin programba 

 A hazafias, a hazaszeretetre nevelés 

 Megemlékezés iskolánk névadójáról 

 Vitakészségre, véleménynyilvánításra való nevelés  

 Közösségteremtés, a közösség formálása, közösségi programok szervezése 

 Kritikus gondolkodásra nevelés, az információk rendszerezése 

 A tanulók pályaorientációjának segítése 

 A tanulók felkészítése az országos kompetenciamérésre, idegen nyelvi mérésre, 

felvételi vizsgákra 

 Hagyományaink ápolása, ünnepségek, megemlékezések előkészítése, lebonyolítása 

 Pénzügyi tudatosságra nevelés 

 Felkészülés a helyi, városi, tankerületi, megyei, országos versenyekre illetve ezeken 

való részvétel 

 Önálló tanulásra motiválás, a tanulás tanítása tanórákon, napközis foglalkozásokon 

 Az IKT- eszközök használata tanítási órán és azon kívül 

 Az idegen nyelvek tanulására való motiválás és tanításának fejlesztése, a célnyelvi 

országok kultúrájának megismertetése 
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 Kapcsolattartás a külső partnerekkel: Községi Könyvtár, Művelődési Ház, Csokonai 

Színház (Debrecen), a tankerület iskolái, HABIDISZ, Nagyhegyesi Polgármesteri 

Hivatal, Pedagógiai Intézet 

 Kapcsolattartás a szülőkkel 

 Havonta munkaközösségi gyűlések tartása, információ átadás, módszertani 

megbeszélések, ötletbörze 

 Belső értékelési csoport munkájának segítése 

 Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése 

 A belső ellenőrzés megvalósításában való részvétel 

 Kritériumorientált diagnosztikus mérés-értékelésben való részvétel 

 Az ÖKO iskola címmel kapcsolatos feladatok elvégzése 

 Bekapcsolódás iskolánk alapításának 70 éves évfordulója alkalmából rendezett egy 

éves projektbe 
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Munkaterv 

Augusztus 

Feladat Felelős 
A Debreceni Egyetem szervezésében rendezett 

online továbbképzésen való részvétel 
minden munkaközösségi 

tag 
Alakuló értekezlet minden munkaközösségi 

tag 

Munkaközösségünk megalakulása 

 
minden munkaközösségi 

tag 

Tanévnyitó értekezlet minden munkaközösségi 

tag 
Az éves munkaterv elkészítése 

 
Fülöpné Kiss Katalin 

A tanév eleji osztályfőnöki feladatok elvégzése osztályfőnökök 
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Szeptember 

Feladat Felelős 

Munkaközösségi megbeszélés Fülöpné Kiss Katalin 

Tantervek és tanmenetek elkészítése Fülöpné Kiss Katalin és 

minden munkaközösségi 

tag 

Fogadóórák megjelölése az órarendekben Fülöpné Kiss Katalin 

Szülői értekezlet tartása Fülöpné Kiss Katalin 

Foglalkozások, szakkörök beindítása Fülöpné Kiss Katalin és 

minden munkaközösségi 

tag 

Az előkészületek megkezdése, gyűjtőmunka a 

községünk és iskolánk 70 éves évfordulója 

alkalmából 

Ráczné Jankó Fruzsina 

Bekapcsolódás a papírgyűjtés minden munkaközösségi 

tag 

Év eleji tudásszint felmérése Potyók Izabella 

Molnár Enikő 

A magyar népmese napja 

(kincskereső mesetúra) 

Potyók Izabella 

Kezdetét veszi a Bolyai Anyanyelvi csapatverseny 

megyei fordulójára való nevezéshez az 

előkészületi és felkészítő munka. 

 

Molnár Enikő 

Potyók Izabella 

Magyar Diáksport Napja témanaphoz kapcsolódás Tomasovszki Ilona 
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Október 

Feladat Felelős 
Munkaközösségi megbeszélés 

 

Fülöpné Kiss Katalin 

Fogadóórák tartása 

 

szaktanárok 

Október 6-i megemlékezés (ÖKO) 

tanítási-és osztályfőnöki órákon  

minden munkaközösségi 

tag 

Pályaorientációs nap Fülöpné Kiss Katalin 

minden munkaközösségi 

tag 

Az Országos kompetenciamérésre és 

idegen nyelvi mérésre való fokozatos 

felkészítés a korábbi évek 

eredményeire, felméréseire 

támaszkodva. A tehetséggondozás és a 

felzárkóztatás erősítése, a gyengén 

teljesítő tanulók eredményeinek 

javítása. 

 

Molnár Enikő, 

Potyók Izabella (magyar) 

Fülöpné Kiss Katalin 

(idegen nyelv) 

 

November 

Feladat Felelős 

Munkaközösségi megbeszélés 

 

Fülöpné Kiss Katalin 

Fogadóórák tartása 

 

szaktanárok 

Felvételire való előkészítés  

 

szaktanárok 

Bolyai megyei anyanyelvi verseny 5.-6.-

7.-8. osztály 

Potyók Izabella 

Tankerületi német nyelvi verseny 

Berettyóújfaluban 

Fülöpné Kiss Katalin 

Megemlékezés a Magyar Nyelv 

Napjáról  

Potyók Izabella 

Molnár Enikő 

Őszi szakmai továbbképzés  

(Trianon 100) 

minden munkaközösségi 

tag 

Az Országos kompetenciamérésre és 

idegen nyelvi mérésre való fokozatos 

felkészítés a korábbi évek eredményeire, 

felméréseire támaszkodva. A 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás 

erősítése, a gyengén teljesítő tanulók 

eredményeinek javítása. 

 

Molnár Enikő, 

Potyók Izabella (magyar)  

Fülöpné Kiss Katalin 

(idegen nyelv) 
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December 

Feladat Felelős 
Munkaközösségi megbeszélés Fülöpné Kiss Katalin 

Fogadóórák tartása 

 

szaktanárok 

Karácsonyi osztályrendezvények 

szervezése és lebonyolítása, bekapcsolódás 

a karácsonyi sokadalom lebonyolításába 

 

Fülöpné Kiss Katalin 

minden munkaközösségi 

tag 

Sulikóstoló  Fülöpné Kiss Katalin 

Az Országos kompetenciamérésre és 

idegen nyelvi mérésre való fokozatos 

felkészítés a korábbi évek eredményeire, 

felméréseire támaszkodva. A 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás 

erősítése, a gyengén teljesítő tanulók 

eredményeinek javítása. 

 

Potyók Izabella (magyar) 

Fülöpné Kiss Katalin 

(idegen nyelv) 

 

 

  

A magatartás, szorgalom értékelése 

felsős tantestületi értekezleten 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 



45 

 

 

Január 

Feladat Felelős 
Munkaközösségi megbeszélés 

 

Fülöpné Kiss Katalin 

Fogadóórák tartása 

 

szaktanárok 

Országos német nyelvi verseny iskolai 

fordulója 

Fülöpné Kiss Katalin 

Névadónkra való emlékezés 

községünk és iskolánk megalakulásának 

70. évfordulója alkalmából (kiállítás 

megnyitása) 

Ráczné Jankó Fruzsina 

Felvételire való felkészítés 

 

Potyók Izabella 

Fülöpné Kiss Katalin 

Az Országos kompetenciamérésre és 

idegen nyelvi mérésre való fokozatos 

felkészítés a korábbi évek eredményeire, 

felméréseire támaszkodva. A 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás 

erősítése, a gyengén teljesítő tanulók 

eredményeinek javítása. 

 

Molnár Enikő, 

Potyók Izabella (magyar) 

Fülöpné Kiss Katalin 

(idegen nyelv) 

 

Mesemondó verseny 5-6. évfolyam Potyók Izabella 

Molnár Enikő 

A Magyar Kultúra napja alkalmából házi 

olvasási verseny megrendezése 

Potyók Izabella 

 

Molnár Enikő 

 

A félév zárásával kapcsolatos feladatok 

elvégzése 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Szülői értekezletek tartása osztályfőnökök 

Munkaközösségi megbeszélés – a félévi 

munka értékelése 

 

Fülöpné Kiss Katalin 
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Február 

Feladat Felelős 
Munkaközösségi megbeszélés 

 

 Fülöpné Kiss Katalin 

Fogadóórák tartása 

 

szaktanárok 

Kazinczy-szépkiejtési versenyen való részvétel 

Hajdúszoboszlón 

 

Potyók Izabella 

 

Molnár Enikő 

Idegen nyelvi témahét Fülöpné Kiss Katalin 

 Az Országos kompetenciamérésre és idegen nyelvi 

való fokozatos felkészítés a korábbi évek 

eredményeire, felméréseire támaszkodva. A 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás erősítése, a 

gyengén teljesítő tanulók eredményeinek javítása. 

 

Molnár Enikő, 

Potyók Izabella (magyar) 

Fülöpné Kiss Katalin 

(idegen nyelv) 
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Március 

Feladat Felelős 
Munkaközösségi megbeszélés Fülöpné Kiss Katalin 

Fogadóórák tartása 

 

szaktanárok 

Pénz7 szervezése és lebonyolítása Tomasovszki Ilona 

Molnár Enikő 

Ráczné Fruzsina 

Fülöpné Kiss Katalin 

Március 15-i megemlékezés Fülöpné Kiss Katalin 

 Az Országos kompetenciamérésre és idegen 

nyelvi való fokozatos felkészítés a korábbi 

évek eredményeire, felméréseire 

támaszkodva. A tehetséggondozás és a 

felzárkóztatás erősítése, a gyengén teljesítő 

tanulók eredményeinek javítása. 

Molnár Enikő, 

Potyók Izabella (magyar) 

Fülöpné Kiss Katalin 

(idegen nyelv) 
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Április 

Feladat Felelős 
Munkaközösségi megbeszélés 

 

Fülöpné Kiss Katalin 

Fogadóórák tartása 

 

szaktanárok 

Veres Péter hét 

o Részvétel az iskolánk által az 5.-6. 

évfolyam számára megrendezett 

Tankerületi Irodalmi vetélkedőn 

o A Veres Péter projekttel kapcsolatos 

programok szervezése, lebonyolítása 

o Nyílt tanítási órák, bemutató 

foglalkozások 

o Jó gyakorlat 

 

 

minden 

munkaközösségi tag 

 

Megemlékezés a Holokausztról az osztályokban 

 

Tomasovszki Ilona 

 

Zenés-verses megemlékezés a költészet napja 

alkalmából a Sport-és művészeti 

munkaközösséggel közösen 

 

Potyók Izabella 

 

Molnár Enikő 

Fenntarthatósági témahét Potyók Izabella 

Tankerületi szakmai nap minden 

munkaközösségi tag 

Belső továbbképzés minden 

munkaközösségi tag 

Rendhagyó irodalmi óra a Csokonai Színház 

művészei közreműködésével 

Molnár Enikő 

Kincskereső vetélkedő a Pávai Általános 

Iskolában Hajdúszoboszlón 

Potyók Izabella 

 Az Országos kompetenciamérésre és idegen 

nyelvi való fokozatos felkészítés a korábbi évek 

eredményeire, felméréseire támaszkodva. A 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás erősítése, a 

gyengén teljesítő tanulók eredményeinek javítása. 

 

Molnár Enikő, 

Potyók Izabella 

(magyar) 

 

Fülöpné Kiss Katalin 

(idegen nyelv) 

 

A magatartás, szorgalom értékelése felsős 

tantestületi értekezleten 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 
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Május 

Feladat Felelős 
Munkaközösségi megbeszélés 

 

Fülöpné Kiss Katalin 

Fogadóórák tartása 

 

szaktanárok 

Kompetenciamérés magyar és idegen 

nyelvből a 6. és a 8. osztályokban 

 

Fülöpné Kiss Katalin 

Potyók Izabella 

Molnár Enikő 

 

Rendhagyó történelemóra: látogatás a 

Polgármesteri Hivatalba 

Tomasovszki Ilona 

Szülői értekezletek tartása osztályfőnökök 

Év végi felmérések összeállítása, értékelése 

 

szaktanárok 
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Június 

Feladat Felelős 
Munkaközösségi megbeszélés 

 

Fülöpné Kiss Katalin 

Fogadóórák tartása 

 

szaktanárok 

„A Nemzeti összetartozás napja” – 

megemlékezés 

 

Tomasovszki Ilona 

Molnár Enikő 

Potyók Izabella 

Bekapcsolódás a DÖK nap lebonyolításába minden munkaközösségi nap 

Az erdei iskola lebonyolítása minden munkaközösségi tag 

Az évzárással kapcsolatos feladatok 

elvégzése 

 

szaktanárok 

Beszámolók, értékelések elkészítése 

 

osztályfőnökök, szaktanárok 

Munkaközösségi megbeszélés – az éves 

munka értékelése 

 

Fülöpné Kiss Katalin 

 

 Önképzés: A digitális kompetencia fejlesztése: Potyók Izabella  

                    „Trianon 100” továbbképzés 

 

 

  



51 

 

 

8.  Természettudományi Munkaközösség Munkaterve 

 

 

     A munkaközösség tagjai 

 

 

1. Kissné Burzuk Mária matematika- fizika- technika szakos tanár 

2. Szabóné Molnár Rita biológia- technika- kémia szakos tanár 

3. Haranginé Szabó Tünde matematika- informatika szakos tanár 

4. Bertalan Attila földrajz-testnevelés szakos tanár 

5. Postáné Nagy Beáta                             tanító-ember és társadalom műveltségterület, 

                                                               matematika műveltségterület                                

  



52 

 

 

Általános célunk: 

 

- A természettudományok iránt érdeklődő, befogadó személyiségek nevelése. 

- Természettudományok sokszínűségének, csodáinak megmutatása.  

- Környezetünk értékeinek megismertetése.  

- Közösségépítés, nevelés az igényes környezetre.  

- Testi és lelki egészségre nevelés. 

- Hulladékgyűjtés, szelektálás fontossága. 

- ÖKO iskola címmel kapcsolatos feladatok elvégzése 

 

 

Feladataink: 

- A természettudományokat tanítók munkájának összehangolása, a tantárgyak közötti 

kapcsolat lehetőségének feltárása. 

- Bekapcsolódás az iskolai rendezvényekbe. 

- Egészségnevelés. 

- Ünnepségeken hangosítás elvégzése: Bertalan Attila 

- Az iskola hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése. 

- A tanulók ösztönzése az iskolai rendezvényeken való aktív részvételre. 

- A kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozása, lemaradók felzárkóztatása. 

- Versenyeken való részvétel. 

- Országos Kompetenciamérésre felkészítés. 

- Együttműködés községünk önkormányzatával, a Hortobágyi Nemzeti parkkal, a 

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitánysággal, Hőgyes Endre Gimnáziummal, védőnővel, 

fogorvossal, háziorvosaival, polgárőrséggel, Bereczki Gáborra a Daru-tó 

üzemeltetőjével, Kadarcsi Horgászegyesülettel, Hagyományőrző Egyesülettel. 

- Nyolcadikosok felkészítése az írásbeli, szóbeli felvételire. 

- Élményközpontú tanítás. 

- Alsós, Társadalomtudományi, Művészet és Sport Munkaközösségek, 

Diákönkormányzat munkájának segítése. 

- Kapcsolódás az országos Lázár Ervin programba. 

- Hazafias nevelés. 
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- Iskola névadójáról való megemlékezés. 

- Bekapcsolódás az iskolánk alapításának 70 éves évfordulója alkalmából rendezett 1 

éves projektébe. 

 

 

 

                     

 

                 A munkaterv készítése során figyelembe vett dokumentumok 

 

 

 

 

1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2021/2022. tanév rendjéről szóló rendelete 

2. Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola Pedagógiai Programja és Helyi tanterve 

3. Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 2021/2022. tanév Munkaterve. 

 

 

 

 

Tartalom: 

Általános célunk, Feladataink 

A munkaterv készítése során figyelembe vett dokumentumok 

Rendezvények, események, feladatok 
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Rendezvények, események, feladatok 

 

Augusztus 

Feladat: Felelősök: 

Alakuló értekezlet Minden tag 

Munkaközösségi gyűlések Minden tag 

Tanévnyitó értekezlet Minden tag 

Tankönyvosztás Postáné Nagy Beáta 

Továbbképzések Szabóné Molnár Rita 

A 2021/2022. tanév munkájának 

megtervezése munkaterv 

elkészítése 

Minden tag 

 

 

 

Szeptember 

Feladat: Felelősök: 

Munkaközösségi gyűlés Minden tag 

Fogadó óra  Minden tag 

Hangosítás évnyitó Bertalan Attila 

Balesetvédelmi, tűzvédelmi 

oktatás, Házirend 

Haranginé Szabó Tünde, 

Szabóné Molnár Rita, Postáné 

Nagy Beáta 

Tanmenetek elkészítése  Minden tag 

Tanmenetek ellenőrzése Szabóné Molnár Rita 

Szülői értekezletek  Osztályfőnökök 

Tehetséggondozás, 

felzárkóztatás,  

beindítása.  

 

Postáné Nagy Beáta, Bertalan 

Attila 

Bekapcsolódás a Magyar 

Diáksport Napjába 
Minden tag 



55 

 

 Magyar Diáksport Napja keretén 

belül biciklitúra szervezése a 

Kráter-tóhoz 

Bertalan Attila 

ÖKO papírgyűjtésbe 

bekapcsolódás 
Minden tag 

Kutatók éjszakáján való részvétel Szabóné Molnár Rita 

Erdei iskola Balatonszárszó 

szervezése 
Minden tag 

Az előkészületek megkezdése, 

gyűjtőmunka: községünk és 

iskolánk 70 éves évfordulója 

alkalmából 

Minden tag 

 

 

Október 

Feladat: Felelősök: 

Munkaközösségi gyűlés Minden tag 

Fogadó óra Minden tag 

ÖKO Vedd fel! Tegyünk a tiszta 

Nagyhegyesért! (szemétszedés a 

faluban) 

Minden tag 

ÖKO Aradi vértanukra 

emlékezünk 

Örökzöld ültetése 

Minden tag 

Planet Budapest 

Fenntarthatósági Expo és 

Világtalálkozóra a pályázat 

beadása 

Szabóné Molnár Rita 

Tisza-tó túra  Bertalan Attila 

Pályaorientációs nap szervezése, 

lebonyolítása 
Minden tag 

ÖKO Őszi túra: Kadarcsi tó Bertalan Attila, Szabóné 
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Haltelepítés Molnár Rita, Postáné Nagy 

Beáta 

Bekapcsolódás Mezei 

futóversenybe 
Bertalan Attila 

Írásbeli felvételire készülés 

megkezdése 
Haranginé Szabó Tünde 

Diagnosztikus mérés 

Bemeneti mérése 

Postáné Nagy Beáta, Bertalan 

Attila, Haranginé Szabó 

Tünde 

November 

Feladat: Felelősök: 

Munkaközösségi gyűlés Minden tag 

Fogadó óra Minden tag 

Negyedéves magatartás, 

szorgalom értékelése 
Minden tag 

Planet Budapest 

Fenntarthatósági Expo és 

Világtalálkozó 

Szabóné Molnár Rita, Bertalan 

Attila 

Őszi  továbbképzés  

Mezőkövesd: Trianon 100 
Minden tag 

ÖKO Karácsonyi sokadalom 

tervezése (újrahasznosítás) 

Haranginé Szabó Tünde, 

Szabóné Molnár Rita 
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December 

Feladat: Felelősök: 

Munkaközösségi gyűlés Minden tag 

Fogadó óra Minden tag 

Bekapcsolódás a Mikulásnapi 

sorversenybe 
Bertalan Attila 

Mikulás osztálykeretben 

Haranginé Szabó Tünde,  

Szabóné Molnár Rita, Postáné 

Nagy Beáta 

ÖKO Karácsonyi sokadalom 

lebonyolítása (újrahasznosítás) 
Minden tag 

Szóbeli felvételire készülés 

megkezdése 

Haranginé Szabó Tünde,  

Szabóné Molnár Rita, Bertalan 

Attila 

Karácsony osztálykeretben 

Haranginé Szabó Tünde,  

Szabóné Molnár Rita, Postáné 

Nagy Beáta 

Farsangi nyitótánc tanulásának 

megkezdése 
Postáné Nagy Beáta 
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Január 

Feladat: Felelősök: 

Munkaközösségi gyűlés Minden tag 

Fogadó óra Minden tag 

Alapműveleti házi matematika 

verseny 

Postáné Nagy Beáta, 

Haranginé Szabó Tünde 

Megemlékezés az iskola 

névadójáról 

Haranginé Szabó Tünde, 

Postáné Nagy Beáta, Szabóné 

Molnár Rita 

Munkaközösségi tagok értékelik 

féléves munkájukat 
Minden tag 

Munkaközösség féléves 

munkájának összegzése, 

értékelése a nevelési 

értekezleten. 

Szabóné Molnár Rita 

Bekapcsolódás a házi kézilabda 

bajnokságba 
Bertalan Attila 

Matematika írásbeli felvételi 

feladatok elemzése. 
Haranginé Szabó Tünde 

Bekapcsolódás a NETFITT 

mérésbe 
Bertalan Attila 

Félévi szülői értekezlet  Osztályfőnökök 

 

Február 

Feladat: Felelősök: 

Munkaközösségi gyűlés Minden tag 

Fogadó óra Minden tag 

Kompetenciamérésre való 

felkészülés megkezdése 

 

Haranginé Szabó Tünde, 

Postáné Nagy Beáta, Szabóné 

Molnár Rita, Bertalan Attila 

Farsangi nyitótánc Postáné Nagy Beáta 

Március 15. műsor próbáinak 

megkezdése 
Haranginé Szabó Tünde 
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Március 

Feladat: Felelősök: 

Munkaközösségi gyűlés Minden tag 

Fogadó óra Minden tag 

Bekapcsolódás a megyei Mezei 

futóversenybe 
Bertalan Attila 

Megyei korcsoportos 

kézilabdaversenybe 

bekapcsolódás 

Bertalan Attila 

Járási matematika verseny 1-8. 

osztályig 

Postáné Nagy Beáta, 

Haranginé Szabó Tünde 

„PÉNZ7” pénzügyi és 

vállalkozói témahét 
Minden tag 

Házibajnokság befejezése 

kézilabdából 
Bertalan Attila 

Március 15. műsor megtartása 

iskolai, községi szinten 
Haranginé Szabó Tünde 

 

 

 

 

Április 

Feladat: Felelősök: 

Munkaközösségi gyűlés Minden tag 

Fogadó óra Minden tag 

Digitális Témahét 

Minden tag  

Szervező: Haranginé Szabó 

Tünde 

Helyi informatika verseny. Haranginé Szabó Tünde 

Háromnegyed éves 

magatartás szorgalom 

értékelése 

Minden tag 
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Fenntarthatósági témahét:  

Bekapcsolódás az országos 

programba 

Minden tag 

Új tankönyvek megrendelése Postáné Nagy Beáta 

Természettudományi 

versennyel (geocaching 

településünkön) 

bekapcsolódunk a községünk 

és iskolánk 70 éves 

évfordulója alkalmából 

szervezett programokba  

Szabóné Molnár Rita, Bertalan 

Attila, Kissné Burzuk Mária, 

Haranginé Szabó Tünde 

Részvétel a tankerületi 

szakmai napokon  
Minden tag 

Bekapcsolódás a Veres Péter 

szakmai hét programjaiba 
Minden tag 

Nagyhegyes vizei, a vizes 

élőhelyek élővilága 

Szabóné Molnár Rita 

Veres Péter szakmai hét 

keretén belül: Veres Péter 

Emléktúra szervezése a  

békásmegyeri Veres Péter 

nevét viselő iskolával. 

Bertalan Attila 

Veres Péter hét: Nyíltnap Minden tag 

Tankerületi Informatika 

verseny Hajdúszoboszlón 
Haranginé Szabó Tünde 

Bekapcsolódás a Körzeti 

atlétikai versenybe 1.- 4. 

korcsoportban 

Bertalan Attila 

Diagnosztikus mérés 

kimeneteli mérése 

Haranginé Szabó Tünde, 

Postáné Nagy Beáta 
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Május 

Feladat: Felelősök: 

Munkaközösségi gyűlés Minden tag 

Fogadó óra  Minden tag 

Bekapcsolódás az Atlétikai több 

próba Diákolimpia megyei 

versenyébe 

Bertalan Attila 

Kompetenciamérések. 

Haranginé Szabó Tünde, 

Postáné Nagy Beáta, Szabóné 

Molnár Rita, Bertalan Attila 

Erdei iskolai programok 

megszervezése 
Kissné Burzuk Mária 

Bekapcsolódás a NETFITT 

mérés eredményeinek 

feltöltéseibe 

Bertalan Attila 

Atlétika, több próba 

Diákolimpia körzeti, megyei 

verseny 

Bertalan Attila 

Bekapcsolódás az Országos 

atlétikai versenybe  
Bertalan Attila 

Erdei iskola Balatonszárszó 

lebonyolítása 
Minden tag 
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Június 

Feladat: Felelősök: 

Munkaközösségi gyűlés Minden tag 

Fogadó óra Minden tag 

Erdei iskola Balatonszárszó 

lebonyolítása 
Minden tag 

Gyermeknap Minden tag 

Év végi felmérések és 

értékelésük. 
Minden tag 

Jógyakorlat Minden tag 

Tanár- diák mérkőzések. Bertalan Attila 

DÖK nap segítése Minden tag 

Ballagás lebonyolítása Szabóné Molnár Rita 

Hangosítás: ballagás, évzáró Bertalan Attila 

Munkaközösségi tagok értékelik 

éves munkájukat. 
Minden tag 

Munkaközösség éves 

munkájának összegzése, 

értékelése a nevelési 

értekezleten. 

Szabóné Molnár Rita 

Nyári kerékpáros tábor 

szervezése, lebonyolítása 
Bertalan Attila 

 

 

 

Nyár 

Feladat: Felelősök: 

Nyári kerékpáros tábor 

lebonyolítása 
Bertalan Attila 
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Önképzés 

 

 

- Kritériumorientált diagnosztikus mérés értékelés (rendszergazda) 

Bertalan Attila  

- Trianon 100 továbbképzés 

         Minden tag 

- Pedagógus életpályamodell megvalósítása (pedagógus II. fokozatba)  

          Haranginé Szabó Tünde, Bertalan Attila 

- Közoktatási vezető és pedagógus - szakvizsga  

          Haranginé Szabó Tünde 

- A pedagógiai projektmódszer elméleti és gyakorlati alapjai, alkalmazásának 

lehetőségei 

         Szabóné Molnár Rita 

- Tavaszi belső továbbképzés, szakmai nap 

         Minden tag 
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8. Művészeti és Sport Munkaközösségének Munkaterve 

 

 

 

„Ép testben ép lélek”     

                                                                                                                

„A művészeti nevelés jobbá teszi az embert” 

                                                                           (Dr. Borberitz Pál) 

 

 

 

 

 

A munkaközösségünk tagjai: 

 
1. Csige Imre testnevelés 3.a. 4. ab, 6.ab.o.7.a 8.a Bozsik program 1.o- 8.o., 

sportspecializáció 3.-8. o. úszás 3.o.osztályfőnök 3.a.  
2. Kiss Ferenc történelem 5.a. 6.ab angol: 4.-8. osztály, gitár és 

zongorakíséret az iskolai és községi műsorokon,  

3. Szabó Tünde ének-zene 1.o.3.o - 8.o. alsós, felsős  énekkar, osztályfőnök 

8.a munkaközösség vezető, telephelyi koordinátor(OKM), 

mérési rendszergazda (diagnosztikai mérés) felsős napközi  

4. Szabóné Karika Zsuzsa testnevelés 4.a sportspecializáció 4.a informatika 3.-4.o. 

matematika felzárkóztató 3.-4.o. napközi 4.a 

5. Szabóné Szatmári Éva Környezetismeret 3.a Technika életvitel 3.a 4.ab. Vizuális 

kultúra 5.a 6.ab. Rajz és vizuális kultúra 7.a 8.a napközi 3.a 
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Általános célunk: 

- A kultúra iránt érdeklődő, befogadó személyiségek nevelése. 

- Sokoldalú művészeti kibontakozás lehetőségének biztosítása. 

- Művészi élmény átadása az iskolai kiállítások által. 

- Közösségépítés, nevelés az igényes környezetre az iskolai és osztálydekorációk 

készítésével. 

- Testi és lelki egészségre nevelés. 

- Mozgáskultúra, mozgásműveltség fejlesztése 

Feladataink: 

- A készségtárgyakat tanítók munkájának összehangolása, a tantárgyak közötti 

kapcsolat lehetőségének feltárása. 

- Bekapcsolódás az iskolai kulturális rendezvényekbe. 

- Az iskola hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése. 

- A tanulók ösztönzése az iskolai rendezvényeken való aktív részvételre. 

- A kiemelkedő képességű tanulók tehetségmenedzselése. 

- Módszertani megújulás, élménypedagógia. 

- Szakmai ismeretek, tapasztalatok, újítások átadása, megosztása havonta a 

munkaközösségi gyűléseken. 

- ÖKO tábor, erdei iskola, osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása. 

- Tankerületi pályázatokon, községi, kistérségi, megyei és országos versenyeken való 

aktív részvétel. 

- Kapcsolattartás a Hajdúszoboszlói Zichy Géza Alapfokú Művészeti Intézménnyel, a 

Nagyhegyesi Művelődési házzal, a Tündérkert Óvoda és Bölcsödével, és a Debreceni 

Csokonai Színházzal és a Debreceni Egyetem nyelvi tanszékével. 

- Aktív és eredményes részvétel a sportversenyeken. 

- Filharmóniai bérletes előadások látogatása. 

- A művészeti eszközellátottság felfejlesztése. 

- Digitális kompetencia fejlesztése. 

- Kritériumorientált diagnosztikus mérés, értékelés bevezetése és folytatása. 

- Idegen nyelvi (angol) módszertani megújulás, közreműködve a Debreceni Egyetem 

nyelvi tanszékével. 

- Az Országos Idegen nyelvi mérésre való készülés, a korábbi mérési eredmények 

figyelembevételével. 

- Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése 

- Lázár Ervin Program folytatása 

- Hazafias nevelés 

- Iskolánk névadójáról való megemlékezés 

- Bekapcsolódás a Honvédelmi Sportszövetség munkájába TÁM/3/2019 

- Magyar Diáksport Napja témanap  

- Az ÖKO iskola címmel kapcsolatos feladatok elvégzése 

- Bekapcsolódás iskolánk alapításának 70 éves évfordulója alkalmából rendezett 1 éves 

projektbe 
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MUNKATERV 

 
AUGUSZTUS 

FELADAT FELELŐS 

Online 30 órás akkreditált továbbképzés a 

Debreceni Egyetem szervezésében 
Csige Imre, Szabóné 

Szatmári Éva, Kiss 

Ferenc, Szabóné Karika 

Zsuzsa 

Alakuló értekezlet minden munkaközösségi 

tag 

Munkaközösségi gyűlés 

Az éves munkaterv összeállítása 
Szabó Tünde 

minden munkaközösségi 

tag 

Tankönyvosztás Szabó Tünde 

Tanévnyitó értekezlet minden munkaközösségi 

tag 

 

SZEPTEMBER 

FELADAT FELELŐS 

A tanévnyitó ünnepségen a Himnuszt és a 

Szózatot zongorakísérettel énekeli az 

iskola közössége. 

Kiss Ferenc 

(zongorakíséret) 

 

Tanmenetek, foglalkozási tervek 

elkészítése, az intézkedési tervben 

foglaltak beépítése a munkatervbe. Fogadó 

órák megjelölése. 

E-napló használata. 

 

minden munkaközösségi 

tag 

Bekapcsolódás az őszi papírgyűjtésbe 

(ÖKO) 

minden munkaközösségi 

tag 

Az előkészületek megkezdése, 

gyűjtőmunka a községünk és iskolánk 70 

éves évfordulója alkalmából 

 

minden munkaközösségi 

tag 

Sport specializáció folytatása 3.-8. 

osztályokban. 

 

Csige Imre 

 

Házibajnokság elindítása kézilabdából és 

labdarúgásból. 
Csige Imre 

 

Kispályás és nagypályás labdarúgó 

versenyeken való indulás. 
Csige Imre 

 

I. II. III. IV. korcsoportos teremlabdarúgás 

ősztől tavaszig. 
Csige Imre 

 

Iskolai Bozsik program 

 
Csige Imre 

Filharmóniai bérletes előadás látogatása Szabó Tünde 

Szülői értekezletek megtartása Szabó Tünde, Csige 

Imre, Kiss Ferenc 
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(osztályfőnökök) 

Kritériumorientált diagnosztikai mérés 1. 

évfolyamon 
Szabó Tünde 

Bertalan Attila 

(rendszergazdák) 

Magyar Diáksport Napja témanap (09.24.) 

(iskolánk alapításának 70 éves évfordulója 

alkalmából rendezett 1 éves projekt része) 

Csige Imre, Szabó 

Tünde 

Munkaközösségi gyűlés Szabó Tünde 

 

Nyelvi próbamérés (angol 8. évfolyam) Szabó Tünde 

 

 

OKTÓBER 

FELADAT FELELŐS 

Mezei futóverseny. Csige Imre, Szabóné 

Karika Zsuzsa 

Megemlékezés október 6-ról, 

osztályfőnöki órák keretében, tanítási 

órákon 

minden munkaközösségi 

tag 

Pályaorientációs célú tanításnélküli 

munkanap 
Csige Imre, Szabó 

Tünde, Kiss Ferenc 

(osztályfőnökök) 

minden munkaközösségi 

tag 

Pályaválasztási szülői értekezlet, 

pályaválasztási kiállítás szervezése 
Szabó Tünde 

(osztályfőnök) 

Kritériumorientált diagnosztikai mérés 3. 

és 5. évfolyamon. 
Szabó Tünde 

Bertalan Attila 

(rendszergazdák) 

A 8. osztály községi és iskolai műsora 

október 23. nemzeti ünnep 
Szabó Tünde 

(osztályfőnök) 

Kiss Ferenc 

(hangszerkíséret) 

Iskolai Bozsik program Csige Imre 

Médiamagatartás mérése (7. évfolyam) Szabó Tünde 

Munkaközösségi gyűlés Szabó Tünde 
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NOVEMBER 

FELADAT FELELŐS 

A mesevár mesemondó verseny 

megnyitásaként az alsós énekkar 

gitárkísérettel énekel egy megzenésített 

verset. 

Szabó Tünde 

Kiss Ferenc (gitár) 

Iskolai Bozsik program Csige Imre 

Berettyóújfalui tankerületi angol nyelvi 

verseny 
Kiss Ferenc 

Őszi szakmai továbbképzés (Trianon100) minden munkaközösségi 

tag 

Felsős negyedéves magatartás, szorgalom 

osztályozó értekezlet. 

minden munkaközösségi 

tag 

Munkaközösségi gyűlés Szabó Tünde 

 

DECEMBER 

FELADAT FELELŐS 

Dalok tanítása az adventi műsorokra és 

hangszeres kíséreteik betanítása.  

 

Szabó Tünde, Kiss 

Ferenc 

Sulikóstoló  minden munkaközösségi 

tag 

Kritériumorientált diagnosztikai mérés 3.-

8. osztályban. 
Szabó Tünde 

Bertalan Attila 

(rendszergazdák) 

Iskolai Bozsik program Csige Imre 

Futsal diákolimpia körzeti verseny 1.-4. 

korcsoport 
Csige Imre 

Filharmóniai bérletes előadás látogatása Szabó Tünde 

Felvételire való jelentkezés Szabó Tünde 

Osztályprogramok szervezése az ünnep 

jegyében. 
Csige Imre, Szabó 

Tünde, Kiss Ferenc 

osztályfőnökök 

Mikulás napi sorverseny Csige Imre 

Az 5.a osztály iskolai és községi 

karácsonyi műsora. Közreműködik a 

felsős énekkar. 

Kiss Ferenc 

(osztályfőnök) 

Szabó Tünde,  

Kiss Ferenc (zongora) 

Munkaközösségi gyűlés Szabó Tünde 
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JANUÁR 

FELADAT FELELŐS 

Névadónkra emlékezés községünk és 

iskolánk megalakulásának 70. évfordulója 

alkalmából (kiállítás megnyitása) 

 

minden munkaközösségi 

tag 

NETFIT felmérésének indítása. Csige Imre 

Iskolai Bozsik program Csige Imre 

A Bárdos Lajos Általános Iskola által 

meghirdetett tankerületi felsős rajzverseny 

a Magyar kultúra napja alkalmából. 

 

Szabóné Szatmári Éva 

Házi kézilabda bajnokság Csige Imre 

Országos Idegen nyelvi mérésre való 

készülés. 
Kiss Ferenc 

Felsős féléves magatartás, szorgalom 

osztályozó értekezlet, érdemjegyek 

lezárása 

minden munkaközösségi 

tag 

Kiss Ferenc, Csige Imre, 

Szabó Tünde 

osztályfőnökök 

Munkaközösségi gyűlés, a félévi munka 

értékelése. 
Szabó Tünde 

Szülői értekezletek, az első félév 

értékelése. 
Csige Imre, Szabó 

Tünde,  

Kiss Ferenc 

(osztályfőnökök) 

Félévi értekezlet minden munkaközösségi 

tag 

 

FEBRUÁR 

FELADAT FELELŐS 

Iskolai Bozsik program Csige Imre 

Nyolcadikos felvételi jelentkezési lapok 

kitöltése. 
Szabó Tünde 

Idegen nyelvi témahét a 

Társadalomtudományi munkaközösséggel 

közös szervezésben 

Kiss Ferenc 

Országos Idegen nyelvi mérésre való 

készülés. 
Kiss Ferenc 

Munkaközösségi gyűlés. Szabó Tünde 

 

MÁRCIUS 

FELADAT FELELŐS 

A 6. évfolyam március 15-i iskolai és 

községi ünnepi műsorában közreműködik a 

felsős énekkar. 

Szabó Tünde 
Zongorán kísér: Kiss 

Ferenc 

Országos Idegen nyelvi mérésre való 

készülés. 
Kiss Ferenc 

Iskolai Bozsik program Csige Imre 
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A 2021-es Kompetencia mérés 

eredményének értékelése. 
Szabó Tünde 

Filharmóniai bérletes előadás látogatása Szabó Tünde 

Kritériumorientált diagnosztikai mérés 2. 

osztályban 
Szabó Tünde 

Bertalan Attila 

Megyei mezei futóversenyen való 

részvétel. 
Csige Imre, Szabóné 

Karika Zsuzsa 

Megyei korcsoportos kézilabda verseny Csige Imre 

Házi kézilabda verseny befejezése Csige Imre 

Munkaközösségi gyűlés. Szabó Tünde 
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ÁPRILIS 

FELADAT FELELŐS 

Minden osztály történelem óra keretében 

megemlékezik a Holokausztról 
Kiss Ferenc 

Országos Idegen nyelvi mérésre való 

készülés. 
Kiss Ferenc 

Zenés megemlékezés a Költészet napja 

alkalmából, a Társadalomtudományi 

munkaközösséggel közös szervezésben 

Szabó Tünde 

Kiss Ferenc 

Iskolai Bozsik program Csige Imre 

Körzeti atlétikai verseny 1.- 4. korcsoport Csige Imre, Szabóné 

Karika Zsuzsa 

Kritériumorientált diagnosztikai mérés 

3.o.-8.o. 
Szabó Tünde 

Bertalan Attila 

Tankerületi szakmai nap minden munkaközösségi 

tag 

Tavaszi belső továbbképzés minden munkaközösségi 

tag 

Veres Péter hét 

Népdalcsokor bemutató 

minden munkaközösségi 

tag 

Szabó Tünde 

Jó gyakorlat minden munkaközösségi 

tag 

Bekapcsolódás a digitális témahétbe Szabóné Karika Zsuzsa 

A Szabó László AMI által meghirdetett 

megyei rajzverseny 
Szabóné Szatmári Éva 

Felsős negyedéves magatartás, szorgalom 

osztályozó értekezlet. 

minden munkaközösségi 

tag 

Munkaközösségi gyűlés. Szabó Tünde 

 

MÁJUS 

FELADAT FELELŐS 

Atlétika, több próba Diákolimpia megyei 

verseny 
Csige Imre 

Országos atlétikai verseny Csige Imre, Szabóné 

Karika Zsuzsa 

Országos Idegen nyelvi mérésre való 

készülés.  

 

Kiss Ferenc 

Országos Idegen nyelvi mérés, 

Természettudományi mérés és 

Kompetencia mérés előkészítése, 

lebonyolítása 6. és 8. évfolyamon. 

 

Telephelyi koordinátor: 

Szabó Tünde 

Szülői értekezlet  Szabó Tünde, Csige 

Imre, Kiss Ferenc 

(osztályfőnökök) 

Munkaközösségi gyűlés. Szabó Tünde 
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JÚNIUS 

FELADAT FELELŐS 

Az Erdei iskola lebonyolítása Csige Imre, Szabó 

Tünde, Kiss Ferenc 

(osztályfőnökök) 

minden munkaközösségi 

tag 

DÖK nap lebonyolításának segítése minden munkaközösségi 

tag 

A NETFIT mérés eredményeinek 

feltöltése. 
Csige Imre 

Ballagási dalok tanítása. 

Ballagás. Zongorán zenei aláfestés 

nyújtása. 

Szabó Tünde 

Szabó Tünde 

Kiss Ferenc 

Munkaközösségi gyűlés, az éves munka 

értékelése. 
Szabó Tünde 

Ballagás Szabó Tünde 

Tanévnyitó műsor készítése 3.a Csige Imre (osztályfőnök) 

Foci tábor szervezése. Csige Imre 

Sport tábor szervezése Csige Imre 

Összesen:  

  

 
 Önképzés: 

 

 Pedagógus életpálya modell megvalósítása (ped.2) 

Szabóné Karika Zsuzsa, Szabóné Szatmári Éva 

 

  Lelki egészségre nevelés a pedagógiai gyakorlatban 

Csige Imre, Kiss Ferenc 

 

 Kritériumorientált diagnosztikus mérés, értékelés  

(rendszergazda) 

Szabó Tünde 

 

 Trianon 100 őszi továbbképzés 

minden munkaközösségi tag 

 

 Tavaszi belső továbbképzés, szakmai nap 

minden munkaközösségi tag 
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10. Diákönkormányzat Munkaterve   

 

Feladatok a 2021/2022-es tanévben: 

 

 Közösségi életre nevelés, osztályrendezvények szervezése 

 Szervező munka gyakorlása a diákközösségekben 

 Véleményezési jog gyakorlása, diákokat érintő döntések előkészítésébe bekapcsolódás 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Környezettudatos életmód alakítása: szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés, 

újrahasznosítás 

 Közlekedésbiztonságra nevelés 

 Intézményekkel, diákközösségekkel szakmai munkakapcsolatok kialakítása  

 HABIDISZ, Megyei Diákfórum, Diákparlament ülésein való részvétel 

 Hagyományok ápolása, ünnepségeken való aktív részvétel 

 Innováció, pályázatok követése, csatlakozás pályázatokhoz, gyűjtésekhez 

 Kapcsolattartás intézményekkel:  

 Nagyhegyes Község Önkormányzata 

 Művelődési Ház 

 Rickl Antal Vilmos Könyvtár 

 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 

 AKSD, P.M.R. (Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.) 

 Ifjú Polgárőrség 

 Nagyhegyesi SC 
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AUGUSZTUS 

Feladatok Felelősök 

Papírgyűjtés megszervezése: felhívás közzététele 

az iskola honlapján és a Facebook-on. 

Polgárőrséggel egyeztetés, társintézmények 

felkeresése és a gyűjtés beindítása. 

DÖK segítő pedagógus 

ÖKO: Papírgyűjtés lebonyolítása 

 

Ifjú Polgárőrség(segítők) 

Minden pedagógus 

DÖK segítő pedagógus 

 

 SZEPTEMBER 

Feladatok Felelősök 

Diáktanács megalakulása, tisztségviselők 

megválasztása az osztályokban. Tisztségek: DÖK 

elnök, titkárok (tanulmányi- és sportfelelős). 

A felelősök feladatainak megbeszélése. 

Osztályfőnökök 

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

 

Éves munkaterv összeállítása. Házirend és az 

ügyeletesek feladatainak megbeszélése. 

DÖK tagok 

            DÖK segítő pedagógus 

Iskolai Fórum megszervezése és lebonyolítása DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

Véleményláda elhelyezése az iskola aulájában DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

Bekapcsolódás a Magyar Diáksport napja 

programba 

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 
 

OKTÓBER 

Feladatok Felelősök 

Diáktanácsülés: A múlt havi programok 

értékelése, októberi ünnepeink, programok 

megbeszélése.  

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

Ügyeletesek munkájának ellenőrzése 

folyamatosan. 

 

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

Október 23-i koszorúzás a templom mellett.                  DÖK vezetőség 
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NOVEMBER 

Feladatok Felelősök 

Közlekedési- és viselkedési szabályok 

megbeszélése 

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

      Tankerületi diákparlamentre felkészülés, 

ajánlások gyűjtése 

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

ÖKO: Karácsonyi sokadalom tervezése DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

Decemberi programok megbeszélése. DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

DECEMBER 

Feladatok Felelősök 

Csapatépítő program: közös ajándékkészítés, 

iskola dekorálása a DÖK-tagokkal. 

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

ÖKO: Karácsonyi sokadalom lebonyolítása. DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

Adventi gyertyagyújtásokon való részvétel. DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

Karácsonyi ajándékgyűjtő felhívásokba való 

bekapcsolódás; a gyűjtés lebonyolítása 

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

 

JANUÁR 

Feladatok Felelősök 

Iskolánk névadójára való megemlékezés; Félévi 

munka értékelése  

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

Diákönkormányzati nap szervezése 

(folyamatosan) 

DÖK tagok 

     DÖK segítő pedagógus 

 

FEBRUÁR                                       

Feladatok Felelősök 

Farsang megszervezése, jutalmak, ajándékok, 

tombolanyeremények megvásárlása, gyűjtése 

DÖK tagok 

szülők 

DÖK segítő pedagógus 

 

MÁRCIUS 

Feladatok Felelősök 

Bekapcsolódás a Pénz7 és a Digitális témahét 

programjaiba 

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

Megyei Diák Fórumon való részvétel 

 

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 
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ÁPRILIS 

Feladatok Felelősök 

Bekapcsolódás a Fenntarthatósági témahét 

programjaiba 

DÖK tagok 

DÖK segítő pedagógus 

ÖKO: Papírgyűjtés szervezése, hirdetése, 

lebonyolítása 

Együttműködés a Tündérkert Óvoda És 

Bölcsödével 

DÖK tagok 

            DÖK segítő pedagógus 

MÁJUS 

Feladatok Felelősök 

Csapatépítő program: közös szalonnasütés a DÖK-

tagokkal. 

DÖK tagok 

      DÖK segítő pedagógus 

Felkészülés a Fórumra és a Diákönkormányzati 

napra. 

DÖK tagok 

      DÖK segítő pedagógus 

Diákönkormányzati nap programjainak 

lebonyolítása. 

Költsége: 80 000 Ft 

Osztályfőnökök 

DÖK tagok 

 DÖK segítő pedagógus 

 

JÚNIUS 

Feladatok Felelősök 

Fórum: egész éves munka értékelése, jutalmazás. 

Költsége: 30 000 Ft 

 

DÖK tagok 

     DÖK segítő pedagógus 

 

Tervezett költségek: 110 000 Ft 

Folyamatos feladat: 

- faliújság értékelése 

- a Veres Péter egész éves projekt pontozása, értékelése 

Faliújság dekorálásának havonkénti lebontása: 

- szeptember: 1.a és 1.b 

- október: 8. a 

- november: 2. a 

- december: 5. a 

- január:  4. b 

- február: 3. a 

- március: 6. a 

- április:  6. b 

- május:  4. a 

- június:  7. a 
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11. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a 

fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program intézményünkben 

 

2021/2022. 

 

I. Az SNI ellátás szabályai 

   Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A 

különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani.  

A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó 

nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről, 

hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, együttműködjön az intézménnyel, figyelemmel 

kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gyermekével megjelenjen a 

nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, 

óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a 

tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot 

tesz.  

Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a 

kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 

 

 

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek vizsgálatának lépései 

• Probléma észlelése a pedagógusok, szülők által 

• Vizsgálat kezdeményezése a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat körzeti Szakértői 

Bizottsági Tagintézményénél a szakértői vélemény iránti kérelem 

nyomtatványának kitöltésével és az óvoda, iskola részletes pedagógiai 

véleményének melléklésével.  

• Tankerületi Szakértői Bizottság vizsgálata: gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálat, 

súlyosabb probléma esetén továbbküldés a megyei Szakértői Bizottságokhoz. 

(Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló/ 

Látásvizsgáló/ Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Vizsgáló Bizottság 



78 

 

• Vizsgálat megállapításainak összegzése a szakértői véleményben. 

• SNI meghatározása, jelzése BNO kóddal, illetve szöveges meghatározással. 

• Ellátást biztosító szakemberek meghatározása 

• Fejlesztési területek, habilitációs, rehabilitációs ellátási időkeret meghatározása 

• Intézményi kijelölés FONTOS! Az SNI gyermeket csak akkor veheti fel az intézmény, 

ha kijelölte számára az óvodát/ iskolát a Szakértői Bizottság.  

• Felülvizsgálat (kontroll) időpontja- folyamatosan követni kell és a felülvizsgálat 

esedékességét az intézménynek jeleznie kell a Szakértői Bizottságok felé a kontrollt 

megelőző tanév júniusáig.  

• Ha a gyermek, tanuló enyhe értelmi fogyatékos, illetve egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzd, a szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat után 

addig a tanévig, amelyben a tanuló a tíz éves életkort betölti minden második. Azt 

követően és egyéb fogyatékosság, valamint autizmus spektrum zavar esetében, illetve 

ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, addig a tanévig, 

amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben 

hivatalból felül kell vizsgálni. 

 

Az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló 

teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat 

indítható: 

a) az iskolai nevelés-oktatás első-hatodik évfolyamán az adott tanév január 31-éig 

szükség szerint bármikor, 

 

b) az a) pontban meghatározott évfolyamokra vonatkozóan meghatározott határnapot 

követően annak a tanévnek a március 31. napjáig, amelyben a tanuló az adott 

tantárgy tanulását megkezdte. 

 

Az SNI megjelenése az intézményi dokumentumokban 

 

• iskolai Pedagógiai Programban az SNI irányelvek figyelembevételével. 

• Helyi tantervben: SNI kategória, osztályfok megjelenítésével az SNI irányelvek 

figyelembevételével. 

• Tanmenetekben: tantárgyanként, differenciálás megjelenítésével 

 

Az SNI gyermek nyilvántartása 

 

• Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlődési lap -az 

adott intézmény őrzi dokumentumként, ezzel igazolja, hogy az SNI gyermek megkapja 

az előírt ellátást. 

• Külív- Tü. 356 r.sz. Pátria Nyomda (rendelni kell!): kitöltése az óvodapedagógus, 

illetve osztályfőnök feladata  
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• Betétív- Tü.357 r.sz. Pátria Nyomda (sokszorosítható) az ellátást nyújtó szakember 

vezeti a megtartott foglalkozásokról, ha betelt, a külívben kell tárolni.  

 

A befogadó intézmények feladatai 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi feltételek 

szükségesek: 

 Az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz 

szakirányú végzettségű gyógypedagógus,  

 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges 

speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat 

útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és 

működtetése az állami intézményfenntartó központ feladata. 

 A fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. 

 A közoktatási törvényben megfogalmazott többletszolgáltatások biztosítása, mint 

például: 

       - speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

       - speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

 Olyan intézményi szabályozás és szemlélet biztosítása, amely lehetővé teszi a 

különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs szemlélet 

érvényesülését és a sérülés-specifikus tanügyi és módszertani eljárások, speciális 

eszközök alkalmazását. 

 

Az együttnevelésben résztvevő pedagógusoktól elvárja, hogy  

 a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat és a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépítsék a pedagógiai folyamatokba, 

 a tananyag-feldolgozásnál, a napi foglalkozásoknál figyelembe vegyék a tantárgyi 

tartalmak, a foglalkozások tartalmának - egyes sajátos nevelési igényű gyerekek 

csoportjaira jellemző – módosulásait, 

 a gyerekek teljesítményeinek elemzése alapján az adott szükséglethez igazodó 

módszereket alkalmazzák, probléma esetén alternatív megoldásokat keressenek. 

 

Tárgyi feltételek biztosítása 

 

 fejlesztő szoba, berendezés, zárható szekrény, fejlesztő eszközök, anyagok, 

fénymásoló, papír, számítógép, nyomtató, internet/ telefon használat, szertár/könyvtár 

használat 

 a fejlesztő foglalkozásokhoz: A tanulók óra/napirendjének egyeztetése a 

gyógypedagógussal, kis csoportos foglalkozások esetén egymással. 

 tanácsadáshoz: Az integráló pedagógusok idejének biztosítása a folyamatos 

konzultációra. 
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Az utazó gyógypedagógusok számára részt vételi lehetőség biztosítása az osztályozó 

értekezleteken, az SNI tanulók vizsgáztatásánál, szülői értekezleten, fogadóórán. Felelős 

vezető kijelölése, akitől szükség szerint információt kap, akihez probléma esetén fordulhat, 

aki az együttműködést koordinálja, ellenőrzi, értékeli. Eszközbeszerzések, könyvtárfejlesztés, 

továbbképzések tervezésénél kikéri az utazó gyógypedagógus véleményét az integráció tárgyi 

és személyi feltételeinek fejlesztése érdekében.   

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény 

szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről 

és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez 

szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola gondoskodik, 

amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek 

biztosításáról sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi 

hálózat keretében kell gondoskodni. 
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12. A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola éves intézményi önértékelési terve 

 

1. fejezet 

Bevezető rész 

 

 
1. Az intézmény főbb adatai, önértékelési program meghatározásakor figyelembe 

veendő jellemzői 

 

1.1. Az intézmény általános adatai 

 

Az intézmény általános adatait az 5 évre szóló - átfogó - intézményi program tartalmazza. 

 

1.2. Az intézményben önértékeléssel érintett pedagógusok és vezetők 

 

A jelen önértékelési tervben önértékeléssel érintett pedagógusok száma 

A pedagógus önértékeléssel érintett: 

- pedagógusok száma 24 fő,  

- a vezetők közül közvetlen pedagógus feladatot is ellátó vezetők száma: 1 fő. 

- összesen: 24 fő. 

 

A pedagógus önértékeléssel érintettek nevét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

A jelen önértékelési tervben önértékeléssel érintett vezetők száma 

 

A jelen önértékelési tervben önértékeléssel érintett vezetők száma 1 fő. A vezetők nevét, 

beosztását, megbízatásuk kezdő évét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

2. Az éves önértékelési terv készítési kötelezettsége  

Intézményünk az 5 évre szóló önértékelési programját az Oktatási Hivatal által kidolgozott és 

az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott "Önértékelési Kézikönyv Általános Iskolák 

számára" nevű intézményi önértékelési standard alapján készítette el. A programot az 

intézményvezető 2020. november 17. napján hagyta jóvá. 

 

Az 5 éves intézményi - átfogó - önértékelési programban foglaltak megvalósítása érdekében 

éves önértékelési terveket kell készíteni. 

Jelen önértékelési tervünk a 2020/2021. tanévtől 2024/2025 tanév végéig tartó időszakra szóló 

önértékelési program második évére tervezett feladatokat tartalmazza. 

 

Az éves önértékelési terv: 

- figyelembe veszi az Kézikönyvben az éves önértékelési terv összeállítására, 

tartalmára, szerkezetére, elfogadására vonatkozó előírásokat; 
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- elkészítése és elfogadása az 5 éves intézményi - átfogó - önértékelési programban 

meghatározott eljárásrend szerint történt. 

 

 

3. Az éves önértékelési tevékenység szakmai támogatása 

 

Az éves önértékelési tevékenység szakmai támogatása megegyezik az önértékelési 

programban meghatározott szakmai támogatással. 
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II.  fejezet 

A pedagógus önértékelés 
 

 

A pedagógus önértékeléssel érintett pedagógusok névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

A pedagógus önértékelés során az adott évben ellátandó: 

- előkészítő szakaszba, 

- adatgyűjtő szakaszba, 

- önértékelési szakaszba, valamint 

- a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszba 

tartozó feladatokat a  3. számú melléklet foglalja össze. 

 

Az éves önértékelési tervben - az Önértékelési kézikönyv 4.2.1. pontja 5. számú, az éves 

önértékelési terv ajánlott szerkezetét tartalmazó ábráját figyelembe véve a pedagógus 

önértékelés: 

- adatgyűjtési feladatok tekintetében megadásra kerülnek: 

  - a felelősök, és  

  - a határidők; 

- az önértékelési szakaszba tartozó feladatok tekintetében: 

- határidők. 

 

Fontos, hogy az éves önértékelési terv meghatározza a pedagógus értékelés során bevonandó 

partnerek, azaz: 

- a pedagógus kollégák, 

- a vezető,  

pontos körét, valamint a bevonás módját. 

 

A pedagógus önértékelési feladatoknál tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülnek az adott 

feladat ellátásakor felhasznált, illetve keletkező dokumentumok. 
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III. fejezet 

A vezető önértékelés 
 

A vezető önértékeléssel érintett vezetők névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

A vezető önértékelés során az adott évben ellátandó: 

- előkészítő szakaszba, 

- adatgyűjtő szakaszba, 

- önértékelési szakaszba, valamint 

- a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszba 

tartozó feladatokat a 4. számú  melléklet foglalja össze. 

 

Az éves önértékelési tervben - az Önértékelési kézikönyv 4.2.1. pontja 5. számú, az éves 

önértékelési terv ajánlott szerkezetét tartalmazó ábráját figyelembe véve a vezető önértékelés: 

- adatgyűjtési feladatok tekintetében megadásra kerülnek: 

  - a felelősök, és  

  - a határidők; 

- az önértékelési szakaszba tartozó feladatok tekintetében: 

- határidők. 

 

Az adatgyűjtési feladatok - önértékelési programban - meghatározott körét minden vezető 

tekintetében el kell végezni, függetlenül attól, hogy a vezető önértékelésére a jelen éves 

önértékelési terv keretében sor kerül-e vagy sem. Az így összegyűjtött adatok abban az évben 

kerülnek felhasználásra, mely évben a vezető önértékelése esedékes. 

 

Az éves önértékelési terv rögzíti a vezetői értékelés során bevonandó partnerek, azaz: 

- a pedagógus kollégák, 

- a vezető kollégák, 

- a fenntartó,  

 pontos körét, valamint a bevonás módját. 

 

A vezetői önértékelési feladatoknál tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülnek az adott feladat 

ellátásakor felhasznált, illetve keletkező dokumentumok. 
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IV. fejezet 

Az intézményi önértékelés 
 

Az intézményi önértékelés során az adott évben ellátandó: 

- előkészítő szakaszba, 

- adatgyűjtő szakaszba, 

tartozó feladatokat az 5. számú melléklet foglalja össze. 

 

Az önértékelés jelen időszakában - második évében - értelemszerűen nem kerül sor az: 

- önértékelési szakaszba, valamint 

- a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszba 

tartozó feladatok ellátására, ezért e feladatokat az 5. számú melléklet nem tartalmazza.  

 

Az éves önértékelési tervben - az Önértékelési kézikönyv 4.2.1. pontja 5. számú, az éves 

önértékelési terv ajánlott szerkezetét tartalmazó ábráját figyelembe véve az intézményi 

önértékelés: 

- adatgyűjtési feladatok tekintetében megadásra kerülnek: 

  - a felelősök, és  

  - a határidők; 

- az önértékelési szakaszba tartozó feladatok tekintetében: 

- határidők. 

 

Az intézményi önértékelés érdekében történő adatgyűjtési feladatok - Önértékelési 

Kézikönyvben és az önértékelési programban - meghatározott körét minden évben el kell 

végezni. Az így összegyűjtött adatok a program záró, 5. évében kerülnek összegzésre. 

 

Az éves önértékelési terv rögzíti az intézményi értékelés során bevonandó partnerek, azaz: 

- a pedagógus kollégák, 

- a szülők 

 pontos körét, valamint a bevonás módját. 

 

Az intézmény önértékelési feladatoknál tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülnek az adott 

feladat ellátásakor felhasznált, illetve keletkező dokumentumok. 
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V. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

 

Jelen önértékelési tervet 2020. év november 17. napjától kell alkalmazni. 

 

Az önértékelési tervet az önértékelési program figyelembe vételével kell alkalmazni. 

 

Az önértékelési csoport feladatmegosztását az ellátandó feladatok jellege alapján  

melléklet tartalmazza. 

 

Az önértékelési csoport által az értékelendő személyekkel végrehajtott egyeztetés eredményét 

az éves önértékelési tervhez csatolva meg kell őrizni. 
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VI. Fejezet 

Mellékletek 
 

1. számú melléket: Az önértékeléssel érintett pedagógusok 

2. számú melléket: Az önértékeléssel érintett vezetők 

3. számú melléklet: Pedagógus önértékeléssel kapcsolatos feladatok 

4. számú melléklet: Vezető önértékeléssel kapcsolatos feladatok 

5. számú melléklet: Intézmény önértékeléssel kapcsolatos feladatok 
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1. számú melléket 

Az önértékeléssel érintett pedagógusok 

 

 

 

Pedagógus neve 

 

 

Munkaköre 

Tanfelügyeleti 

ellenőrzési 

tervben 

szerepel 

/igen/nem/ 

Megjegyzés 

/tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

időpontja/ 

 

Bertalan Attila pedagógus nem  

Kiss Ferenc pedagógus nem  

Szabóné Karika Zsuzsa pedagógus nem  

Juhászné Beke Andrea pedagógus nem  

Remenyikné Györfi Judit pedagógus nem  

Potyók Izabella pedagógus nem  

Csige Imre pedagógus nem  

Összesen: 7 fő        
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2. számú melléket 

Az önértékeléssel érintett vezetők 

  

 

 

Vezető neve és munkaköre 

 

 

Megbízatásának 

kezdő időpontja 

Tanfelügyeleti 

ellenőrzési 

tervben 

szerepel 

/igen/nem/ 

Megjegyzés 

/tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

időpontja/ 

 

Kissné Burzuk Mária  nem  
Összesen: 1 fő        
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3. számú melléklet 

 

 

Az intézményi önértékelés során évente értékelendő szempontok  

és elvárások 

 
Az intézményi önértékelés során évente értékelendő szempontok az Önértékelési Kézikönyv 

Iskolák számára című kiadvány 4.3.3.1. Az intézmény önértékelésének területei részből a 

vastag betűvel jelölt elvárások. 

  

Az itt megadott szempontok és elvárások értékelése kötelező évente.  

 

Önértékelési terület Önértékelési szempont Elvárás 

Pedagógiai 

folyamatok- tervezés 

Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív 

tervezés? 

Az éves munkaterv összhangban van 

a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel 

Pedagógiai 

folyamatok - 

megvalósítás 

Milyen az intézmény 

működését irányító éves 

tervek és a beszámolók 

viszonya, hogyan épülnek 

egymásra? 

A tanév végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 

következő tanév tervezése 

Milyen a pedagógusok éves 

tervezésének, és a terv 

tényleges megvalósulásának 

a viszonya? 

A pedagógiai munka megfelel az éves 

tervezésben foglaltaknak, az esetleges 

eltérések indokoltak. 

Pedagógiai 

folyamatok - étékelés 

Milyen a pedagógiai 

programban meghatározott 

tanulói értékelés működése a 

gyakorlatban? 

A tanuló eredményeiről fejlesztő 

céllal folyamatosan visszacsatolnak a 

tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének. 

Pedagógiai 

folyamatok - 

Korrekció 

Mi történik az ellenőrzés, 

mérés, értékelés 

eredményével? 

(Elégedettségmérés, 

intézményi önértékelés 

pedagógusértékelés, tanulói 

kompetenciamérés, egyéb 

mérések.) 

Évente megtörténik az önértékelés 

keretében a mérési eredmények 

elemzése, a tanulságok levonása, 

fejlesztések meghatározása, és az 

intézmény -szükség esetén- a mérési-

értékelési eredmények függvényében 

korrekciót végez. 

Személyiségfejlesztés Hogyan történik a tanulók 

szociális hátrányainak 

enyhítése? 

Az intézmény vezetése és érintett 

pedagógusa információkkal 

rendelkezik minden tanuló szociális 

helyzetéről. 

Hogyan támogatják az önálló 

tanulást, hogyan tanítják a 

tanulást? 

Az alulteljesítő, tanulási 

nehézségekkel küzdő és sajátos 

nevelési igényű tanulók 

megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

Közösségfejlesztés Az intézmény közösségépítő 

tevékenységei hogyan, 

milyen keretek között 

valósulnak meg? 

A szülők a megfelelő kereteken belül 

részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
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Eredmények Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak nyilván az 

intézményben? 

Nyilvántartják és elemzik az 
intézményi eredményeket: 
- kompetenciamérések eredményei 
- tanév végi eredmények – tantárgyra, 
2 évre vonatkozóan 
- versenyeredmények: országos szint, 
megyei szint, tankerületi szint, 
települési szint   
- továbbtanulási mutatók 
- vizsgaeredmények   
- elismerések   
- lemorzsolódási mutatók (évismétlők, 
magántanulók, kimaradók, 
lemaradók)  
- elégedettségmérés eredményei 
(szülő, pedagógus, tanuló) 
- neveltségi mutatók 
- stb. 

Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az 

intézményben, melyek a fő 

tevékenységeik? 

A pedagógusok szakmai csoportjai 

maguk alakítják ki működési körüket, 

önálló munkaterv szerint dolgoznak. 

A munkatervüket az intézményi célok 

figyelembe vételével határozzák meg. 

Hogyan történik az 

információátadás az 

intézményben? 

Az intézmény munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés. 

Az intézmény külső 

kapcsolatai 

Hogyan kapnak tájékoztatást 

a partnerek az intézmény 

eredményeiről? 

Az intézmény a helyben szokásos 

módon tájékoztatja külső partereit (az 

információátadás szóbeli, digitális 

vagy papíralapú). 

A partnerek tájékoztatását és 

véleményezési lehetőségeinek 

biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és 

fejlesztik. 

A pedagógiai munka 

feltételei - Tárgyi, 

infrastrukturális 

feltételek 

Hogyan felel meg az 

infrastruktúra az intézmény 

képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a 

pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra meglétét, 

jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Pedagógiai munka 

feltételei- Személyi 

feltételek 

Hogyan felel meg a humán 

erőforrás az intézmény 

képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri a 

szükségleteket, reális képpel 

rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás szükségletéről. 

  A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a fenntartó 

számára. 

A pedagógiai munka 

feltételei (Szervezeti 

feltételek) 

Hogyan történik az 

intézményben a 

feladatmegosztás, felelősség- 

és hatáskörmegosztás? 

A feladatmegosztás a szakértelem és 

az egyenletes terhelés alapján 

történik. 
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4. számú melléklet 

Vezető önértékeléssel kapcsolatos feladatok 

Feladat 

megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások Partnerek 

(Közreműködő 

partnerek: Kp., 

bevonás módja: 

Bm.) 

Feladat 

ellátásának 

időszaka, (E. 

i.) időpontja, 

határideje (H. 

i.) 

Dokumentumok 

(keletkező 

dokumentum: 

Kd., 

felhasznált 

dokumentum: 

Fd.) 

Emberi 

erőforrás 

/felelős/ 

Egyéb 

erőforrás 

1. Előkésztési szakasz 

A vezető 

önértékeléssel 

érintett vezetők 

körének azonosítása 

Önértékelési 

csoport  

- - E. i.: 

Szeptember 

első hete 

Fd.: Önértékelési 

terv melléklete a 

vezetők 

önértékelésre 

kijelölt 

vezetőkről 

Az adott évben 

ellátandó vezetői 

értékelési feladatok 

azonosítása (nem 

csak az adott évben 

önértékelésbe 

bevont vezetőkre) 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja 

- - E. i.: 

Szeptember 

második hete 

Fd.:  

- Önértékelési 

terv 

- Önérték. 

program,  

Kd.:- 

Az önértékeléssel 

érintett vezetők 

általános 

tájékoztatása 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja: Bokács 

Ferencné 

- Kp.: Vezető 

Bm.: Személyes 

E. i.: 

Szeptember 

harmadik hete 

Fd.:  

- Önértékelési 

terv 

- Önérték. 

program,  

- Önértékelési 

Kézikönyv 
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Feladat 

megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások Partnerek 

(Közreműködő 

partnerek: Kp., 

bevonás módja: 

Bm.) 

Feladat 

ellátásának 

időszaka, (E. 

i.) időpontja, 

határideje (H. 

i.) 

Dokumentumok 

(keletkező 

dokumentum: 

Kd., 

felhasznált 

dokumentum: 

Fd.) 

Emberi 

erőforrás 

/felelős/ 

Egyéb 

erőforrás 

Kd.:- 

Önértékeléssel 

érintett vezetőkkel 

való egyezetés, (a 

bevonandó partnerek 

meghatározása) 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja (támogató): 

Molnár Enikő 

Ilona 

- Kp.: Vezető 

Bm.: Személyes 

E. i.: 

Szeptember 

Fd.:- 

Kd.: 

Vezetőnként a 

közreműködő 

partnerek 

meghatározása 

Az önértékeléssel 

érintett vezető, 

illetve bevonásra 

meghatározott 

partnerek igény 

szerinti felkészítése 

az önértékelés során 

ellátandó feladatokra 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja (támogató): 

Bokács Ferencné 

Az írott, vagy 

elektronikus 

tájékoztatáshoz 

szükséges 

tárgyi feltételek  

Kp.: Vezető,  

vezető társak 

pedagógusok, 

szülők 

fenntartó 

Bm.: Lehet 

közvetett, illetve 

közvetlen 

E. i.: 

Szeptember 

Fd.:- 

Kd.:  

- Partneri 

tájékoztató 

pedagógus 

kollégáknak 

- Partneri 

tájékoztató 

szülőknek,  

2. Adatgyűjtési szakasz  

Dokumentumelemzés       

- az előző 

pedagógusellenőrzés 

(tanfelügyelet) és az 

intézményi 

önértékelés adott 

vezetőre vonatkozó 

értékelőlapjai 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Molnár 

Enikő Ilona, 

munkaközösségek 

vezetői 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i.: 

- tervek 

elemzése 

ütemezés 

alapján 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok, 

önfejlesztési terv 

Kd.: 

Informatikai 

rendszerben 

rögzítés 
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Feladat 

megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások Partnerek 

(Közreműködő 

partnerek: Kp., 

bevonás módja: 

Bm.) 

Feladat 

ellátásának 

időszaka, (E. 

i.) időpontja, 

határideje (H. 

i.) 

Dokumentumok 

(keletkező 

dokumentum: 

Kd., 

felhasznált 

dokumentum: 

Fd.) 

Emberi 

erőforrás 

/felelős/ 

Egyéb 

erőforrás 

- vezetői 

pályázat/program 

Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Molnár 

Enikő Ilona, 

munkaközösségek 

vezetői 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i:  Fd.: Vezetői 

pályázat, 

program 

Kd.: 

Informatikai 

rendszerben 

rögzítés 

- pedagógiai 

program 

Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Molnár 

Enikő Ilona, 

munkaközösségek 

vezetői 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i:  

- tervek 

elemzése 

ütemezés 

alapján 

 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

Kd.:Informatikai 

rendszerben 

rögzítés 

- egymás követő 2 

tanév munkaterve és 

az éves beszámolók 

Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i):  

Molnár Enikő 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i: Tervek és 

beszámolók 

elemzése - 

tervek elemzése 

ütemezés 

alapján 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

Kd.: 

Informatikai 

rendszerben 

rögzítés 
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Feladat 

megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások Partnerek 

(Közreműködő 

partnerek: Kp., 

bevonás módja: 

Bm.) 

Feladat 

ellátásának 

időszaka, (E. 

i.) időpontja, 

határideje (H. 

i.) 

Dokumentumok 

(keletkező 

dokumentum: 

Kd., 

felhasznált 

dokumentum: 

Fd.) 

Emberi 

erőforrás 

/felelős/ 

Egyéb 

erőforrás 

Ilona, 

munkaközösségek 

vezetői 

- SZMSZ Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Molnár 

Enikő Ilona, 

munkaközösségek 

vezetői 

Hely az 

elemzéshez 

Kp. :Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i:  

Ütemezés 

alapján 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

Kd.: 

Informatikai 

rendszerben 

rögzítés 

Interjú      

a) pedagógus által 

készített interjú a 

vezetővel 

     

- pedagógus által a 

vezetővel készítendő 

interjú kérdések 

véglegesítése 

Az interjú 

megszervezése  

önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja: Bokács 

Ferencné (Interjú 

elkészítése, ha 

más pedagógus 

kijelölésre nem 

Irodatechnikai 

háttér 

Kp.: Interjú 

elvégzésére 

kijelöl 

pedagógus (ha 

kijelölésre kerül) 

Bm.: 

Interjúkészítés 

H. i:  

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.:  

- Önértékelési 

Kézikönyv 

szerint javasolt 

interjú kérdések 

- az adatgyűjtés 

eddig 

tapasztalati 

Kd.: 
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Feladat 

megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások Partnerek 

(Közreműködő 

partnerek: Kp., 

bevonás módja: 

Bm.) 

Feladat 

ellátásának 

időszaka, (E. 

i.) időpontja, 

határideje (H. 

i.) 

Dokumentumok 

(keletkező 

dokumentum: 

Kd., 

felhasznált 

dokumentum: 

Fd.) 

Emberi 

erőforrás 

/felelős/ 

Egyéb 

erőforrás 

kerül) Véglegesített 

interjú kérdések 

 

- pedagógus által 

interjú készítése a 

vezetővel 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja: Molnár 

Enikő Ilona 

Irodatechnikai 

háttér az interjú 

kérdések 

kinyomtatására 

Kp.: Interjú 

elvégzésére 

kijelölt 

pedagógus (ha 

kijelölésre kerül) 

Bm.: 

Interjúkészítés 

H. i:  

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.:- 

Kd.: Interjú 

Informatikai 

rendszerben 

rögzítés 

b) a munkáltató által 

készített interjú a 

vezetővel 

     

- a munkáltató – 

vezetővel - 

készítendő interjú 

kérdéseinek 

véglegesítése 

Önértékelési 

csoport vezetője 

és a munkáltató 

Bokács Ferencné 

Irodatechnikai 

háttér 

Kp.: Interjú 

elvégzésére 

kijelöl 

munkáltató 

Bm.: 

Interjúkészítés 

H. i:  

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.: 

- Önértékelési 

Kézikönyv 

szerint javasolt 

interjú kérdések 

- az adatgyűjtés 

eddig 

tapasztalati 

Kd.: 

Véglegesített 

interjú kérdések 

- munkáltató által Az önértékelés Irodatechnikai Kp.: Interjú H. i.: Fd.: Interjú 
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Feladat 

megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások Partnerek 

(Közreműködő 

partnerek: Kp., 

bevonás módja: 

Bm.) 

Feladat 

ellátásának 

időszaka, (E. 

i.) időpontja, 

határideje (H. 

i.) 

Dokumentumok 

(keletkező 

dokumentum: 

Kd., 

felhasznált 

dokumentum: 

Fd.) 

Emberi 

erőforrás 

/felelős/ 

Egyéb 

erőforrás 

interjú készítése a 

vezetővel 

előkészítésekor 

partnerként 

meghatározott 

munkáltató 

Molnár Enikő 

Ilona 

 

háttér az interjú 

kérdések 

kinyomtatására 

elvégzésére 

kijelölt 

munkáltató 

Bm.: 

Interjúkészítés 

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

kérdések 

Kd.: Interjú 

Informatikai 

rendszerben 

rögzítés 

c) vezető társak által 

készített interjú a 

vezetővel 

     

- a vezetőtársak által 

a vezetővel 

készítendő interjú 

kérdések 

véglegesítése 

Önértékelési 

csoport vezetője 

és a partnerként 

kijelölt vezető 

Bokács Ferencné 

Irodatechnikai 

háttér 

Kp.: Interjú 

elvégzésére 

kijelöl vezetők 

Bm.: 

Interjúkészítés 

H. i.: 

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.:  

- Önértékelési 

Kézikönyv 

szerint javasolt 

interjú kérdések 

- az adatgyűjtés 

eddig 

tapasztalati 

Kd.: 

véglegesített 

interjú kérdések 

- vezetőtárs által 

interjú készítése a 

vezetővel 

vezetőtárs 

Molnár Enikő 

Ilona 

Irodatechnikai 

háttér az interjú 

kérdések 

kinyomtatására 

Kp.: Interjú 

elvégzésére 

kijelöl vezető 

Bm.: 

H. i.: 

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.: Interjú 

kérdések 

Kd.: Interjú 

választok,  
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Feladat 

megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások Partnerek 

(Közreműködő 

partnerek: Kp., 

bevonás módja: 

Bm.) 

Feladat 

ellátásának 

időszaka, (E. 

i.) időpontja, 

határideje (H. 

i.) 

Dokumentumok 

(keletkező 

dokumentum: 

Kd., 

felhasznált 

dokumentum: 

Fd.) 

Emberi 

erőforrás 

/felelős/ 

Egyéb 

erőforrás 

Interjúkészítés Informatikai 

rendszerben 

rögzítés 

Kérdőíves felmérés      

a) szülői kérdőívek a 

vezetőről 

     

A kérdőíves 

felmérésben érintett 

partnerek 

tájékoztatása, ha a 

tájékoztatás még 

nem történt meg 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja: Bokács 

Ferencné 

Hely a 

tájékoztatáshoz, 

írásbeli 

tájékoztatáshoz 

irodatechnikai 

háttér 

 

Kp.: Kérdőívvel 

érintett partnerek 

Bm.: 

Tájékoztatás 

H. i.: Kérdőíves 

felmérés előtt 

Fd.: Önértékelési 

program, 

önértékelési terv 

Kd.: 

Tájékoztatás 

Kérdőíves 

felméréssel érintett 

szülők felkérése - az 

informatikai 

támogatató 

rendszerben való - a 

kérdőíves 

felmérésben való 

közreműködésre 

(tájékoztatás az 

online kérdőív 

elérhetőségéről) 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja:  

Haranginé Szabó 

Tünde 

 

Tájékoztatáshoz 

irodatechnikai 

háttér 

Kp.: Kérdőívvel 

érintett szülők  

Bm.:Tájékoztatás 

és kérdőíves 

felmérés 

H. i.: Kérdőíves 

felmérés előtt, 

legkésőbb a 

kérdőív 

elérhetőségének 

megnyitásakor 

Fd.: Éves 

önértékelési terv, 

és kérdőívek 

Kd.: Info. 

támogató 

rendszer  
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Feladat 

megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások Partnerek 

(Közreműködő 

partnerek: Kp., 

bevonás módja: 

Bm.) 

Feladat 

ellátásának 

időszaka, (E. 

i.) időpontja, 

határideje (H. 

i.) 

Dokumentumok 

(keletkező 

dokumentum: 

Kd., 

felhasznált 

dokumentum: 

Fd.) 

Emberi 

erőforrás 

/felelős/ 

Egyéb 

erőforrás 

A szülői online 

kérdőív 

elérhetőségének 

biztosítása 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja:  

Haranginé Szabó 

Tünde 

 

- - H. i.: 

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.: Éves 

önértékelési terv 

Kd.: - 

A szülői kérdőívek 

kitöltésének nyomon 

követése, szükség 

esetén papír alapú 

kérdőívek 

előállítása, az 

érintettek részére 

átadása, majd az 

adatok rögzítése az 

informatikai 

rendszerben 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja:  

Haranginé Szabó 

Tünde  

Szükség szerint 

a kérdőívek 

papír alapon 

történő 

előállításához 

szükséges 

technikai 

eszközök, papír 

Kp.: Kérdőívvel 

érintett szülők  

Bm.: kérdőíves 

felmérés 

H. i.: 

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.: Szülői 

kérdőív - az 

informatikai 

rendszerben 

Kd.:  Kitöltött 

szülői kérdőív - 

az informatikai 

rendszerben 

b) pedagógus - 

nevelőtestületi- 

kérdőívek a 

vezetőről 

     

Kérdőíves 

felméréssel érintett 

pedagógus kollégák 

felkérése - az 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja: Bokács 

Ferencné, 

Tájékoztatáshoz 

irodatechnikai 

háttér 

Kp.: Kérdőív 

kitöltésével  

érintett 

pedagógusok 

H. i.: Kérdőíves 

felmérés előtt, 

legkésőbb a 

kérdőív 

Fd.: Éves 

önértékelési terv, 

és kérdőívek 

Kd.: Info. 
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Feladat 

megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások Partnerek 

(Közreműködő 

partnerek: Kp., 

bevonás módja: 

Bm.) 

Feladat 

ellátásának 

időszaka, (E. 

i.) időpontja, 

határideje (H. 

i.) 

Dokumentumok 

(keletkező 

dokumentum: 

Kd., 

felhasznált 

dokumentum: 

Fd.) 

Emberi 

erőforrás 

/felelős/ 

Egyéb 

erőforrás 

informatikai 

támogatató 

rendszerben való - a 

kérdőíves 

felmérésben való 

közreműködésre 

(tájékoztatás az 

online kérdőív 

elérhetőségéről) 

Haranginé Szabó 

Tünde 

Bm.: 

Tájékoztatás és 

kérdőíves 

felmérés 

elérhetőségének 

megnyitásakor 

támogató 

rendszer  

A pedagógus 

kollégák által 

kitöltendő online 

kérdőív 

elérhetőségének 

biztosítása 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja:  

Haranginé Szabó 

Tünde  

- - H. i.: 

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.: Éves 

önértékelési terv 

Kd.: - 

Pedagógus kollégák 

pedagógusra 

vonatkozó online 

kérdőívének 

kitöltése 

A kitöltés 

nyomon követése 

tekintetében az 

önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja Haranginé 

Szabó Tünde 

Informatikai 

háttér 

Kp.: Kérdőívvel 

érintett 

pedagógusok 

Bm.: Kérdőíves 

felmérés 

H. i.: 

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.: Pedagógus 

kérdőív - az 

informatikai 

rendszerben 

Kd.:  Kitöltött 

pedagógus 

kérdőív - az 

informatikai 

rendszerben 
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3. Önértékelési szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett vezetőkre 

A vezető 

önértékelési 

kérdőív 

kitöltésére a 

vezető 

felhívása, 

tájékoztatás az 

online kérdőív 

elérhetőségérő 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja Haranginé 

Szabó Tünde 

 

- Kp.: Kérdőív 

kitöltésével  

érintett, 

önértékelő 

vezetők 

Bm.: 

Tájékoztatás 

és kérdőíves 

felmérés 

H. i.: Kérdőíves 

felmérés előtt, 

legkésőbb a 

kérdőív 

elérhetőségének 

megnyitásakor 

Fd.: Éves 

önértékelési 

terv, és 

kérdőívek 

Kd.: Info. 

támogató 

rendszer  

A vezető 

önértékelési 

online kérdőív 

elérhetőségének 

biztosítása 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja:  

Haranginé 

Szabó Tünde 

Informatikai 

háttér 

- H. i.: 

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.: Éves 

önértékelési 

terv 

Kd.: - 

A vezető 

önértékelése - 

az informatikai 

rendszerben 

elérhető - 

online 

kérdőíven, a 

kiemelkedő és 

fejlesztendő 

területeinek 

meghatározása 

Intézményvezető 

(vezető) 

szükség szerint 

az 

adatgyűjtésben 

részt vevő 

kollégák 

Informatikai 

háttér 

Kp.: Kérdőív 

kitöltésével 

érintett, 

önértékelő 

vezetők és 

szükség 

szerint az 

adatgyűjtésben 

részt vevő 

kollégák 

Bm.: 

Tájékoztatás 

és kérdőíves 

felmérés 

H. i.: 

Vezetői 

értékelés ideje 

alatt 

Fd.: Vezető 

önértékelő 

kérdőív - az 

informatikai 

rendszerben 

Kd.:  

Kitöltött 

vezető 

önértékelő 

kérdőív - az 

informatikai 

rendszerben 
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4. A célkitűző szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett vezetőkre 

A vezető 

meghatározza a 

két évre szóló 

egyéni vezetői 

önfejlesztési 

tervét 

Intézményvezető 

(vezető) 

szükség szerint 

az 

adatgyűjtésben 

részt vevő 

kollégák 

Informatikai 

háttér 

Kp.: 

Önértékelő 

vezetők és 

szükség 

szerint az 

adatgyűjtésben 

részt vevő 

kollégák 

Bm.: 

Tájékoztatás 

és kérdőíves 

felmérés 

H. i.: 

Önértékelést 

követő 5 napon 

belül 

Fd.: 

Önértékelési 

adatok 

Kd.: 

Önfejlesztési 

terv,  info. 

támogató 

rendszer 

rögzítés 

A vezető 

feltölti az 

egyéni 

önfejlesztési 

tervét az 

informatikai 

rendszerbe 

Önértékelő 

vezető 

Informatikai 

háttér 

Kp.:- 

Bm.:- 

H. i.: 

Önértékelést 

követő 5 napon 

belül 

Fd.: 

Önfejlesztési 

terv, 

Kd.: Info. 

támogató 

rendszer 

rögzítés 
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5. számú melléklet 

Intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 

Feladat megnevezése 

A feladat ellátásához 

szükséges 

emberi és egyéb erőforrások 

Partnerek 

(Közreműködő 

partnerek: 

Kp., 

bevonás 

módja: Bm.) 

Feladat 

ellátásának 

időszaka, 

(E. i.) 

időpontja, 

határideje 

(H. i.) 

Dokumentumok 

(keletkező dokumentum: Kd., 

felhasznált dokumentum: Fd.) 
Emberi 

erőforrás 

/felelős/ 

Egyéb 

erőforrás 

1. Előkésztési szakasz 

Az intézményi 

önértékelés keretében 

az adott évben ellátott 

feladatok áttekintése a 

vezetővel, egyeztetés 

Önértékelési 

csoport,  

vezető 

- - E. i.: 

Szeptember 

első hete 

Fd.: Önértékelési terv minden 

évben ellátandó intézményi 

önértékelési feladatok melléklete 

Kd.:- 

 

 

Az értékelésbe 

bevonandó partnerek 

körének 

meghatározása 

Önértékelési 

csoport,  

vezető 

- - E. i.: 

Szeptember 

második 

hete 

Fd.:- 

Kd.: Közreműködő partnerek 

meghatározása 

 

 

Az önértékeléssel 

érintett partnerek 

igény szerinti 

felkészítése az 

önértékelés során 

ellátandó feladatokra 

Önértékelési 

csoport 

kijelölt tagja 

(támogató): 

Molnár 

Enikő Ilona 

Az írott, vagy 

elektronikus 

tájékoztatáshoz 

szükséges 

tárgyi 

feltételek  

Kp.: Pedagógus 

kollégák, 

szülők 

Bm.: Lehet 

közvetett, 

illetve 

közvetlen 

E. i.: 

Szeptember 

Fd.:- 

Kd.:  

- Partneri tájékoztató pedagógus 

kollégáknak 

- Partneri tájékoztató szülőknek 
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2. Adatgyűjtési szakasz - az önértékelés az intézmény önértékelése során évente értékelendő szempontokhoz tartozó 

elvárások értékeléséhez 

Dokumentumelemzés       

- Pedagógiai 

program 

Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Molnár 

Enikő Ilona 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i.: tanév 

eleje 

 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

Kd.: Informatikai 

rendszerben rögzítés 

- SZMSZ Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Molnár 

Enikő Ilona 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i.: tanév 

eleje 

 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

Kd.: Informatikai 

rendszerben rögzítés 

- Egymást követő 2 

tanév munkatervei 

és az éves 

beszámolók (a 

munkaközösségek 

munkatervivel és 

beszámolóival 

együtt) 

Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Molnár 

Enikő Ilona 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i.:  

tanév vége 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

Kd.: Informatikai 

rendszerben rögzítés 

- továbbképzési 

program és 

beiskolázási terv 

Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Molnár 

Enikő Ilona 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i.:  

tanév vége 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

Kd.: Informatikai 

rendszerben rögzítés 
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- házirend Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Molnár 

Enikő Ilona 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i.: 

szeptember 

 

 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

Kd.: Informatikai 

rendszerben rögzítés 

- mérési eredmények 

adatai, elemzése 

(országos mérések, 

kompetenciamérés 

eredménye 5 tanévre 

visszamenőleg) 

Országos 

Kompetenciamérés 

Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Bokács 

Ferencné, 

munkaközösségek 

vezetői 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i.: 

június 

 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

Kd.: Informatikai 

rendszerben rögzítés 

- pedagógus 

önértékelés 

eredményeinek 

összegzése 

Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Bokács 

Ferencné 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i.: 

június 

 

Fd.: pedagógus önértékelés 

és vezetői önértékelés 

eredményei 

Kd.: Informatikai 

rendszerben rögzítés 

- előző 

intézményellenőrzés 

(tanfelügyelet) és az 

intézményi 

önértékelés értékelő 

lapjai  

 

Dokumentum 

elemzés végzése: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Molnár 

Enikő Ilona, 

Bokács Ferencné,  

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i.: 

Intézményi 

önértékelés 

ideje alatt 

 

 

- megfigyelési 

szempontok - a 

Dokumentum 

elemzés végzése 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

H. i.:  

Intézményi 

Fd.: pedagógus önértékelés 

és vezetői önértékelés 
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pedagógiai munka 

infrastruktúrájának 

megismerése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): Bokács 

Ferencné 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

önértékelés 

ideje alatt 

 

eredményei 

Kd.: Informatikai 

rendszerben rögzítés 

- elégedettségmérés Dokumentum 

elemzés végzése 

és koordinálása: 

Önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja(i): 

Haranginé Szabó 

Tünde 

Hely az 

elemzéshez 

Kp.: Kijelölt 

pedagógus 

Bm.: 

Dokumentum 

elemzés 

H. i.: 

Intézményi 

önértékelés 

ideje alatt 

 

 

Fd.: vezetői önértékelés 

szülők és pedagógusok által 

kitöltött kérdőíve 

Kd.: Informatikai 

rendszerben rögzítés 

Interjú      

a) pedagógus által 

vezetővel készített 

interjú 

     

- a vezetővel - az 

intézményről - 

készítendő interjú 

kérdéseinek 

véglegesítése 

Az interjú 

megszervezése  

önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja: Bokács 

Ferencné 

(Interjú 

elkészítése, ha 

más pedagógus 

kijelölésre nem 

kerül) 

Irodatechnikai 

háttér 

Kp.: Interjú 

elvégzésére 

kijelöl 

pedagógus (ha 

kijelölésre 

kerül) 

Bm.: 

Interjúkészítés 

H. i.:  

Intézményi 

önértékelés 

ideje alatt 

 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

- Önértékelési Kézikönyv 

szerint javasolt interjú 

kérdések 

- az adatgyűjtés eddig 

tapasztalati 

Kd.: Véglegesített interjú 

kérdések 

- interjú készítés a 

vezetővel az 

intézményről  

Az interjú 

megszervezése  

önértékelési 

csoport kijelölt 

Irodatechnikai 

háttér az 

interjú 

kérdések 

Kp.: Interjú 

elvégzésére 

kijelöl 

pedagógus (ha 

H. i.: 

Intézményi 

önértékelés 

ideje alatt 

Fd.: Interjú kérdések 

Kd.: Interjú 

Informatikai rendszerben 

rögzítés 



107 

 

tagja: Molnár 

Enikő Ilona 

(Interjú 

elkészítése, ha 

más pedagógus 

kijelölésre nem 

kerül) 

kinyomtatására kijelölésre 

kerül) 

intézményvezető 

Bm.: 

Interjúkészítés 

 

b) pedagógusok 

képviselőivel 

készített interjú 

     

- az intézményről a 

pedagógusok 

képviselőivel 

készítendő interjú 

kérdések 

véglegesítése 

Az interjú 

megszervezése  

önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja: Bokács 

Ferencné 

(A pedagógusokat 

képviselő 

pedagógus 

csoport) 

Irodatechnikai 

háttér 

Kp.: A 

pedagógusokat 

képviselő 

pedagógus 

csoport 

Bm.: 

Interjúkészítés 

H. i.: 

Intézményi 

önértékelés 

ideje alatt 

 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

- Önértékelési Kézikönyv 

szerint javasolt interjú 

kérdések 

- az adatgyűjtés eddig 

tapasztalati 

Kd.: Véglegesített interjú 

kérdések 

- interjú készítése a 

pedagógusok 

képviselőivel 

Az interjú 

megszervezése  

önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja: Bokács 

Ferencné 

(A pedagógusokat 

képviselő 

pedagógus 

csoport) 

Irodatechnikai 

háttér az 

interjú 

kérdések 

kinyomtatására 

Kp.: A 

pedagógusokat 

képviselő 

pedagógus 

csoport 

Bm.: 

Interjúkészítés 

H. i.:  

Intézményi 

önértékelés 

ideje alatt 

 

Fd.: Interjú kérdések 

Kd.: Interjú 

Informatikai rendszerben 

rögzítés 

c) szülők 

képviselőivel 
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készített interjú 

- az intézményről a 

szülők  képviselőivel 

készítendő interjú 

kérdések 

véglegesítése 

Az interjú 

megszervezése  

önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja:  

Haranginé Szabó 

Tünde 

(A szülőket 

képviselő szülői 

csoport) 

Irodatechnikai 

háttér 

Kp.: A szülőket 

képviselő szülői 

csoport 

Bm.: 

Interjúkészítés 

H. i.:  

Intézményi 

önértékelés 

ideje alatt 

 

Fd.: Intézményi 

dokumentumok 

- Önértékelési Kézikönyv 

szerint javasolt interjú 

kérdések 

- az adatgyűjtés eddig 

tapasztalati 

Kd.: Véglegesített interjú 

kérdések 

- interjú készítése a 

szülők képviselőivel 

Az interjú 

megszervezése  

önértékelési 

csoport kijelölt 

tagja:  

Haranginé Szabó 

Tünde (A 

szülőket 

képviselő szülői 

csoport) 

Irodatechnikai 

háttér az 

interjú 

kérdések 

kinyomtatására 

Kp.: A szülőket 

képviselő szülői 

csoport 

Bm.: 

Interjúkészítés 

H. i.:  

Intézményi 

önértékelés 

ideje alatt 

 

Fd.: Interjú kérdések 

Kd.: Interjú 

Informatikai rendszerben 

rögzítés 

3. Önértékelési szakasz -  

Az önértékelés: a 

kiemelkedő és 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása 

Intézményvezető, 

önértékelési 

csoport tagjai 

Informatikai 

rendszer 

 Intézményi 

önértékelés 

ideje alatt 

 

 

4. A célkitűző szakasz - 

Intézkedési terv 

készítése, feltöltése 

az informatikai 

rendszerbe 

Intézményvezető, 

önértékelési 

csoport tagjai 

Informatikai 

rendszer 

 Intézményi 

önértékelés 

ideje alatt 
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12.  Mellékletek 

 Fogadóórák 

 Ügyelet 

 Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyve 

  



111 

 

 

Fogadóórák időpontja 

 

Név A hét B hét 

Bertalan Attila csütörtök 5. óra csütörtök 4. óra 

Bíró Zoltánné hétfő 6. óra hétfő 4. óra 

Bokács Ferencné hétfő 4. óra hétfő 3. óra 

Csige Imre hétfő 3. óra péntek 3. óra 

Fülöpné Kiss Katalin kedd 3. óra 

Haranginé Szabó Tünde szerda 4. óra 

Juhászné Beke Andrea péntek 6. óra péntek 6. óra 

Kiss Ferenc csütörtök 4. óra péntek 5. óra 

Kissné Burzuk Mária péntek 4. óra 

Molnár Enikő szerda 2. óra 

Munkácsiné Kiss Anikó péntek 5. óra 

Pintye Mónika kedd 4. óra 

Postáné Nagy Beáta kedd 4. óra kedd 3. óra 

Potyók Izabella szerda 4. óra kedd 3. óra 

Ráczné Richárd Péterné 

Jankó Fruzsina Márta 

szerda 3. óra 

Remenyikné Györfi Judit péntek 3. óra 

Szabóné Karika Zsuzsa csütörtök 4. óra 

Szabóné Molnár Rita hétfő 3. óra 

Szabóné Szatmári Éva péntek 5. óra 

Szabó Tünde hétfő 5. óra 

Tomasovszki Ilona kedd 5. óra 

Tóth-Kerezsi Anikó csütörtök 5. óra 

Tóth Sándorné csütörtök 2. óra 
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ÜGYELET  

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

A 

hét 

 

Ráczné Jankó Fruzsina 

Bíró Zoltánné 

Juhászné Beke Andrea  

Tomasovszki Ilona  

(1., 2., 3) 

Szabóné Szatmári Éva  

( 4., 5.)  

 

 

Pintye Mónika 

Fülöpné Kiss Katalin 

Tóth-Kerezsi Anikó 

Potyók Izabella 

Kiss Ferenc 

 

 

Remenyikné Györfi Judit 

Szabóné Karika Zsuzsa 

Szabóné Molnár Rita 

Haranginé Szabó Tünde 

(1.,2.,3.) 

Tomasovszki Ilona (4.,5.) 

 

 

Bertalan Attila 

Postáné Nagy Beáta 

Szabó Tünde  

Haranginé Szabó Tünde 

(1.,2.) 

Szabóné Szatmári Éva 

(3., 4., 5.) 

 

Munkácsiné Kiss Anikó 

Bokács Ferencné 

Csige Imre 

Tóth Sándorné 

B hét  

Remenyikné Györfi Judit 

Kiss Ferenc 

Juhászné Beke Andrea 

Tomasovszki Ilona  

(1., 2., 3) 

Szabóné Szatmári Éva  

( 4., 5.) 

Ráczné Jankó Fruzsina 

(4.,5.) 

 

 

Pintye Mónika 

Fülöpné Kiss Katalin 

Tóth-Kerezsi Anikó 

Potyók Izabella 

Ráczné Jankó Fruzsina 

(2.,3.,4.) 

 

 

 

Bíró Zoltánné 

Szabóné Molnár Rita 

Szabóné Karika Zsuzsa 

Haranginé Szabó Tünde 

(1.,2.,3.) 

Tomasovszki Ilona (4.,5.) 

 

 

Bertalan Attila 

Szabó Tünde  

Postáné Nagy Beáta 

Haranginé Szabó Tünde 

(1.,2.) 

Szabóné Szatmári Éva 

(3., 4., 5.) 

 

 

Munkácsiné Kiss Anikó 

Bokács Ferencné 

Csige Imre 

Tóth Sándorné 

 

 


