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Jogszabályi háttér: 

 A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, 

 A gyermek és ifjúságvédelemről szóló 1997. évi XXXI. számú törvény 

 Egyházi törvénykönyv 

 A Munka törvénykönyve 

 A 20/ 2012. (VIII.28.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 363/2012, (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézmények-ben történő végrehajtásáról 

 EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről. 

Az óvodában történő nevelési munkánkat meghatározó belső szabályozóink: 

 Alapító okirat 

 ONAP 

 Helyi pedagógiai programunk 

 Éves munkatervünk 

 SZMSZ 

 Önértékelési Programunk 

 Házirendünk 

 Munkaköri leírásaink 

Bevezető: 

Az intézmény fenntartója: 

 

Egri Főegyházmegye 

Cím: 3300 Eger, Széchenyi út 1. 

Telefon: 06 (36) 784-613 

Igazgató: Nagyné Lenge Margit 

Óvodai tagintézmény-vezető: Gyulai-Farkas Edina 

5331 Kenderes, Szent István út 60. 

Kapcsolat: telefonszám: 59-328-322 

e-mail: ovodakd@gmail.com 

 
2020. augusztus hónapban elvégzendő szervezési, működési szakmai feladatok: 

- Mindenre kiterjedő, alapos fertőtlenítő, tisztasági nagytakarítás. 

Felelős személyek: dajkák 

Ellenőrzést végző felelős személy: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

- Szülői értekezletek, nevelés nélküli munkanapok megtervezése. 

Felelős személy: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

- 2020. augusztus 26. és 2020. augusztus 27. 

Szülői értekezletek alapos, mindenre kiterjedő megszervezés, biztonságos lebonyolítás. 

Helyszín: az óvoda játszóudvara, 1,5 méter távolság betartása mellett. 

Felelős személyek: óvodapedagógusok 

2020. augusztus 28. 

Digitális formában az „Okosóvoda” program elindítása, kapcsolatfelvétel, szervezés. 

Kapcsolattartó személy: Árvai Judit óvodapedagógus 

Oktatáson résztvevő személy: Katona Beatrix óvodapedagógus 

Ellenőrzést végző személy: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

- 2020. augusztus 31. Nevelési értekezlet megszervezése, biztonságos lebonyolítása. 

Helyszín: az óvoda játszóudvara, 1,5 méter 

Felelős személy: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 
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1. Értekezletek, nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználása 

Sorszám Esemény/Téma Felelős Határidő 

1. Évnyitó nevelési értekezlet 

Előző nevelési évben a COVID-19 

járvány megelőzése, lassítása érdek-

ében elmaradt tervezetek pótlása. 

Digitális rendszerre való átállás 

részleteinek megbeszélése (csoport-

naplók, Gyermek fejlődését nyomon 

követő napló, Házirend stb.). Egész 

évben történő feladatok elosztása, 

felelősök kiválasztása. Egyéb kate-

gória. 

Nagyné Lenge 

Margit 

igazgató 

Gyulai-Farkas 

Edina 

tagintézmény-vezető 

2020. augusztus 31. 

2. Féléves értékelő nevelési értekez-

let 

Az eddig megvalósult feladatok 

megbeszélése. Munkaközösség, 

munkacsoportok, gyermekvédelmi 

felelős beszámolója. Egyéb kategó-

ria. 

Gyulai-Farkas 

Edina 

tagintézmény-vezető 

2021. január 29. 

3. Külső szakmai nap (tavalyi évben 

a COVID-19 járvány miatt elma-

radt) 

Testvér Óvoda – Nagykörű Cse-

resznyevirág Katolikus óvodával 

való kapcsolatfelvétel és találkozás. 

Katolikus keresztényi magatartás, 

együvé tartozás erősítése, mélyítése. 

Szakmai kapcsolattartás. 

Gyulai-Farkas 

Edina 

tagintézmény-vezető 

2021. tavasza 

4. Évzáró nevelési értekezlet Össze-

foglaló nevelés év értékelése. Évvé-

gi beszámolók leadása, felkészülés a 

következő nevelési évre. Egyéb ka-

tegória. 

Nagyné Lenge 

Margit igazgató 

Gyulai-Farkas 

Edina 

tagintézmény-vezető 

2021. június 11. 

 

 

 

5. Szülői értekezletek 

Helyszín: Rendhagyó módon, az 

óvoda játszóudvarán. Az intézkedési 

tervben előírtaknak/javaslatoknak 

megfelelően aktualitásoknak megfe-

lelően nevelési évente kettő alka-

lommal, illetve szükség szerint. 

Csoportos óvoda-

pedagógusok 

2020. augusztus 26. 

2020. augusztus 27. 

2020. május 

Szükség szerint 
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A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célokra az adott nevelési évben előre látható-

lag 3 nevelésnélküli napot tervezünk. A nevelőtestületünk valamennyi tagja részt vesz a neve-

lőtestületi értekezleten és a nevelés nélküli tanácskozások alkalmain. A nevelőmunkánkat 

segítő munkatársaink (pedagógiai asszisztens, dajkák) részvétele az alkalomszerű szervezés 

függvényében kötelező. 

A nyári zárva tartás időpontja: Az óvoda egész évben nyitva tart. Az elmúlt évek tapasztala-

tai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon- 

előzetes szülői igényfelmérés alapján - az intézmény összevont óvodai csoportban üzemel.  

Az iskolai év első tanítási napja: 2020. szeptember 1. (kedd) 

Iskolai szünetek időpontjai:  

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első taní-

tási nap pedig november 2. (hétfő). 

A téli szünet előtt utoljára 2020. december 18-án (pénteken) kell iskolába menni, az első taní-

tási nap pedig 2021. január 4-e (hétfő) lesz. 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első isko-

lai nap pedig 2021. április 7. (szerda). 

Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. 

2. Fogadóórák rendje 

Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető: a 2020-2021-es nevelési évben továbbra is 

előzetes egyeztetés alapján tudja fogadni a szülőket, mivel heti 24 órában csoportban lát el 

óvodapedagógusi feladatokat. 

Telefonszám: 59-328-322 

 

Óvodapedagógusok: félévkor és év végén minden szülőnél egy alkalommal, esetenként elő-

zetes egyeztetés alapján. Intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően preferáljuk a telefo-

non, skype-on, messengeren történő értekezést. 

Telefonszám: 59-328-322 

Első szülői értekezletek időpontjai: 2020. augusztus 26. 

                                                            2020. augusztus 27. 

Helyszín: az óvoda játszó udvara  

Felelős személy: tagintézmény-vezető, óvodapedagógusok 

3. Gyermeklétszám adatok 

Engedélyezett létszám: 144  

Férőhely (2 m2/fő) 144 

2020. szeptemberi induló létszám: 130 

Induló átlag csoportlétszám: 21,8 

4. Intézményi adatok 

Férőhely: 144 

Létszám: 130 

Csoportok száma: 6 

SNI gyermek: 3 

BTM gyermek: 2 

HH gyermek: folyamatban 

HHH gyermek: folyamatban 
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5. Az információáramlás szintjei 

Megbeszélések 

Ideje: Igény szerint 

Felelős: Nagyné Lenge Margit 

Részvevők: Vezetőség 

 

Ideje: A hét első napja 

Felelős: Gyulai-Farkas Edina 

Részvevők: Óvodapedagógusok 

 

Ideje: Igény szerint 

Felelős: Gyulai-Farkas Edina 

Részvevők: NOKS dolgozók 

6. Személyi feltételek  

A törvényben előírt személyi feltételekkel rendelkezünk a 6 óvodai csoportnak megfelelően. 

Az óvodai egység dolgozói: 22 fő 

Óvodapedagógus: 13 fő 

tagintézmény-vezető 1 fő 

óvodapedagógus pedagógus végzettséggel 7 fő 

mesterpedagógus 1 fő 

szakvizsga 3 fő 

óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma 5 fő 

Óraadók: 3 fő 

logopédus – SNI fejlesztés 1 fő 

tiflopedagógus – SNI fejlesztés 1 fő 

gyógypedagógus – BTMN fejlesztés 1 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozó: 9 fő 

pedagógiai asszisztens 2 fő 

szakképzett dajka 6 fő 

óvodatitkár 1 fő 

6.1. A tagintézmény-vezető munkaidejének kialakítása: 

- Heti munkaidő: 40 óra 

- A gyermekek között csoportban eltöltött kötelező munkaidő: heti 24 óra 

- A fennmaradó időben tagintézmény-vezetői feladatokat lát el. 

6.2. Óvodapedagógusok munkaidejének kialakítása:  

- Heti munkaidő: 40 óra 

- A gyermekek között csoportban eltöltött kötelező munkaidő: heti 32 óra 

A heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 8 órából maximum 4 óra a Nkt. 62.§ 

(8) valamint 326/2013. (VIII.30) 17.§(1) alapján a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le 

nem kötött részének szervezett feladatai: 

- A foglalkozások előkészítése. 

- A gyermekek teljesítményének értékelése. 

- Az intézmény kulturális és sportéletének megszervezése. 

- Egyházi és világi ünnepek megszervezése, lebonyolítása.  

- A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása. 
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6.3. A gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása 

- Eseti helyettesítés. 

- A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység (elektronikus 

csoportnapló, előjegyzési napló, felvételi - mulasztási napló, dokumentációk ve-

zetése, ebédrendelés, pályázatok). 

- Az intézményi dokumentumok készítése, vezetése. 

- Szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra. 

- Pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása. 

- A nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel. 

- Szakmai munkaközösség-vezetés. 

- Munkacsoportok vezetése. 

- Az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közremű-

ködés. 

- Környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása. 

- A Pedagógiai Program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzí-

tett egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása (családlátogatás, part-

neri kapcsolatok, programok, egyházi és világi rendezvények, értekezletek). 

- Pedagógus továbbképzésben való részvétel. 

- Szertár fejlesztése, karbantartása. 

-  - Az előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen a gyermekek-

foglalkozásnak nem minősülő felügyelete (kirándulás, élményszerző séta). 

 

A munkabeosztás összeállításának alapelve az óvodai intézmény zavartalan működése és 

az óvodapedagógusok egyenletes terhelése. Munkáltatójuk az intézmény igazgatója, köz-

vetlen irányítójuk a tagintézmény-vezető. Az óvodapedagógusok munkarendjét, munkaidő 

beosztását, meghatározott és egyéb feladatait a Munkaköri leírás tartalmazza. 

 

7. Gazdasági és tárgyi feltételek 

A Liliom Óvoda alapvető működési feltételei 2020/2021-es nevelési évben is biztosítva van-

nak. 

Az óvodai eszközöket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete által előírt 

minimum felszerelési és eszköz feltételeket továbbra is folyamatosan pótoljuk, és az elhaszná-

lódottakat cseréljük.  

Óvodánk mindkét épületében 2020. szeptember 1-én 6 óvodai csoportot indítottunk el. 2 kis 

csoport, 1 kis-középső csoport, 1 középső-nagycsoport, és kettő nagy csoport kezdi meg mun-

káját az óvodai csoportszobákban. 

 

7.1. Rövid távú tervezés: A COVID-19 járvány megelőzése, elkerülése érdekében az óvodá-

ra megalkotott intézkedési tervben rögzítetteknek megfelelő biztonságos működés. Az elekt-

ronikusan történő zavartalan OVPED működtetése érdekében szélessávú internet hálózat ki-

alakítása, laptopok használata. Homokozó ülőkéinek javítása. Óvodánk két épülete miatt és a 

mindennapos fertőtlenítés, takarítás érdekében nagy teljesítményű porszívó beszerzése. A 

felújított épületünknél a hibás vízelvezetők (eresz) javítása sorozatos hibajelzés ellenére nem 

történt meg garanciálisan, így azt továbbra is, folyamatosan jelezni szükséges az Önkormány-

zat felé. Fenntartó által biztosított új udvari játékok telepítése, térkövezés, balesetmentes járda 

kiépítése – kerékpártároló bővítése, korszerűsítése. 
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7.2. Középtávú tervezés: A még megmaradt, de elhasználódott udvari játékok felújítása, eset-

leges cseréje. Hatodik (utolsó) csoportban lévő régi gyermek fektetők korszerűbbre való le-

cserélése. Szúnyoghálók ablakokra történő felszerelése. 

 

7.3. Hosszú távú tervezés: Balesetmentes játszóudvar rendezés (szennyvízakna tetők meg-

szüntetése) a gyermekek és felnőttek testiépségének megőrzése érdekében. Régi elhasználó-

dott vizes blokk felújítása. Gyermekbútorok (asztalok) szőnyegek lecserélése. 

8. A 2020/2021 nevelési év kiemelt feladatai, céljai 

8.1. Elsődleges célunk: Alapvető célkitűzésünk, hogy a hozzánk járó gyermekek szeressenek 

óvodába járni, legyen lehetőségünk személyiségük kibontakoztatására, ugyanakkor katolikus 

lelkiséggel és szellemiséggel is rendelkezzenek. Isten szeretetére nevelés- megismerkedés a 

teremtő, a gondviselő és szerető Istennel és Jézussal, az Isten Fiával. A keresztény értékeken 

alapuló, a másikra odafigyelő, a másikért áldozatot hozó, toleráns közösségi nevelés létreho-

zása. Az Istennel való személyes találkozás lehetőségét, azaz a hit felkínálását. Továbbá az 

óvodás korú gyermekek jogainak, érdekeinek tiszteletben tartása mellett a nyugodt, szeretet-

teljes, kiegyensúlyozott légkör biztosítására törekedjen minden óvodai alkalmazott. Törvé-

nyes, jogszabályi előírásoknak megfelelő, fenntartó által elvárt színvonalas intézmény műkö-

désének biztosítása.  

 További céljaink: 

 Az ONAP, az óvodapedagógiai programjának, az általános pedagógiai céloknak, szem-

pontoknak való megfelelés. 

 A gyermek Isten ajándéka. Ezen szellemiségben élve a katolikus vallás és nemzeti 

kultúra közvetítése által a gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, érzelmi 

fejlődésének elősegítése, gazdagítása, képességek kibontakoztatása. A béke, a békesség 

érzésének, eszményének a mélyítése. 

 Tiszteljék szüleiket és embertársaikat, segítsék egymást, és törekedjenek a jóra. Megta-

nulják kéréseik, imádságait saját szavakkal való megfogalmazását. 

 Az óvodapedagógusok életpéldája által kapják meg a keresztény hit alapvető ismereteit. 

 Tudják a másik javát is szolgálni: az odafigyelés, az ajándékozó szeretet, a megbocsátás 

és a bocsánatkérés gyakorlása által. 

 Családoknak, hozzátartozóknak segítséget nyújtunk a keresztény nevelés helyes értel-

mezésében. Egyházi ünnepeink, rendezvényeink során tapasztalják meg katolikus hit-

életünket. 

 A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, 

valamint közvetítése a gyermek által a családba. 

8.2. Rövid távú feladataink:  

 A COVID-19 világjárvány megelőzése, lassítása érdekében megfogalmazott és írásban 

rögzített Intézkedési tervben foglaltak szerinti működés.  

 A köznevelési törvényben, rendeletekben, szabályokban meghatározott feladatok 

folyamatos figyelemmel kísérése, és határidőben történő megvalósítása. 

 Teremtésvédelemi területen, valamint külsővilágunk tevékeny megismerése során 

környezettudatos magatartás kialakítására, egészséges életmódra nevelés. 

 Az óvoda és a már jelenlévő családok kapcsolatainak erősítése, mélyítése. Újonnan 

érkező gyermekek családjaival való nyitott, bizalommal teljes kapcsolatra való 

törekvés. 
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 Szülőkkel, hozzátartozókkal való partneri együttműködés erősítése, új kapcsolati 

formák keresése, a szülői javaslatok mérlegelése.  

 Az óvoda- iskola átmenet eddigi gyakorlatának megfelelően, a jó partneri kapcsolat 

tovább fejlesztése, közös tevékenységek szervezése, bővítése. Új ötletek megvalósítása. 

 Pedagógiai programunkban rögzítetteknek megfelelően a tehetséggondozás óvodai 

megvalósítása sikeres intézményünkben. Továbbra is működtetjük az immár évek óta 

közkedvelt tehetségműhelyeinket. („Majorett” és „Bütykölde”) . Ebben az évben új te-

hetségműhelyt indítunk útjára „Zeneovi” címmel. 

 Sikeresen pályáztunk a meghirdetett „Okosóvoda ”programra. Az oktatáson résztvevő 

kollégánk sikeres vizsgája után a tartalmasabb, könnyebben szerkeszthető, esztétikus 

óvodai honlapunk megszerkesztése és elindítása, működtetése a cél.  

8.3. Középtávú feladataink:  

 2020. tavaszán a COVID-19 világjárvány miatt elmaradt a külső szakmai napunk meg-

rendezése a nagykörűi Cseresznyevirág Katolikus Óvodával. 2021. tavaszán szeretnénk 

pótolni. 

 Az óvodai intézménnyel kapcsolatos fenntartói, szülői, OH-i elvárások változásának 

figyelemmel kísérése. Amennyiben szükséges Intézkedési tervünket módosítjuk. 

 Továbbra is figyelemmel kísérjük a Pedagógusi életpályamodell törvényi előírásait, az 

esetleges változásokról időben tájékoztatjuk a nevelőtestület tagjait. A jelentkezéseket 

regisztráljuk.  

 A BECS munkájának megismertetése a „kisóvónénikkel”, hiszen egy és két év múlva 

már ők is diplomás óvodapedagógusként teljesítik munkájukat. Intézményi, pedagógusi 

önértékelésre való felkészülés. 

 Beiskolázási terv áttekintése, esetleges módosítása. Továbbképzési lehetőségek figye-

lemmel kísérése, biztosítása. Ebben az évben az egészségünk megőrzése, biztonsága ér-

dekében preferáljuk az on-line képzéseken való részvételt. 

8.4. Hosszú távú feladataink:  

 Nevelő testület által közösen vallott, Helyi Pedagógiai Programunkban rögzített célok, 

feladatok, elvárások megvalósulásának és fenntarthatóságának állandó ellenőrzése, 

amennyiben szükséges módosítások, kiegészítések elvégzése. (pl. törvényi, rendeleti, 

ONAP módosulás miatt) 

 Helyi Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok, feladatok folyamatos 

megvalósítása.  

 Utazó szakemberek bevonásával (logopédus, gyógypedagógus, tiflopedagógus, fejlesztő 

pedagógus) és a szülőkkel együttműködve prevenciós és korrekciós testi, érzékszervi, 

lelki nevelési feladatok ellátása.  

 Belső hospitálások, szakmai napok, bemutató tevékenység keretében tudásmegosztás, 

szakmai tudás fejlesztése, bővítése. Szakmai nyelvezet gyakorlása, mélyítése.  Csapat-

építés.  

 Intézményi Önértékelési Szabályzatban lefektetett, pedagógusi önértékelés eredményes 

végrehajtása. Belső önértékelési csoport munkájának segítése. 

 Óvodásaink társadalom által elvárt viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való 

együttnevelés erősítése. 

 Esetlegesen szülők viselkedésének alakítása, óvodapedagógusokkal, óvodai dolgozók-

kal szembeni helyes magatartás formálása. 

 Keresztényi magatartás mélyítése, erősítése. 
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 Az óvoda kapcsolatainak – szülőkkel, külső partnereinkkel – mélyítése, új kapcsolatok 

kiépítése érdekében tovább kell erősíteni azokat az együttműködési formákat (nyílt na-

pok, rendezvények, ünnepek, városi rendezvényeken való fellépés), melyek hatására 

reális képet kaphatnak óvodánk nevelőmunkájáról, értékeinkről, hagyományainkról.  

 Óvodapedagógusok szakmai fejlődésének támogatása belső és külső továbbképzések 

által. „Kisóvónénijeink” - 3 fő óvodapedagógusi tanulmányit kezdte meg -, így szakmai 

támogatásuk nagyon fontos. 

8.5. Kiemelt feladataink:  

„Minden általa és érte teremtetett” (Kol 1,16) 

a. Teremtésvédelem és egészségvédelem, egészségfejlesztés, külső világ tevékeny 

megismerése,  

Kiemelt szerepet kap óvodánk nevelői munkájában a gyermekek megismerő tevékenysége, 

amely köré szervezzük a pedagógiai, pszichológia feladatainkat. Elsődleges célunk teremtés-

védelmi feladatunknál, hogy dolgozóink szemléletváltozása, a közös imádság, szó és tett a 

természeti környezet érdekében megvalósuljon. Majd csak ezután tudjuk hitelesen a hozzánk 

járó gyermekekben is kialakítani az Isten által teremtett világ védelméről való gondoskodást, 

a természet- állatvédelmet, természet- állatbarát viselkedést. 

Óvodánkban az óvodapedagógusok úgy segítenek a gyermekeknek e tanulási folyamatban, 

hogy közben közös otthonunk, a teremtett világ védelmének fontosságát is hangsúlyozzák. 

Október első hetében Assisi Szent Ferenc – természet védőszentje –emléknapjára és az állatok 

világnapjára készülnek a gyermekek életkorának megfelelő tevékenységekkel. Az óvodások 

úgy ismerkednek meg a szent rendalapító életével, cselekedeteivel, hogy közben kiemelt fi-

gyelmet fordítanak az őket körül vevő teremtett világra. Az állatok világnapja kapcsán igye-

keznek az óvodapedagógusok megismertetni a gyermekekkel Szent Ferenc tanítását. 

Külső világ tevékeny megismerése során célunk, hogy a gyermekekben erősödjön a pozitív 

kötődés szülőföldjéhez, a nemzeti kultúra hagyományaihoz, közvetlen lakóhelyük, szülőföld-

jükhöz. Kiváló alkalom nyílik erre kirándulások, csoportos séták során, a szabályos közleke-

dési ismeretek játékos gyakoroltatása idején vagy az udvaron őszi, tavaszi kerti munkák al-

kalmával. 

Továbbá kiemelt fejezetet szentelünk a külső világ tevékeny megismerésére, az egészségvéde-

lemre, egészségfejlesztésre, ami megjelenik a minden napi életünkben. Az óvodás korú gyer-

mekek egészségének fejlesztését kulcskompetenciaként valósítjuk meg óvodánkban. Minden 

óvodai dolgozó számára fontos a gyermekekben az egészséges életmód iránti igény alakítása 

(csökkenetett cukor, só tartalom), a testi-lelki fejlődés elősegítése, az egészségmegőrzés szo-

kásainak kialakítása. Előző nevelési évünk során helyi körzeti orvosunkkal együttesen egész-

ségnapot szerveztünk. 2021 tavaszán szeretnénk ismételten egészségnapot szervezni és lebo-

nyolítani. A nap folyamán a szülőkkel közösen egészséges ételek készítését, kóstolását, vala-

mint játékos mozgást fejlesztő tevékenységeket tartunk a szabadban, ahol a gyermekek meg-

ismerhetik az egészséges és egészségtelen ételeket és szó esik az egészségvédelméről, jóté-

kony hatású testmozgásról.  

b. Tanfelügyelet, minősítés 

Óvodánk ebben a nevelési évben nem vesz részt Pedagógus II. fokozatot megcélzó minősítési 

eljárásban. Vezetőként feladatom a fiatal kolléganők bátorítása, buzdítása az eljárásra való 

jelentkezésre. Az intézmény ehhez minden szakmai segítséget, felkészítést biztosít. A peda-

gógusi előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer változásainak állandó 

figyelemmel kísérése, pedagógusok megfelelő, időben történő tájékoztatása (pl. jelentkezésre 

való időpont, pedagógusi kompetencia)  
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c. „Okosóvoda” program 

Sikeresen pályáztunk az „Okosóvoda” programra. Kapcsolatfelvétel, egyeztetés, oktatáson 

való részvétel, kivitelezés, működtetés. 

Kapcsolattartó személy: Árvai Judit óvodapedagógus 

Oktatáson résztvevő személy: Katona Beatrix óvodapedagógus 

Ellenőrzést végző személy: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

8.6. Családokkal együttesen tervezett óvodai programok: 

 Hagyománnyá vált Babazsúr napunk évkezdéskor a COVID-19 világjárvánnyal szem-

beni védekezés, megelőzés miatt újonnan érkező ovisainknak és szüleiknek elmaradt 

 Almaszüretelés ebben a nevelési évben szintén elmarad 

 A járvány elkerülése érdekében a Munkadélutánokat jövő tavaszra tervezzük: ajándékok 

készítése a gyerekeknek (pl. születés-, névnapra, gyermeknapra ajándékok elkészítése) 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Mocorgós lelkinap helyi templomunkban 

 Anyák napja 

 Gyereknap 

 Kirándulások 

 Ballagás - óvoda feldíszítése (középső csoportos szülők) 

További célok:  

 Katolikus keresztényi kultúránk, magyarságunk hagyományainak ápolása, gazdagítása. 

 Tantestület folyamatos tájékoztatása, megfelelő információáramlás. 

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése, a lehetőség szerinti külső tovább-

képzéseken történő részvétellel, valamint önképzéssel (KAPI), csapatépítés. 

Felelős: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

Dokumentum:  Pedagógiai Program, Elektronikusan vezetett csoportnapló, Felvételi 

mulasztási napló (papír alapú és elektronikusan vezetett napló, Elő-

jegyzési napló, Önértékelési kézikönyv, Tanfelügyeleti kézikönyv 

Határidő: folyamatos 

9. A tehetséggondozó program folytatása intézményünkben 

Név: „Bütykölde” kézműves-műhely 

Felelősök: Gazsó Sándorné, Katona Beatrix, Hetroviczné Kasza Katalin 

Dokumentum:  Munkaterv, Névsor, Szülői hozzájáruló nyilatkozat 

Egyéni fejlődési dokumentum  

Határidő: Éves munkaterv: 2020.10.02. 

Többi dokumentum: folyamatos 

 

Név: Majorett 

Felelősök: Lukácsné Németh Edit, Eszteró Imréné 

Dokumentum:  Munkaterv, Névsor, Szülői hozzájáruló nyilatkozat 

Egyéni fejlődési dokumentum  

Határidő: Éves munkaterv: 2020.10.02. 

Többi dokumentum: folyamatos 
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Név: Zeneovi 

Felelősök: Pádár-Nánási Ivett óvodapedagógus, Farkasné Juhász Anita pedagó       

giai asszisztens 

Dokumentum:  Munkaterv, Névsor, Szülői hozzájáruló nyilatkozat 

Egyéni fejlődési dokumentum  

Határidő: Éves munkaterv: 2020.10.02. 

Többi dokumentum: folyamatos 

10. Sajátos feladatok, speciális szolgáltatások 

10.1. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

Felelős: Péter Lászlóné óvodapedagógus, Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-

vezető 
Dokumentum: Nyilvántartás, Feljegyzés, Határozat 

Határidő: folyamatos 

10.2. Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral 

küzdő gyerekek gondozása 

Feladataink meghatározása:  

 Pedagógiai Program 8.1. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 Pedagógiai Program 8.2. Tanulási problémákkal küzdő, magatartászavarok miatt prob-

lémás gyermekek, kivételes képességű gyermekek 

10.3. SNI, BTMN gyerekek nyilvántartása, az ellátás megszervezése  

Feladataink: 

 A SNI és BTMN gyerekek szakvéleményében meghatározott diagnózis, javasolt terápi-

ák, előírt szakemberek, felülvizsgálat határideje pontos nyilvántartása. 

 A speciális feladatot ellátó pedagógusok munkakörének (logopédus, tiflopedagógus, 

gyógypedagógus) meghatározása, az előírásoknak megfelelő ellátás megszervezése, 

munkaidő pontos beosztása, nyilvántartása. 

Felelős: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

Óvodatitkár 

Speciális feladatot ellátó szakember 

Dokumentum: SNI, BTMN gyerekek nyilvántartása 

A speciális feladatot ellátó szakemberek munkaidő beosztása – órarendek 

Határidő: folyamatos 

10.4. Hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szakszerű 

ellátása 

Feladataink meghatározása: 

 Pedagógiai Program 8.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása. 

Felelős: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

Óvodatitkár 

Dokumentum: Csoportnapló 

Határozatok nyilvántartása 

Határidő: folyamatos 
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10.5. Nemzeti, etnikai nevelés 

Feladataink meghatározása: 

 Pedagógiai Program 8.3. Nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok  

Felelős: óvodapedagógusok 

Dokumentum: Csoportnapló 

Határidő: folyamatos 

11. Kapcsolatok  

Feladataink meghatározása:  

 Pedagógiai Program 7. Az óvoda kapcsolatai  

11.1. Óvoda – család 

Családdal való kapcsolattartás 

Feladataink meghatározása:  

 Pedagógiai Program 7.1. A családdal való kapcsolat  

Felelős: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

Óvodapedagógusok 

Dokumentum: Elektronikusan vezetett csoportnapló 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció 

Jegyzőkönyvek 

Határidő: folyamatos 

11.2. Kapcsolat külső intézményekkel 

Feladataink meghatározása: 

 Pedagógiai Program 7.2. Kapcsolatok külső intézményekkel  

Felelős: Nagyné Lenge Margit igazgató 

Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

Dokumentum: Feljegyzések, 

Jegyzőkönyvek,  

Együttműködési megállapodások 

Határidő: folyamatos 

12. Belső ellenőrzés, önértékelés – értékelés 

Feladataink meghatározása:  

 A belső ellenőrzés, értékelés feladatait, ütemezését - A Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola és Liliom Óvoda Önértékelési Program 2019 – 2020-ig terjedő 

nevelési év ütemterve - határozza meg.  

Felelős: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

Önértékelési csoport tagjai 

Dokumentum: Önfejlesztési tervek - óvodapedagógusok 

Intézményi Intézkedési terv 

Határidő: Ütemterv szerint 
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12.1.  Dokumentumok ellenőrzése, értékelése 

Ellenőrzésre kerülő szakmai dokumentumok: 

 Elektronikus Csoportnapló – OVPED – óvodapedagógussal együttesen 

 A gyermek egyéni fejlődését nyomon követő dokumentáció 

 Szakmai Munkaközösség munkaterve 

 Tehetséggondozó műhelyek munkatervei 

 Munkacsoportok éves munkatervei 

 BTMN, SNI gyerekek nyilvántartása 

 Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nyilvántartása 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság nyilvántartása 

 Veszélyeztetett gyerekek nyilvántartása 

Egyéb nyilvántartások: 

 Felvételi – mulasztási napló 

 Jelenléti ív nyilvántartás 

12.2. A dokumentumok ellenőrzésének, értékelésének ütemterve 

Dokumentum Ellenőrzés 

időpontja 

Ellenőrzés 

tartalma 

Felelős 

Jelenléti ív  

2020/2021 

Minden hónap 

utolsó munka-

napja 

Munkaidő pontos vezeté-

se, adatok egyeztetése 
Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Felvételi – mulasztási 

napló 

2020/2021 

Minden csoport  

2020.09.01. 

Adatok pontos felvezetése Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Elektronikusan veze-

tett Csoportnapló 

2020/2021 

4-5-7 éves kor-

csoport  

2020. 09.11. 

3-4 éves korcso-

port 2020.10.01. 

Minden cso-

portban: 

2021.06.11. 

A dokumentáció pontos, 

szakszerű vezetése, szak-

mai nyelvezet és tartalom, 

lezárás. 

Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Szakmai Munkakö-

zösség Munkaterve 

2020/2021 

2020.10.09. A dokumentáció pontos, 

szakszerű, elkészítése. 
Balázsiné Hubai Ildikó 

óvodapedagógus 

Munkacsoportok 
Munkaterve 

2020.10.09. A dokumentációk pontos, 

szakszerű, elkészítése 
Munkacsoport vezetői 

BTMN, SNI gyerekek 

nyilvántartása 

2019.09.01. A nyilvántartás pontos 

vezetése 
Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Óvodatitkár 

Hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrá-

nyos helyzetű gyere-

kek nyilvántartása 

2020.09.01. A nyilvántartás pontos 

vezetése 
Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Óvodatitkár  

Veszélyeztetett gye-

rekek nyilvántartása 

2020.09.01. A nyilvántartás pontos 

vezetése 
Gyulai-Farkas Edina 
tagintézmény-vezető 
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Óvodatitkár 

Rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvez-

ményre való jogosult-

ság nyilvántartása 

2020.09.01. A nyilvántartás pontos 

vezetése 
Gyulai-Farkas Edina 
tagintézmény-vezető 

Óvodatitkár 

 

 

Feladat Dokumentum Határidő Felelős Értekezlet szer-

vezése 

Elektronikusan 

vezetett csoport-

naplók, Felvételi-

mulasztási naplók, 

Egyéni fejlesztési 

tervek áttekintése 

esetleges módosítá-

sa, újonnan érkező 

gyermekeknek 

megnyitása 

Elektronikusan 

vezetett csoport-

naplók, Felvéte-

li-mulasztási 

naplók, 

A gyermek fej-

lődését nyomon 

követő doku-

mentáció 

2020. szeptem-

ber 01.  
Gyulai-Farkas 

Edina 

tagintézmény-

vezető 

Tanévnyitó érte-

kezlet  

2020. aug. 31. 

Esemény és prog-

ramterv elkészítése 

a 2020/2021. neve-

lési évre 

Esemény és 

programterv 

2020/2021. neve-

lési év 

2020. október16. Gyulai-Farkas 

Edina  
tagintézmény-

vezető 

Tanévnyitó érte-

kezlet  

2020. aug. 31. 

Intézményi Munka-

terv elkészítése a 

2020/2021. nevelési 

évre 

Munkaterv 

2020/2021. neve-

lési év 

2020. szeptem-

ber 18. 
Gyulai-Farkas 

Edina  
tagintézmény-

vezető 

2020. szept. 16. 

Szakmai munka-

közösség és mun-

kacsoportok meg-

alakulása, céljai-

nak, feladatainak 

intézményi megha-

tározása 

Jegyzőkönyv 2020. augusztus 

31. 
Gyulai-Farkas 

Edina 

tagintézmény-

vezető 

Tanévnyitó érte-

kezlet 

2020. aug. 31. 

Szakmai munka-

közösség éves 

munkatervének 

elkészítése 

Éves munkaterv 2020. október 

09. 
Balázsiné Hubai 

Ildikó 

 

Szakmai munka-

közösség munka-

tervének ismerteté-

se 

Éves munkaterv 2020. október 

16. 
Balázsiné Hubai 

Ildikó 

Szakmai munka-

közösségi érte-

kezlet 

2020. okt. 16. 

Munkacsoportok 

munkatervének 

elkészítése 

Éves munkaterv 2020. október 7. Munkacsoport 

vezetők 

 

Munkacsoportok 

munkatervének 

ismertetése 

Éves munkaterv 2020. október 

16. 
Munkacsoport 

vezetők 

Nevelő testületi 

értekezlet  

2020. okt. 16. 
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Féléves beszámo-

lók 

Csoport naplók, 

féléves nevelési 

tervek beszámo-

lói, Szakmai 

munkaközösség 
féléves értékelő-

je, Munkacso-

portok beszámo-

lója 

2021. január 29. Gyulai-Farkas 

Edina  

tagintézmény-

vezető 

Óvodapedagó-

gusok, Szakmai 

munkacsoport 

vezető, Munka-

csoport vezetők 

Testületi 

értekezlet 

2021. jan. 29. 

A 2020/2021. neve-

lési év értékelése 

Évvégi beszá-

molók, év érté-

kelő, „házi ju-

talmazás” 

2021. június 11. Nagyné Lenge 

Margit 

igazgató 

Gyulai-Farkas 

Edina 

tagintézmény-

vezető 

Nevelési évzáró 

értekezlet 

2021. jún. 11. 

13. Továbbképzések 

Feladataink meghatározása: 

 Akkreditált továbbképzések koordinációja. 

 A COVID-19 világjárvány miatt 2020 – 2021 nevelési évben preferáljuk az on-line to-

vábbképzéseken való részvétel. Az óvodapedagógusok továbbképzéseken való 

részvételének elveit az aktuális Továbbképzési terv tartalmazza. 

14. Gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó feladatok 

Feladataink meghatározása: 

 A gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések betartása. 

 A gyermekeket évszakonként tájékoztatni kell a balesetveszélyekre. 

 A gyermekbaleseteket követően meg kell határozni azokat a feladatokat, amellyel el-

kerülhetők a hasonló típusú gyermekbalesetek. 

 Az esetleges gyermekbalesetek törvényileg előírt dokumentálása, jelentési kötelezett-

ség. 

Felelős: Óvodapedagógusok 

Dokumentum: Elektronikus Csoportnapló (OVPED) 

Határidő: folyamatos 

15. Szakmai munkaközösség, munkacsoportok 

Szakmai Munkaközösség és munkacsoportok munkájának célja és feladatai:  

 Fenntartó elvárásainak, előírásainak megfelelően a hitéletre való nevelés bevezetése, 

gyakorlása. 

 A szakmai-gyakorlati munka színvonalának emelése, a nevelő munka hatékonyságá-

nak növelése. 

 A nevelőtestületben a pedagógiai munka fejlesztése, újítása, eredmények, tapasztala-

tok közreadása. 

 Korszerű szakismeretek közvetítése, pedagógiai folyamatok elemzése, értékelése. 

 Pedagógiai Program folyamatos elemzése, alakítása. 
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Szakmai munkaközösség Munkaközösség vezető 

Felelős: Balázsiné Hubai Ildikó óvodapedagógus 

Dokumentum: Munkaterv 

A munkaterv elkészítésének határideje: 2020. október 07. 
 

Munkacsoportok Munkacsoport vezetők 

Beóvodázást segítő és óvodai hiányzást el-

lenőrző munkacsoport 

Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

Gyermekvédelmi munkacsoport Péter Lászlóné óvodapedagógus 

Külsős kapcsolattartó munkacsoport Lukácsné Németh Edit mesterpedagógus, 

Pádár-Nánási Ivett óvodapedagógus 

Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport Balázsiné Hubai Ildikó, Péter Lászlóné 
óvodapedagógus 

Katolikus hittan munkacsoport Fábián Éva óvodapedagógus 

Eszteró Imréné óvodapedagógus, hitoktató 

A nevelőtestület Szakmai munkaközössége és a munkacsoportok az elkészített éves 

munkatervek alapján készülnek a feladatok ütemezésére. 

Felelős: Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

Dokumentum: Liliom Óvoda Szakmai Munkaközösség és Munkacsoportok munkatervei 

a 2020/2021-es nevelési évre 

Határidő: 2020. október 07. 

16. PR Marketing 

Feladataink meghatározása: 

Rövidtávú célok:  

 OKOSÓVODA pályázaton elnyert új óvodai honlapunk kialakítása, megszerkesztése 

elindítása, működtetése. 

 Mindennapos óvodai életünk bemutatása képekben, összefoglalókban. 

 Az intézmény pozitív megítélésének az elősegítése. 

 Közvetlen kommunikáció a családokkal, hozzátartozókkal, az önkormányzati 

képviselőkkel, helyi vállalkozókkal. 

 Állandó álláshirdetésekről tájékozódás. 

Középtávú célok: 

 Állandó jelleggel saját óvodai honlap szerkesztése, működtetése.  

 Álláshirdetésekről tájékozódás. 

 Frissülő szakmai tartalom, óvodai életünkbe való betekintés. 

Hosszú távú célok:  

 Szakmailag magas színvonalú tartalommal rendelkező, igényes, könnyen átlátható 

„hívogató” folyamatosan frissülő óvodai honlap működtetése. 

 

Felelős: Nagyné Lenge Margit igazgató 

Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

Katona Beatrix, Árvai Judit Honlap szerkesztő, működtető 

Határidő: folyamatos 
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17. Gyermekek óvodába járásával kapcsolatos szabályok, tanügyigazga-

tási rend és adminisztráció 

Feladataink meghatározása: 

- Szabályozó dokumentum: A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda 

SZMSZ-e  

- Szabályozó dokumentum: Házirend  

 

Felelős: Nagyné Lenge Margit igazgató 

Gyulai-Farkas Edina tagintézmény-vezető 

Dokumentáció SZMSZ, Házirend 

Határidő: folyamatos 

18. Az óvoda egyházi és hagyományos ünnepei, rendezvényei 2020/2021. 

nevelési évben 

 Assisi Szent Ferenc emléknap (október 4.) 

 Megemlékezés védőszentünkről, Szent Imre hercegről, koszorúzás a szobránál (nov-

ember 5.) 

 Szent Márton legendája (november 11.) 

 Szent Miklós püspök legendája - Mikulás (december 6.) 

 Adventi gyertyagyújtás (november 28. – december 24.) 

 Karácsony - Iskolások betlehemi előadása (december) 

 Farsang, Kiszebáb égetés (február) 

 Húsvét (április 4.) 

 Pünkösd (május 24.) 

 Megemlékezés a magyarok nagyasszonyáról, Szűz Máriáról – Anyák napja (május) 

Feladataink meghatározása:  

 Pedagógiai Program 6. Az óvoda hagyományos és egyházi ünnepei 
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19. A 2020/2021. nevelési év feladatainak megvalósítási ütemterve havi 

lebontásban: 

SZEPTEMBER (A napok változhatnak) 

DÁTUM MEGNEVEZÉS ÉRINTETTEK KÖ-

RE 

FELELŐS 

2020.09. 

hétfőnként 

Nevelőtestületi értekez-

let 

Óvodapedagógusok Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

2020. 09. fo-

lyamatos 

Új befogadása Gyermekek Óvodapedagógusok 

2020.09.01. Felvételi-mulasztási 

napló (papír- és elektro-

nikus formában) 

Gyermekek Óvodapedagógusok 

Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

2020.09.01. Szakemberekkel kap-

csolatfelvétel, egyezte-

tés, működés elindítása 

Gyermekek Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

2020.09.11. Elektronikus csoport 

napló 

Nagy és középső cso-

portos korosztály  

Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Óvodapedagógusok 

2020.09.15.  „Esélyteremtő óvoda” 

pályázat működtetése 

Gyermekek Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Fábián Éva, Péter Lász-

lóné óvodapedagógusok 

2020.09.15. Pedagógiai szakszolgá-

lattal való kapcsolattar-

tás 

KOFA szűrés 

Gyermekek, óvoda-

pedagógusok, tagin-

tézmény-vezető 

Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Óvodapedagógusok 

2020.09.16. SZK értekezlet Szülői közösség 

Tagintézmény-vezető 

Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

2020.09.  

folyamatos 

SNI, BTMN gyermekek 

nyilvántartása 

Gyermekek Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

2020.09. 

folyamatos 

HH, HHH gyermekek 

nyilvántartása 

Gyermekek,  Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Andrási Viktória 

óvodatitkár 

2020.09. 

folyamatos 

Étkezés nyilvántartása Gyermekek Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Andrási Viktória 

óvodatitkár 

2020.09. 

folyamatos 

DIFER mérés Nagy és középső cso-

portos korosztály 

Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Óvodapedagógusok 

2020.09. 

folyamatos 

KIR nyilvántartás  Gyermekek, alkalma-

zotti közösség 

Gyulai-Farkas Edina 

tagintézmény-vezető 

Andrási Viktória  

óvodatitkár 

2020.09. Szakmai munkaközös-

ségi értekezlet 

Óvodapedagógusok Szakmai munkaközös-

ség vezető 

2020.09.25. Mihály- napi vásár Covid-19 járvány 

miatt csak csoport 

szintű 

Péter Lászlóné 

Gazsó Sándorné 

óvodapedagógusok 
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OKTÓBER (A napok változhatnak) 

DÁTUM MEGNEVEZÉS ÉRINTETTEK KÖ-

RE 

FELELŐS 

2020.10. 

hétfőnként 

Nevelő testületi értekez-

let 

Óvodapedagógusok Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2020.10.01. Elektronikus csoport-

napló elkészítése 

Kiscsoportos korosz-

tály 

Óvodapedagógusok 

2020.10.01. Idősek Világnapja Gyermekek, Nyugdí-

jas Klub 

Óvodapedagógusok 

2020.10.04. Assisi Szent Ferenc nap 

Állatok Világnapja 

Gyermekek Csoportos óvódapeda-

gógusok 

2020.10.07. Szakmai munkaközös-

ség munkaterve 

Óvodapedagógusok Szakmai munkaközös-

ség vezető 

2020.10.07. Munkacsoportok mun-

katervei 

Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok 

2020.10.08. Magyarok Nagyasszo-

nya – látogatás a temp-

lomba 

Gyermekek Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

Óvodapedagógusok 

2020.10. 

folyamatos 

Honlap szerkesztése, 

működtetése 

Szülők 

Óvodapedagógusok 

Árvai Judit 

Katona Beatrix 

óvodapedagógusok 

2020.10. Szakmai Munkaközös-

ségi értekezlet 

Óvodapedagógusok Szakmai munkaközös-

ségvezető 

2020.10.23. 1956-os forradalom em-

léknapja (október 23.) 

Gyermekek Óvodapedagógusok 

 

NOVEMBER (A napok változhatnak) 

DÁTUM MEGNEVEZÉS ÉRINTETTEK KÖ-

RE 

FELELŐSÖK 

2020.11.  

hétfőnként 

Nevelő testületi értekez-

let 

Óvodapedagógusok Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2020.11.05. Szent Imre herceg – 

Védőszentünk napjának 

megünneplése 

Gyermekek 

 

Óvodapedagógusok 

2020.11. Biblia óra Óvodapedagógusok 

Pedagógiai asszisz-

tensek 

Koltavári Attila atya 

Eszteró Imréné 

óvodapedagógus 

2020.11.11. Szent Márton legendája Gyermekek Óvodapedagógusok 

2020.11. 

folyamatos 

Honlap szerkesztése, 

működtetése,  

Szülők 

Óvodapedagógusok 

Árvai Judit 

Katona Beatrix 

óvodapedagógusok 

2020.11. Mikulás napi színjátszó 

műsorra és ünnepségre 

való készülődés 

Óvodapedagógusok Árvai Judit 

Pádár-Nánási Ivett 

óvodapedagógusok 
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DECEMBER (A napok változhatnak) 

DÁTUM MEGNEVEZÉS ÉRINTETTEK KÖ-

RE 

FELELŐS 

2020.12. 

hétfőnként 

Nevelő testületi értekez-

let 

Óvodapedagógusok Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2020.12.04. Borbála ág - időjóslás Gyermekek Óvodapedagógusok 

2020.12.06. Szent Miklós napja 

Mikulás 

Gyermekek 

Szülők 

Meghívott vendégek 

Árvai Judit 

Pádár-Nánási Ivett 

óvodapedagógusok 

2020.12. Szakmai munkaközös-

ségi értekezlet 

Óvodapedagógusok Szakmai munkaközös-

ségi vezető 

2020.12. Adventre való készülő-

dés 

Adventi gyertyagyújtás 

Gyermekek Eszteró Imréné 

óvodapedagógus 

2020.12. Karácsonyi Lelki nap 

Betlehemi játékok 

Gyermekek 

Iskolások 

Meghívott vendégek 

Eszteró Imréné 

óvodapedagógus 

Eszteró Dóra 

pedagógiai asszisztens 

2020.12. Fertőtlenítő nagytakarí-

tás 

Dajkák Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

Dajkák 

 

2021. JANUÁR (A napok változhatnak) 

DÁTUM MEGNEVEZÉS ÉRINTETTEK KÖ-

RE 

FELELŐS 

2021.01. 

hétfőnként 

Nevelő testületi értekez-

let 

Óvodapedagógusok Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2021.01.06. Vízkereszt, három kirá-

lyok napja 

Gyermekek 

 

Óvodapedagógusok 

2021.01. Szakmai munkaközös-

ségi értekezlet 

Óvodapedagógusok Szakmai munkaközös-

ség vezető 

2021.01.29. Féléves értékelő nevelé-

si értekezlet 

Alkalmazotti közös-

ség 

Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2021.01.29. Féléves beszámolók Óvodapedagógusok 

Dajkák 

Óvodapedagógusok 

Dajkák 

2021.01. Féléves szülői értekezlet Szülők Óvodapedagógusok 

2021.01. Fogadó órák Szülők Óvodapedagógusok 
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2021. FEBRUÁR (A napok változhatnak) 

DÁTUM MEGNEVEZÉS ÉRINTETTEK KÖ-

RE 

FELELŐS 

2021.02. 

hétfőnként 

Nevelő testületi értekez-

let 

Óvodapedagógusok Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2021.02. Farsang 

 

Gyermekek 

Szülők 

Óvodapedagógusok 

2021.02. Télűzés 

Kiszebáb égetés 

 

Gyermekek 

Meghívott vendégek 

Árvai Judit 

Balázsiné Hubai Ildikó 

óvodapedagógusok 

2021.02.02. Gyertyaszentelő Bol-

dogasszony 

Gyermekek Óvodapedagógusok 

2021.02. Szakmai munkaközös-

ségi értekezlet 

Óvodapedagógusok Szakmai munkaközös-

ség vezető 

 

2021. MÁRCIUS (A napok változhatnak) 

DÁTUM MEGNEVEZÉS ÉRINTETTEK KÖ-

RE 

FELELŐS 

2021.03. 

minden héten 

hétfőn 

Nevelő testületi értekez-

let 

Óvodapedagógusok Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2021.03.15. Március 15. megemlé-

kezés 

Gyermekek Óvodapedagógusok 

2021.03. Nyílt hét  Szülők 

Meghívott vendégek 

 

2020.03. Iskolaérettségi vizsgála-

tok a Nagy csoportban 

Gyermekek Óvodapedagógusok 

2021.03. Szakmai munkaközös-

ségi értekezlet 

Óvodapedagógusok Szakmai munkaközös-

ség vezető 

2021.03. Szülői értekezlet a tanító 

nénikkel 

Tanítók 

Nagycsoportos óvo-

dapedagógusok 

Nagycsoportos óvoda-

pedagógusok 

2021.03. Biblia óra Óvodapedagógusok 

Pedagógiai asszisz-

tens 

Koltavári Attila atya 

Eszteró Imréné 

óvodapedagógus 

2021.03.12. Szent Gergely napja – 

nagycsoportosok látoga-

tása az iskolában 

Gyermekek Óvodapedagógusok 

2021.03.22. Víz világnapja Gyermekek Óvodapedagógusok 
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2021. ÁPRILIS (A napok változhatnak) 

DÁTUM MEGNEVEZÉS ÉRINTETTEK KÖ-

RE 

FELELŐS 

2021.04. 

hétfőnként 

Nevelő testületi értekez-

let 

Óvodapedagógusok Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2021.04. Fertőtlenítős nagytakarí-

tás 

Dajkák Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

Dajkák 

2021.04. Szakmai munkaközös-

ségi értekezlet 

Óvodapedagógusok Szakmai munkaközös-

ség vezető 

2021.04.04. Húsvét Gyermekek Eszteró Imréné 

óvodapedagógus 

2021.04. Óvodai beiratkozások Szülők 

Gyermekek 

Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2021.04. Kirándulások szervezése Gyermekek 

Szülők 

Óvodapedagógusok 

2021.04.22. Föld Világ napja Gyermekek Óvodapedagógusok 

 

2021. MÁJUS (A napok változhatnak) 

DÁTUM MEGNEVEZÉS ÉRINTETTEK KÖ-

RE 

FELELŐS 

2021.05. 

hétfőnként 

Nevelő testületi értekez-

let 

Óvodapedagógusok Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2021.05.01. Anyák napja 

Megemlékezés a ma-

gyarok Nagyasszonyá-

ról, Szűz Máriáról 

Gyermekek 

Édesanyák 

Nagymamák 

Óvodapedagógusok 

2021.05. Szülői értekezletek Szülők Óvodapedagógusok 

2021.05.10. Madarak, fák napja Gyermekek Óvodapedagógusok 

2021.05. Szakmai munkaközös-

ségi értekezlet 

Óvodapedagógusok Szakmai munkaközös-

ség vezető 

2021.05.23. Pünkösd Gyermekek Óvodapedagógusok 

2021.05.31. Gyermeknap Gyermekek 

Szülők 

Meghívott vendégek 

Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

Balázsiné Hubai Ildikó 

óvodapedagógus 

2021.05. Ballagás Gyermekek 

Szülő 

Meghívott vendégek 

Lukácsné Németh Edit  

tagintézmény-vezető 

Eszteró Imréné 

óvodapedagógus 

2021.05. Szabadságolási terv ös--

szeállítása 

Alkalmazotti közös-

ség 

Lukácsné Németh Edit 

tagintézmény-vezető 

2021.05. Pedagógiai Szakszolgá-

lat felé felterjeszteni a 

felülvizsgálatos gyer-

mekek anyagát 

Gyermekek Óvodapedagógusok 

Lukácsné Németh Edit  

tagintézmény-vezető  
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1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek 

Álláshelyek száma:   28,5 státusz 

Betöltött álláshelyek száma:  26 

Betöltetlen álláshelyek száma: 2,5 

1.2. Pedagógus adatok 

Pedagógusok létszáma: 19 fő  

Új pedagógusok teljes állás:  Pardi Attila 

Szárazné Ferenczi Mariann 

részmunnkaidő: Dr. Szabó Zoltánné 

Óraadók: 4 fő - Őzse Mária: matematika tanítására 

 - Bán Andrea: vizuális kultúra tanítására 

 - Törőcsik István: kémia, természetismeret, biológia tanítására 

- Tóth Péterné, logopédus: SNI tanulók ellátására 

1.2.1. Megbízatások, ellátott feladatok 

A pedagógusok képesítését, neveléssel-oktatással lekötött óráinak számát, állandó megbízatá-

sait a tanév aktuális tantárgyfelosztása tartalmazza. 

Osztályfőnökök: 

1.a Darvas Andrásné 

2.a Bozsó Györgyné 

3.a Baranyiné Molnár Erika 

4.a Bordás Józsefné 

4.b Gyányi Tímea 

5.a Nagy Csaba Rudolf 

 6.a Kissné Ötvös Edit Erzsébet 

 6.b Fontos Viktória 

 7.a Antal István 

 7.b Oros-Rázsó Katalin 

 8.a Boda Zoltán 

Munkaközösségek: 

 Felsős szakmai munkaközösség 

  Vezetője: Gaszparjan Szilvia 

 Alsós szakmai munkaközösség 

  Vezetője: Bordás Józsefné 

A Diákönkormányzat munkáját segítő nevelő: 

  Oros-Rázsó Katalin 

1.2.2. A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja 

Név Szakterület Szabadnap 

Bozsó Györgyné tanító kedd 

Nagyné Lenge Margit 
tanár – magyar nyelv és irodalom 

idegennyelvtanár – német nyelv 
csütörtök 
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1.2.3. A tanévben minősülő pedagógusok 

Név Szakterület 

- - 

1.2.4. Vezetők heti ügyeleti rendje 

Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 

1.3. Az intézmény tanulói adatai 

osztály 
osztály- 

létszám 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, tanu-

lási és maga-

tartási zava-

rokkal küzdő 

tanulók 

(BTM) 

egyéni tan-

rend szerint 

tanuló 

szervezési 

létszám 

1.a 23 1 1  24 

2.a 27  1  27 

3.a 24 2   26 

4.a 14 2 5  16 

4.b 18    18 

5.a 13 1 1  14 

6.a 15 1 2  16 

6.b 14 1 1  15 

7.a 14 2 6  15 

7.b 15  1  15 

8.a 21 1 2  22 

Összesen 197 11 20  207 

Napközis csoportok: 

1. csoport: 2. és 4. osztály 

vezetője: Szárazné Ferenczi Mariann 

2. csoport: 1., 3. és 5. osztály 

vezetője: Pardi Attila 

1.4. Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 3 székhely 

telephely (jelenleg felújítás alatt) 

   ideiglenes használatba vett telephely (a felújítás idejére) 

Tantermek száma: 13 (a felújítás ideje alatt) 

Helyzetértékelés: 

A nyár folyamán befejeződött székhely épületünk felújítása, és szeptemberben kezdődik a 

telephely épület felújítása. Mivel a munkálatok augusztus végéig zajlottak iskolánkban, ezért 

a tantermek dekorálása szeptemberben folyamatosan történik. 

Szeptembertől a tanítás a székhelyen folyik, valamennyi kisebb és nagyobb termet kihasznál-

va helyeztük el az osztályokat és az irodákat. 

Az épületben valamennyi helyiség bútorzata kicserélődött, újak a tanulói és tanári asztalok, 

székek, polcok, szekrények, fogasok, szőnyegek, függönyök, az udvari padok és szeméttáro-

lók. 

Tárgyi felszereltségünk is nagy mértékben javult: 
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- Új informatika eszközöket kaptunk: teljesen megújult informatika tantermünk, a peda-

gógusok új laptopokat kaptak, az irodákat is ellátuk megfelelő eszközökkel, és új in-

teraktív táblák, projektorok érkeztek.  

- Kicseréltük a kopott, elhasználódott sporteszközöket. 

- A különböző tantárgyak tanítását segítik az érkezett szemléltető és egyéb taneszközök. 

A szakmai munkához szükséges szakmai anyagot, a működéshez szükséges nyomtatványokat, 

irodaszereket, tisztítószerek folyamatos biztosítjuk. 

A felújítás után fokozattan figyelni kell a felújított épület, az új bútorok, eszközök védelmére, 

megóvására. 

Szükséges fejlesztések a telephelyen 

- A telephely épületének, utcai kerítésének felújítása. 

- Az udvari játékok, padok cseréje. 

 

2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1. Oktatási célok, feladatok 

Alapkészségek fejlesztése és tehetséggondozás 

Alapfeladatunk kettős; egyrészt a biztos alapkészségek kialakítása, kiemelten a tanulók szö-

vegértő és kommunikációs képességének, ill. írás- helyesírási készségének fejlesztése, ezáltal 

a középfokú intézményekben továbbépíthető tudás átadása, másrészt kiemelt feladat a tehet-

séggondozás, a versenyeztetés minden tantárgyból, elsősorban megyei, országos, ill. katolikus 

iskolák által kiírt versenyeken. 

Az országos mérésből adódó feladatok, kompetenciaterületek fejlesztése 

A 2019/2020. tanévben elmaradt a kompetenciamérés, de rendelkezésre állnak a korábbi 

eredmények, melyek áttekintése megtörtént. A 2018/2019-es tanévben intézményi szinten a 

nyolcadik évfolyam matematika és szövegértés eredménye nem különbözik szignifikánsan az 

országos eredménytől, a városi és kis városi általános iskolákhoz képest a matematika ered-

mény szignifikánsan magasabb, a szövegértés nem különbözik szignifikánsan. A hatodik év-

folyam eredménye mindkét területen szignifikánsan alacsonyabb az országos, a városi és kis 

városi általános iskolák eredményéhez képest.  

Feladatunk továbbra is a 2016/2017. tanévben készített intézkedési tervben meghatározottak 

alapján végezni munkánkat: 

- A felsős szakmai munkaközösség tagjai értelmezik és elemzik a telephelyi és tanulói 

jelentéseket; 

- a munkaközösség tagjai teamben dolgozva kialakítják a szakos órákon történő 

képességfejlesztési lehetőségeket; 

- a szaktanárok a tanmenetekbe beépítik a szövegértés fejlesztés módszertanát; 

- törekedni kell a motivációs szint emelésére játékos eszközök, feladatok, aktívtábla és 

tananyag használatával; 

- célunk a pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének elismerése; 

- a pedagógusok együttműködésére rendszeres belső tapasztalatcseréket, a bevált jó 

gyakorlatok átadását, hospitálásokat, esetmegbeszéléseket, bemutató órákat tervezünk. 
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Beiskolázás, az elsős tanulók szocializálása 

A beiskolázás egyik legfontosabb feladatunk, melynek során még nagyobb figyelemmel kell 

készülnünk leendő elsőseink fogadására az óvodapedagógusokkal együtt. A leendő elsősök 

szüleinek tájékoztató szülői értekezletet tartunk, az elsős tanító nénik több alkalommal hospi-

tálnak az óvodában. Megszervezzük iskolahívogató rendezvényeinket, iskola-előkészítő fog-

lalkozásainkat. 

Továbbtanulás 

Valamennyi pedagógus feladata a tervszerű és alapos felkészítés a felvételire, a továbbtanu-

lásra, az osztályfőnököké pedig a helyes iskolaválasztás elősegítése. A középiskolai beiskolá-

zás eredményessége sokban múlik iskolánkon is, a szülő és a tanuló orientálásában, a megfe-

lelő felvilágosítás nyújtásában, ezért e tanévben is többféle lehetőséget biztosítunk nyolcadi-

kosainknak e területen: pl. pályaorientációs nap szervezése, látogatás a Kenderesi Mezőgaz-

dasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumba, középiskolák bemutatkozásának 

biztosítása, megyei szakmai pályaválasztási rendezvényeken való részvétel. 

A lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény javítása érdekében tett intézményi intéz-

kedések 

Minden tanévben félévkor és év végén az osztályfőnökök segítségével feltárjuk a lemorzsoló-

dással veszélyeztetett tanulók létszámát, vagyis azokat a tanulókat, akiknek az adott tanévben 

a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlagered-

ményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat. A lemorzsolódás megelőzésére, illetve 

csökkentésére az érintett tanulóknál komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedéseket al-

kalmazunk. 

Feladatunk, hogy növeljük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozások 

hatékonyságát, csökkentsük a lemorzsolódások számát. Ennek érdekében a tanórákon foko-

zottan figyelünk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra, motiváljuk őket a tanulásra. 

Lehetőséget biztosítunk felzárkóztató foglalkozásra, ahol a tanulási nehézséggel küzdő tanu-

lók eredményesebben, kevesebb kudarccal tanulhatnak. A sajátos nevelési igényű és beillesz-

kedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekekkel gyógypedagógusok foglalkoznak. 

Folyamatos kapcsolatot tartunk a pedagógiai szakszolgálatokkal, a Családsegítő- és Gyermek-

jóléti Szolgálattal, a védőnőkkel és az iskolaorvossal. Az osztályfőnökök nagy figyelmet for-

dítanak a problémák felismerésére és az azonnali segítségnyújtásra; az igazolatlan hiányzások 

kezelésére és csökkentésére; állandó kapcsolatot tartanak a szülőkkel: szülői értekezlet, csa-

ládlátogatás, fogadó óra keretében. Tanórán kívül szakkörök, sportkörök, kirándulások, osz-

tályprogramok, pályaorientációs rendezvények segítik a közösség és az egyén fejlesztését. Az 

osztályfőnökök és a szaktanárok együttműködve igyekszenek az egyéni képességeket felmér-

ni, a tanulók reális énképét formálni. 

Hittan oktatás 

Tanulóinknak heti két alkalommal tart hitoktató pedagógusunk hittan órát, melyeknek célja a 

tanulók bevezetése a keresztény életbe, a keresztény értékrend elmélyítése. A hitoktató felada-

ta a tanulók foglalkoztatása mellett a plébániai közösségbe való bevonásuk, például közös 

iskolai és plébániai rendezvények, hittantábor szervezésével, hagyományteremtésként az egy-

házi ünnepek méltó megünneplésével. Kiemelt jelentőségű a szülők megszólítása, a templomi 

ünnepi alkalmak és rendszeres szentmiselátogatás „benső” igénnyé formálása. Az iskolai hit-

oktatás feladata a gyerekek lelki gondozása is, hisz a gyerekek jórésze a családi háttér mini-

mális támogatásával vagy támogatása nélkül tanul katolikus hittant. 
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Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők 

Fontos feladat a pedagógusok módszertani megújulása, a hagyományostól eltérő módszerek-

ben rejlő lehetőségek kiaknázása, azok tudatos alkalmazása. Kiemelt feladat IKT eszközökkel 

támogatott tanórák szervezése, a digitális tartalmak óraközi használata. 

Az előző tanévben a digitális oktatás bevezetésének hatása egyértelműen pozitív, fejlesztő 

jellegűnek bizonyult a tantestület számára. A pedagógusok intenzív ösztönzést kaptak a meg-

újulásra, új módszerek alkalmazására, megújult a tanulók értékelése is. Rendszeres volt a ta-

pasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása. Az elsajátított digitális kompetenciákat, tapaszta-

latokat ebben a tanévben be kell építenünk az iskola fejlesztési folyamataiba. 

A munkaközösségek feladata, hogy bemutató órákat szervezzenek a jó gyakorlatok átadására. 

A NAt 2020 alapján készített helyi tanterv alkalmazása 

A jogszabály alapján az iskola a pedagógiai program részeként a miniszter által kiadott keret-

tanterveket kiegészítve helyi tantervet készített. Az intézmény által elkészített helyi tantervek 

a 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5. évfolyamokon) bevezetésre kerülő 

Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat 2020) foglalt szabályozásnak megfelelnek. Eze-

ket a Nat 2020 bevezetésével párhuzamosan, felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

Feladat az új tanterv bevezetése, a tantervhez igazodó tanmenetek adaptálása, készítése 1. és 

5. évfolyamon. 

2.2. Nevelési célok, feladatok 

Keresztényi nevelés 

A tanulók nevelésének elsődleges célja, hogy ne csak értékes, becsületes emberek, hanem 

elkötelezett keresztények is legyenek. Ez azt kívánja, hogy a pedagógusok és a tanulók maga-

tartásuk mintájául Jézus Krisztus tanítását és példáját tartsák szem előtt. Ezért a tanítást imá-

val kezdjük, és imával fejezzük be. Évente két alkalommal lelki napot tartunk (karácsonyi és 

húsvéti lelki nap), hitéleti programokat, lehetőség szerint hittan tábort szervezünk tanulóink-

nak. Bekapcsolódunk az egyházközség életébe, az egyházi ünnepekre műsorokkal készülünk, 

egyházközség tagjaival találkozókat szervezünk. 

Iskola tanulói morálja, magatartási – neveltségi szint fejlesztése 

Kiemelt nevelési feladatunk a felnőttek és egymás tiszteletére nevelés. Elsődleges célunk ta-

nulóink viselkedéskultúrájának javítása, hatékony módszerek keresése a „problémás” gyere-

kek kezelésében. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk az agresszió megelőzésére, ezért a normák 

rögzítése, a szülői kapcsolatok kiépítése már az alsó tagozaton feladat. E témában szervezzük 

nevelési napjainkat is. 

A rongálást megelőzendő az osztályok havonta egyszer kitakarítják a termüket. A tanítás után 

a padokból és a padlóról fel kell szedni a szemetet. Nagy figyelmet kell fordítanunk a felújí-

tott iskolaépület, az új bútorok, eszközök megóvására, az udvaron és a folyosón a szemétsze-

désre, az osztályfőnökök feladata ennek rendszeres ellenőrzése. 

Feladatunk tanórákon az egységes szokásrend megkövetelése. Igyekeznünk kell módszertani 

kultúránk megújítására, a tanulók érdeklődését felkeltő, ill. azt fenntartó módszerek alkalma-

zására, ezáltal munkafegyelmük javítására. A tanórákra megfelelő számú és az osztály tanuló-

inak képességi szintjéhez alkalmazkodó feladatokkal készüljünk. 

Kiemelt feladat a mulasztásokra való fokozottabb odafigyelés, azok számának csökkentése, 

melynek érdekében együtt kell működnünk a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Különösen oda kell figyelni az alsó tagozatos diákok igazolatlan hiányzására, az osztályfőnö-

köknek fel kell hívni a szülők figyelmét a fokozottabb odafigyelésre. 
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Nagyon fontos a pedagógus jelzési kötelezettsége az elhanyagolás, veszélyeztetés tényéről. A 

hatékonyabb együttműködés érdekében megbeszélést kezdeményezünk a pedagógusok, a 

gyermekjóléti szolgálat munkatársai, az esetmenedzser, a Kormányhivatal gyámügyi ügyinté-

zője és Kenderes város jegyzője között. 

Hagyományőrző tevékenységek folytatása 

Az iskolához kötődés, a közösséghez tartozás érzését erősítik az iskolai hagyományok ápolá-

sával összefüggő rendezvények, az alsós mikulás, az iskolai farsangi rendezvény, a leendő 1. 

osztályosok ismerkedése az iskolával, az anyák napi ünnepség és a ballagás. A tanév folya-

mán egyszer nyílt tanítási hetet tartunk, a szülőknek is bepillantást engedve mindennapjaink-

ba. 

Nemzeti ünnepek és emléknapok alkalmával (az aradi vértanúk napján, az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc emléknapján, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, 

a Nemzeti Összetartozás Napján) megemlékezéseket tartunk. 

A teljes iskolaközösség minden ajánlott egyházi ünnepen részt vesz a szentmisén. (A templom 

felújítása miatt a misét a plébánia kápolnájában tartja plébános úr, ezért – a korlátozott befo-

gadóképesség miatt – ezen az osztályok képviselői vesznek részt. 

A magyar szentek ünnepeiről faliújságon, iskolarádión keresztül, illetve osztálykeretben em-

lékezünk meg a hittant tanító pedagógus segítségével. 

Közösségformáló tevékenység 

A közösségépítés elősegítése, a viselkedéskultúra javítása érdekében valamennyi osztályfőnök 

feladata, hogy rendszeresen – legalább havonta egy alkalommal – tartsanak osztályprogramot 

vagy vegyenek részt közösen a diákönkormányzat által szervezett programon. 

A közösségi tudat erősítését elősegítik a mindennapos, illetve rendszeres vallásgyakorlás – az 

ima, a szentmisék (Veni Sancte Tanévnyitó ünnepély, Tanévzáró Te Deum, karácsony, hús-

vét) és a lelkigyakorlatok. 

Teremtett világunk védelme 

Teremtett világunk védelmének fontosságára már az előző tanévekben is felhívtuk tanulóink 

figyelmét különböző iskolai programokon keresztül. A megkezdett feladatot ebben a tanévben 

is folytatjuk „a Teremtő iránti szeretetből, s a magunk és gyermekeink jóléte és biztonsága 

érdekében”. 

„Van itt egy gyermek” (Jn 6,9) 

A tanév mottója – „van itt egy gyermek” – arra utal, hogy a gyermeket azért neveljük, formál-

juk, hogy folyamatosan változzon. A Szentírás arra is figyelmeztet, hogy ez a folyamat nem 

csak testünkben mutatkozik meg, hiszen egy belső változáson is keresztülmegyünk, felké-

szülve a végső átalakulásra. Ebben a Szentlélek segít bennünket, akit arra kérünk, hogy isko-

lánkban a fiatalok és a pedagógusok az ő segítségével jobbá legyenek, formálódjanak, s Jézus 

Krisztus arca rajzolódjon ki bennük – ahogy minderről Ternyák Csaba érsek atya beszélt az 

egyházmegyei tanévnyitón. 

Ebben a mottóban ott van Jézus Krisztus mindent megszaporító és átváltoztató ereje. A ke-

nyérszaporítás történetében Jézus megkérdezi az egybegyűlteket, hogy mivel rendelkeznek. 

Ekkor elhangzik egy mondat: Van itt egy gyermek, akinél 5 kenyér és 2 hal van. Ez a mondat 

magában foglalja, hogy egy közösség értékei mindig fontosabbak az egyénnél, magában fog-

lalja az önzetlenséget, hisz a gyermek közkinccsé teszi, ami eddig csak a sajátja volt, s melyet 

Jézus Krisztus áldása megsokszoroz. E mottó jegyében szervezzük idén iskolai programjain-

kat. 
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3. A TANÉV HELYI RENDJE  

3.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

esemény / téma felelős időpont résztvevők, feladatok 

Zarándoklat intézményvezető 

2020.09.25. 

/péntek/ 

elhalasztva a 2. 

félévre 

tantestület 

Pályaorientációs nap intézményvezető 
2020.11.25. 

/szerda/ 

az iskola tanulói, tan-

testület, meghívottak 

Nevelőtestületi érte-

kezlet 
intézményvezető 

2020.12.12. 

/szombat/ 
tantestület 

Karácsonyi lelki nap 
Csörögi Gábor 

alsós munkaközösség-vezető 

2020.12.18. 

/péntek/ 

az iskola tanulói, tan-

testület 

Húsvéti lelki nap 
Csörögi Gábor 

Oros-Rázsó Katalin 

2021.03.31. 

/szerda/ 

az iskola tanulói, tan-

testület 

DÖK nap 
diákönkormányzat 

/DÖK segítő nevelő/ 

2021.06.15. 

/kedd/ 

az iskola tanulói, tan-

testület 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első tanítási nap:  2020. szeptember 1. /kedd/ 

Utolsó tanítási nap:  2021. június 15. /kedd/ 

A tanév első féléve:  2021. január 22-ig tart 

A félévi értesítők kiadása: 2021. január 29-ig 

A tanítási napok száma: 179 nap 

3.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. okt. 22. /csütörtök/ 

 A szünet utáni első tanítási nap:2020. nov. 2. /hétfő/ 

Téli szünet: 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. dec. 18. / péntek/ 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2021. jan. 4. /hétfő/ 

 Tavaszi szünet: 

 A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. márc. 31. /szerda/ 

 A szünet utáni első tanítási nap: 2021. ápr. 7. /szerda/ 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszaká-

ban: 

2021.10.23. péntek  nemzeti ünnep 

2021.03.15. hétfő  nemzeti ünnep 

2021.05.24. hétfő  pünkösd 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2019.12.12. szombat – 2019.12.24. /csütörtök/ helyett 
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3.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez 

kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb 

ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

esemény / téma 
felelős 

időpont 
eredményességi mu-

tató 

Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 
történelemtanárok okt. 6. 

részt vevő tanulók 

figyelme 

Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc ünnepe (október 23.) 
történelemtanárok okt. 22. 

részt vevő tanulók 

figyelme 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 
történelemtanárok febr. 25. 

részt vevő tanulók 

figyelme 

Az 1848-as forradalom és szabadság-

harc ünnepe (március 15.) 

a 7. osztály 

osztályfőnökei 
márc. 12. 

részt vevő tanulók 

figyelme, a vendégek 

pozitív visszajelzése 

A holokauszt áldozatai emléknapja 

(április 16.) 
történelemtanárok ápr. 16. 

részt vevő tanulók 

figyelme 

A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 
történelemtanárok jún. 4. 

részt vevő tanulók 

figyelme 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

Árpád-házi Szent Imre napja Csörögi Gábor 2020. nov. 5. 

részt vevő tanulók 

figyelme 

Szent Miklós napja alsós munkaközösség-vezető 2020. dec. 4. 

Karácsonyi lelki nap 
Csörögi Gábor 

alsós munkaközösség-vezető 
2020. dec. 18. 

Iskolai farsang  
alsós munkaközösség-vezető 

DÖK segítő nevelő 
2021. febr. 

Húsvéti lelki nap 
Csörögi Gábor 

Oros-Rázsó Katalin 

2021. márc. 31. 

szerda 

Anyák napi megemlékezés osztályfőnökök 
2021. április 

utolsó hete 

szülők elégedett-

sége 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

Veni Sancte Tanévnyitó 

ünnepély 

a 6. évfolyam osztályfőnökei 2020. szept. 01. 

8 óra 
részt vevő tanulók 

figyelme 

szülők, vendégek 

elégedettsége 

Ballagási ünnepély és tanév-

záró Te Deum 
7-8. évfolyam osztályfőnökei 

2021. jún. 18. 

11 óra 

Tanévzáró Te Deum intézményvezető 2021. jún. 
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Egyházi ünnepek és események megünneplése 

esemény / téma felelős időpont 
eredményességi mu-

tató 

Kisboldogasszony 

Csörögi Gábor 

hittan oktató 

szept. 8. 

diákjaink tudják, 

értik, hogy az adott 

év adott ünnepe mit 

jelent 

Szent Gellértnek, a magyar egyházi 

iskolák védőszentjének a napja 
szept. 24. 

Magyarok Nagyasszonya okt. 8. 

Mindenszentek, halottak napja  

Adventi gyertyagyújtások dec. hónap 

Szeplőtelen Fogantatás dec. 8. 

Vízkereszt jan. 6. 

Árpád-házi Szent Margit ünnepe jan. 18. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony, 

Balázs-áldás 
febr. 2., ill. 3. 

Hamvazószerda, Nagyböjt  

Gyümölcsoltó Boldogasszony márc. 25. 

Teremtett világunk védelméhez kapcsolódó programok 

Hónap Időponthoz kötött Időszakos Folyamatos 

Szeptember -Takarítás világnapja 

(szeptember 23.) 

Iskolai előkert és az iskola belső 

kertjének megtisztítása osztályon-

ként 

- Teremtésvédelem érzékenyítés 

(szeptember 25.) 

Szarvasi Arborétum 

- Gesztenyeszedés - Padok tisztítása  

Október Állatok világnapja – állatkirakodó 

és szépségverseny (iskolai) 

(október 4.) 

November Madáretetők készítése otthonra új-

rafelhasználhatő anyagokból. Hit-

tanórai foglalkozás 

Január Vízkereszt, a víz napja (Január 6) 

Hittanórai téma 

Március Gyümölcsoltó Boldogasszony 

(március 25) 

Füvészkert kialakítása 

Május  Madarak és fák napja 

(május 10.)  

 (iskolai) 
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A tanév mottójához: „Van itt egy gyermek” (Jn 6,9) kapcsolódó programok 

esemény / téma 
felelős 

időpont 
eredményességi 

mutató 

Tehetséggondozás és felzár-

kóztatás tanórákon és tanórán 

kívül 

valamennyi pedagógus folyamatos 

diákjaink aktívan 

bekapcsolódnak 

a foglalkozások-

ba, programokba, 

részt vesznek 

versenyeken 

Tehetséggondozó és felzár-

kóztató foglalkozások 

a foglalkozásokat tartó 

pedagógusok 
folyamatos 

Tanulmányi és egyéb verse-

nyek 
valamennyi pedagógus folyamatos 

Gesztenyegyűjtés 

DÖK patronáló nevelő 

osztályfőnökök 

napközis nevelők 

2020. 

szeptember-

október 

Tantermek, iskolaudvar gon-

dozása 

osztályfőnökök 

valamennyi pedagógus 
folyamatos 

Kapcsolattartás az egyházme-

gye időseivel 

intézményvezető 

hitoktató 

folyamatos 

/járványhelyzettől 

függő/ 

Témahetek 

A minisztérium által meghirdetett témahetek közül intézményünk az alábbiakba kapcsolódik 

be: 

- Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. 

szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja). 

- Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között. 

Iskolánk részt vesz a témanaphoz, illetve a témahéthez kapcsolódó programokon, a tantervben 

előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében szer-

vezi meg. 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2020. aug. 17. alakuló értekezlet 

intézményvezető 

2020. aug. 27. tanévnyitó értekezlet 

2021. febr. 3. félévi értekezlet 

2021. jún. 25. tanévzáró értekezlet 

adott hónap első szerdája: 

szept. 30., nov. 4., dec. 2., jan. 6., 

márc. 3., ápr. 7., máj. 5., jún. 2. 

munkaértekezlet 

1. félév 2020.12.12. /szombat/ nevelőtestületi értekezlet: 

Módszertani ötletek a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozások haté-

konyságának növelésére a lemorzsolódások számának csökkentése érdekében. 

2. félév 2021.04.07. nevelőtestületi értekezlet: 

A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az intézményre vonatkozó, az 

országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató rendszer, valamint a NETFIT rendszer szerinti fizikai fittségi mérések 

legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről 

készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 
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3.4. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi mu-

tató 

2020. szept. 08., 09. szülői értekezlet 1. félév osztályfőnökök 

nagy számú részvétel a 

szülők részéről 

2020. szept. 16. SZK szülői értekezlet intézményvezető 

a szülővel előre egyez-

tett időpontban  
fogadóóra 1. félév 

valamennyi pedagó-

gus 

2021. febr. 09., 10. szülői értekezlet 2. félév osztályfőnökök 

2021. febr. 17. SZK szülői értekezlet intézményvezető 

a szülővel előre egyez-

tett időpontban 
fogadóóra 2. félév 

valamennyi pedagó-

gus 

3.5. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok 

tervezett időpontja 

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató 

2020. november 16-

20. 
nyílt tanítási hét 

intézményvezető-

helyettes 

nagy számú érdeklődő a 

szülők részéről 

A nyílt tanítási hét szervezési prioritásai: 

- az osztályfőnököknek a saját osztályukban nyílt óra tartása, 

- belépő tantárgyak bemutatása, 

- belépő pedagógusok bemutatkozása. 

A nyílt tanítási hét a járványügyi helyzet alakulásától függően kerül megtartásra. 

3.6. Tervezett mérések és vizsgák 

3.6.1. Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

Az iskolában az országos/megyei/körzeti versenyek előtt a szakmai munkaközösségek fel-

adattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket tartunk. 

A házi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Versmondó verseny 1-4. évfolyam tanítók 

iskolai verseny továbbju-

tási lehetőséggel körzeti, 

megyei, országos fordu-

lóba 

Helyesíró verseny 3-8. évfolyam 
tanítók, magyar szakos 

tanárok 

Angol nyelvi országos 

verseny 
7-8. évfolyam Fontos Viktória 

Országos történelem ver-

seny 
7-8. évfolyam 

Kis-Vénné Smányi 

Margit 

Hittan verseny egyházi 

iskolák között 
3-8. évfolyam Csörögi Gábor 

Levelezős versenyek 1-8. osztály tanítók, szaktanárok 
levelezős verseny to-

vábbjutási lehetőséggel 

Mesemondó verseny 1-4. évfolyam tanítók 

iskolai verseny 
Házi sportversenyek 

(kosárlabda, fiú és lány 

foci) 

4-8. évfolyam 
Antal István 

Boda Zoltán 

Egyéb a tanév folyamán kiírásra kerülő versenyre is készülhetnek tanulóink. 
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Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség 

tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján) 

3.6.2. Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munka-

tervek (melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

A résztvevő tanulók körének felmérése: 2020. október 9ig. 

Jelezni a létszámot az OH felé: 2020. október 22-ig. 

A vizsgálatok elvégzésének határideje: 2020. december 4-ig. 

Felelős: 1. évfolyam osztályfőnöke 

b) Országos mérés, értékelés – szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődése a 

hatodik és a nyolcadik évfolyamon 

Adatszolgáltatás a méréshez az Oktatási Hivatal részére: 2020. november 20. 

A mérés időpontja: 2021. május 26. /szerda/ 

Országos, intézményi és fenntartói szintű elemzések készítése és megküldése az in-

tézménynek az Oktatási Hivatal részéről: 2022. február 28. 

A 2018/2019. tanévben és a korábbi tanévekben elvégzett méréseredmények alapján 

az intézményvezető feladatellátási helyenként elemzi az intézmény pedagógiai munká-

ját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összeha-

sonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, 

az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni 

változásaira. Ennek keretében az intézményvezetőnek azonosítania szükséges az in-

tézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési terv-

ben kell meghatároznia az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesz-

tése érdekében szükséges intézkedéseket. 

Felelős: intézményvezető-helyettes, munkacsoport 

c) Írásbeli idegen nyelvi mérés hatodik és nyolcadik évfolyamon angol vagy német 

nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében 

Adatszolgáltatás a méréshez az Oktatási Hivatal részére: 2020. november 20. 

Időpontja: 2021. május 19. /szerda/ 

Eredmények megküldése az Oktatási Hivatalnak: 2021. június 21. 

A mérések eredményének közzététele az intézmény honlapján idegen nyelvenként és 

évfolyamonként lebontva: 2021. június 11. 

Felelős: Kis-Vénné Smányi Margit intézményvezető-helyettes, nyelvtanárok 

d) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata felső tagozaton 

A vizsgálatok elvégzésének ideje: 2021. január 11. és 2021. április 23. között. 

Eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe: 2021. május 28-ig. 

e) A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata nyolcadik évfolyamon 

A vizsgálatok elvégzésének ideje: 2020 szeptember 21. és 2020. október 12. között. 
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A mérés az Oktatási Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésé-

vel, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hi-

vatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával történik. 

 

4. SZAKMAI FELADATOK 

4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel, a pedagógusok minősítési rendszerével és az intéz-

ményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok 

- az intézményi önértékelés, az önértékelési csoport munkájának szervezése; 

- részvétel a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben; 

- részvétel a pedagógusminősítési rendszerben. 

2021-ben nem kerül sor pedagógus minősítésre, illetve pedagógiai-szakmai ellenőrzésre in-

tézményünkben. 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatokat a 2020/2021. tanévre vonatkozó éves 

önértékelési terv tartalmazza. 

4.2. Szakmai ellenőrzés 

Az országos szakmai ellenőrzés témája: a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítése 

és dokumentálása az intézményben. 

4.3. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

feladat felelős határidő 
eredményességi mu-

tató 

Munkaköri leírások aktua-

lizálása 
intézményvezető 

2020. szep-

tember 11. 
elkészülnek 

Az új munkatársak beil-

leszkedésének segítése a 

szervezetbe 

munkaközösség-vezetők 

szaktanárok 
folyamatos 

megtörténik a beillesz-

kedés 

4.4. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2020/2021. tanév rendjé-

ről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. Az ebben foglal-

takat a nevelőtestület ülésén az igazgató ismerteti. A nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók 

szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak ad-

minisztrációs feladatait. 

Az iskola igazgatóhelyettese rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását.  

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő foglalkozások-

ra (tantárgyfelosztás), valamint pályaorientációs programok szervezésére. 
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4.5. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős határidő 
eredményes-

ségi mutató 

Fenntartási 

időszakban 

lévő pro-

jektek 

EFOP-1.3.5-16-2016-00593 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a 

közösségek fejlesztésében a Szent Imre 

Katolikus Általános Iskolában 

Nagyné 

Lenge Margit 

Bozsó 

Györgyné 

folyamatos 

a szükséges 

dokumentu-

mok elké-

szülnek, a 

programok 

megvalósul-

nak 

EFOP-3.1.8.-17-2017-00179 

Együtt testvérként – iskolaközi szemlé-

letformáló program a Kenderesi Szent 

Imre és a Miskolci Szent Imre Katoli-

kus Általános Iskolákban 

EFOP-3.3.7-17-2017-00014 

Informális és nem formális tanulási 

lehetőségek kialakítása az Egri Főegy-

házmegye oktatási intézményeiben 

EFOP-3.2.3-17-2017-00022 

Pályaorientáció, kiemelten az MTMI 

készségek és kompetenciák fejlesztése 

az Egri Főegyházmegye oktatási in-

tézményeiben 

TÁMOP-3.3.l5-13/1-2014-000 

,,A hátrányos helyzetű gyermekek ön-

kéntes részvételének ösztönzése a 

komplex iskolai testmozgásprogramok 

szervezésében" 

Antal István 

Boda Zoltán 

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 

Intézményi informatikai infrastuktúra 

fejlesztése a közoktatásban 

Nagyné 

Lenge Margit 

TÁMOP -3.1.4C-14-780B74F7 Inno-

vatív iskolák fejlesztése 2. ütem Értük-

velük- együtt az Apáczaiban 

Bozsó 

Györgyné 

Benyújtás-

ra tervezett 

pályázatok 

Szimba intézményi pályázat 

Közlekedésbiztonsági Élményprogram 

Bozsó 

Györgyné 

2020. nov. 

16. 

eredményes 

pályázat 

Renovabis pályázat 
Nagyné 

Lenge Margit 
kiírás szerint 

eredményes 

pályázat 

Feladat: A megjelenő pályázatok figyelése, sikeres pályázatok írása. 

Felelős: Bozsó Györgyné, Nagyné Lenge Margit, a tantestület tagjai 

4.6. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Iskolánk a tantárgyfelosztás mellékletében meghatározott tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozásokat, szakköröket és tömegsport foglalkozásokat szervezi. (6. számú melléklet) 

A meghirdetett foglalkozások egyeztetésre kerültek az egyetértési jogkör gyakorlóival, a Szü-

lői Közösséggel és a Diákönkormányzattal. 

4.7. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján a fenntartó által 

meghatározott időpontban történik. 
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Az eredményesebb beiskolázás érdekében szükséges a szülői igények meghallgatása, a felme-

rült igények alapján intézményünk pedagógiai programjának átdolgozása, a beiskolázási fo-

lyamat átgondolása. 

A beiskolázás folyamata: 

feladat / esemény felelős 

határidő 

/megvalósítás 

ideje/ 

eredményességi 

mutató 

Leendő elsősök beiskolázása intézményvezető 
2020. szept. 1-

2021. június 15. 

minél több elsős 

választja intézmé-

nyünket 

Kapcsolatfelvétel az óvodával és a 

leendő iskolás tanulók szüleivel 

intézményvezető 

alsós munkakö-

zösség-vezető 

2020. szept. 21 –

szept. 30. 

együttműködés a 

programban 

szülői igények fel-

térképezése 

Célcsoport kijelölése: a tanköteles 

korú óvodások 

Gyulai-Farkas 

Edina (tagintéz-

mény-vezető) 

2020. okt. 1 – 

okt. 31. 

Lista a várható be-

iratkozókról 

Látogatás az óvodai nyílt napon 
leendő elsős taní-

tók 
2020. november 

A szülők, a gyere-

kek és a leendő el-

sős tanító nénik 

megismerkednek 

egymással 

A beiskolázási folyamat, illetve az 

iskola kínálatának átgondolása, eset-

legesen a Pedagógiai Program átdol-

gozása 

intézményvezető 
2020. október-

november 

megtörténik a mó-

dosítás és a módosí-

tott Pedagógiai 

Program elfogadása 

A leendő elsős szülők meghívása az 

iskolai nyílt hétre 

alsós pedagógu-

sok 
2020. november 

A szülők megis-

merkednek iskolánk 

kínálatával 

Megbeszélés az érintett óvónők és a 

leendő elsős tanítók között 

leendő elsős taní-

tók 

2020. november 

vége 

a gyerekek és egy-

más igényeinek 

megismerése, 

együttműködés 

A leendő elsős tanítók látogatása az 

óvodai nagycsoportokban 

leendő elsős taní-

tók 

2020. dec. 1 – 

2021. április 30. 

a leendő elsősök 

megismerése 

Részvétel az óvodai szülői értekezle-

ten 

leendő elsős taní-

tók 
2021. január 

együttműködés a 

szülőkkel 

Az intézmény megismertetése: Szülői 

értekezlet az óvodában 
intézményvezető 2021. február 

az iskola kínálatá-

nak megismertetése 

a szülőkkel 

Igényfelmérés: Iskolanyitogató ren-

dezvény meghirdetése 

alsós munkakö-

zösség-vezető, 

leendő elsős taní-

tók 

2021. febr. 1 – 

febr. 26. 

együttműködés a 

programban 

Iskolanyitogató program: Foglalkozá-

sok tartása a leendő elsősök számára 

négy alkalommal az iskolában 

alsós munkakö-

zösség-vezető, 

leendő elsős ne-

velők 

2021. márc. 1 – 

ápr. 14. 

minél több leendő 

elsős vegyen részt a 

programban; a részt 

vevő pedagógusok 

és gyermekek köl-
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csönösen megisme-

rik egyymást 

Beíratás 
intézményveze-

tő-helyettes 

2021. április 15-

16. 

a részt vevő gyere-

keket iskolánkba 

íratja a szülő 

Szülői értekezlet 
leendő elsős taní-

tók 

2021. jún. 1 – 

jún. 18. 

a beíratott gyerekek 

szülei bekapcsolód-

nak az iskola életé-

be 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá az óvodával való kapcsolatterem-

tő munka, valamint az iskolai honlap és facebook oldal híradásai. 

5. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL 

ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK 

Pedagógus továbbképzés szabályait a Nkt. 62. § (2) és a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 

tartalmazza: 

A pedagógus hétévenként legalább egy továbbképzésen való részvétele kötelező, az 

első továbbképzés a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló első minősítés előtt 

kötelező. 

A pedagógus-továbbképzést intézményünkben a 2018-2023. tanévekre szóló tovább-

képzési program, valamint a 2020/2021. tanítási évre szóló beiskolázási terv alapján 

szervezzük. 

A tanévben elsősorban szakmai megújító, módszertani kultúra fejlesztéséhez kapcsolódó és 

tehetségfejlesztésről, tehetséggondozásról szóló továbbképzéseken kívánunk részt venni. 

Támogatjuk a másoddiplomát adó felsőfokú tanárképzés, illetve tanító esetén műveltségterü-

leti képzésre való jelentkezést a hiányzó szakterületeken (matematika, angol nyelv, vizuális 

kultúra, kémia, biológia). 

 

6. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

6.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató 

tájékoztat: 

 SZK szülői értekezleteken, 

 fogadó órán. 

Az osztályfőnökök:  

 szülői értekezleteken, 

 fogadó órán. 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 fogadó óra, 

 személyes beszélgetések, 

 tájékoztató füzet. 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő eredményességi mutató 

családlátogatás osztályfőnök folyamatos a problémák csökkenése 

közös rendezvények a 

szülőkkel 

iskolavezetés folyamatos minél több szülő bekapcsolódik 

az iskolai életbe 
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6.2. A fenntartóval való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, az EKIF Oktatási osztályának dolgozóival. 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

Igazgatói értekezlet október, február 

Telefonon történő beszélgetések szükség esetén 

Elektronikus és postai levélváltás szükség esetén 

Egyéb érintkezési formák alkalmanként 

6.3. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

A külső partner 

megnevezése 

A kapcsolattartás for-

mája, módja 

Felelős A kapcsolat várható 

eredménye 

egyházközség - tanévnyitó, tanévzáró, 

karácsonyi, húsvéti mise, 

- pásztorjáték, 

- egyházi ünnepeken való 

részvétel, 

- lelki gyakorlatok Kol-

tavári Attila atyával, 

- az atya részvétele az 

iskola eseményein 

iskolavezetés, 

hitoktatók, 

osztályfőnökök 

- a hitéletre való neve-

lés elősegítése, 

- az emberi kapcsola-

tok erősítése 

Kenderesi Mező-

gazdasági Szak-

gimnázium, Szak-

középiskola és 

Kollégium 

- iskolalátogatás 

 

osztályfőnökök - nyolcadikosaink isko-

laválasztásának előse-

gítése 

Tehetséges Ken-

deresi Gyerekekért 

Alapítvány 

 valamennyi peda-

gógus 

- a tehetséges tanulók 

támogatása: versenyek-

re nevezési díj, utazta-

tás, jutalmazás 

JNSZ Megyei 

Pedagógiai Szak-

szolgálat Szolnok 

és 

Karcagi Tagin-

tézmény 

- vizsgálatok, kontroll-

vizsgálatok, 

- SNI, BTMN tanulók 

fejlesztéséhez szükséges 

szakvélemények elkészí-

tése, 

- logopédiai szűrővizsgá-

latok 

intérményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 

osztályfőnökök 

- az SNI/BTMN tanu-

lók kiszűrése 

pedagógiai szak-

mai szolgáltatók 

/POK Szolnok, 

KAPI/ 

- programokon, tovább-

képzéseken, konferenci-

ákon, tréningeken és más 

rendezvényeken történő 

részvétel 

intézményvezető - a szakmai munka 

színvonalának emelése 

JNSZ Megyei 

Kormányhivatal 

Karcagi Járási 

Hivatal Gyámügyi 

Osztály 

- problémák jelzése, 

- tárgyalások, esetmegbe-

szélések, 

- kölcsönös tájékoztatás 

intézményvezetető, 

intézményvezető-

helyettes, 

osztályfőnökök 

- hiányzások, problé-

más esetek csökkenése 
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Család- és Gyer-

mekjóléti Szolgá-

lat 

- esetmegbeszélés, 

- kölcsönös tájékoztatás, 

- intézményi jelzőlap 

iskolavezetés, 

osztályfőnökök 

- a rendszerben lévő 

családokra való odafi-

gyelés, segítségnyújtás 

egészségügyi 

szolgáltatók: isko-

laorvos, fogorvos, 

fogászati asszisz-

tensek, védőnők 

- szűrővizsgálatok, 

- tisztasági vizsgálatok, 

- előadások 

osztályfőnökök - a gyermekek 

egészségének védelme 

érdekében történő el-

lenőrzések, vizsgálatok 

Városi Könyvtár - mese- és versmondó 

versenyek, 

- a könyvtár rendezvé-

nyein való részvétel 

- a könyvtár képviselőjé-

nek rendezvényeinken 

való részvétele 

munkaközösség-

vezetők, 

tanítók, szaktaná-

rok 

- olvasásra nevelés, 

- a könyvek iránti tisz-

telet megalapozása, 

- a viselkedéskultúra 

alakítása 

Móricz Zsigmond 

Művelődési Ház 

- előadások, kiállítások 

megtekintése, 

- a művelődési ház ren-

dezvényeinek látogatása 

munkaközösség-

vezetők, 

pedagógusok 

- a kultúrához való 

közelebb kerülés a 

közös rendezvények 

szervezésén keresztül 

Önkormányzat - testületi üléseken való 

részvétel, 

- városi rendezvényeken 

való részvétel 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 

pedagógusok 

- a kapcsolat erősítése 

- bekapcsolódás a vá-

ros életébe, lokalpat-

riotizmus erősítése 

Rendőrőrs Kende-

res 

Polgárőrség 

- előadások tartása 

- kapcsolat az iskola 

rendőrével 

- rendezvényeink segíté-

se 

intézményvezető - tanulóink közleke-

déskultúrájának fej-

lesztése 

- bűnmegelőzés, drog-

prevenció 

 

7. AZ ELLENŐRZÉSEK RENDJE 

7.1. Országos szakmai ellenőrzés 

A tanév rendje alapján 2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés kereté-

ben vizsgálja az Oktatási Hivatal az intézményben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség 

teljesítését és dokumentálását. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2021. június 30-ig 

küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 

7.2. A belső ellenőrzés rendje 

7.2.1. Pedagógiai ellenőrzés 

Ellenőrzési terület Ellenőrzést végzők Időpont 
Módszer, dokumen-

tálás módja 

tanmenetek ellenőr-

zése 

munkaközösség-

vezetők, intézmény-

vezető-helyettes 

szeptember 30. dokumentum ellenőr-

zés, megbeszélés, 

feljegyzés készítése 
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a magatartási helyzet 

/tanóra, napközi, 

szünetek/, ügyeleti 

rend, étkezés 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, munkakö-

zösség-vezető 

szeptembertől júniu-

sig folyamatos 

személyes tapaszta-

lat, megbeszélés, 

szükség esetén fel-

jegyzés készítése 

az első osztályosok 

ismerkedő látogatása 

alsós szakmai mun-

kaközösség vezetője 

október óralátogatás, véle-

ménygyűjtés, fel-

jegyzés készítése 

átmenet az alsó és a 

felső tagozat között 

– tanórák, foglalko-

zások ellenőrzése 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, felsős 

szakmai munkakö-

zösség vezetője 

november óralátogatás, véle-

ménygyűjtés, fel-

jegyzés készítése 

látogatás a 8. osztá-

lyokban 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

január óralátogatás, véle-

ménygyűjtés, fel-

jegyzés készítése 

szülői értekezletek intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

szeptember / február személyes tapaszta-

lat, megbeszélés 

egyéb foglalkozások 

látogatása /napközi, 

fejlesztő foglalkozá-

sok stb./ 

intézményvezető-

helyettes 

november – június látogatások, doku-

mentációk ellenőrzé-

se 

szaktanári tevékeny-

ség ellenőrzése 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, munkakö-

zösség-vezetők 

november – június óralátogatások, tan-

menet, feljegyzés 

készítése 

egyéni fejlesztési 

tervek, egyéni fejlő-

dési lapok 

gyógypedagógusok, 

intézményvezető-

helyettesek 

június dokumentum ellenőr-

zés, megbeszélés 

tantárgyi tudás mé-

rése 

tanítók, szaktanárok, 

munkaközösség-

vezetők 

május - június év végi felmérés, 

feljegyzés készítése 

7.2.2. Dokumentum ellenőrzés 

Ellenőrzési terület Felelős Időpont Módszer, dokumen-

tálás módja 

személyi anyagok, 

munkaköri leírások 

aktualizálása 

intézményvezető, 

iskolatitkár 

szeptember és fo-

lyamatosan a tanév-

ben 

dokumentációk vizs-

gálata, szöveg aktua-

lizálása  

támogatások, ked-

vezmények nyilván-

tartása 

intézményvezető, 

iskolatitkár 

szeptember, február dokumentációk vizs-

gálata 

tanuló-nyilvántartás intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, iskolatitkár 

október dokumentációk vizs-

gálata 

e-napló ellenőrzése osztályfőnökök októbertől júniusig 

havonta 

dokumentációk vizs-

gálata, megbeszélés 
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e-napló, foglalkozási 

naplók ellenőrzése 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

kéthavonta dokumentációk vizs-

gálata, feljegyzés 

készítése 

dokumentumok ös--

szevetése /törzslap, 

e-napló, beírási nap-

ló/ 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

a tanév folyamán 

kétszer 

dokumentációk vizs-

gálata 

félévi értesítők, szö-

veges értékelések, év 

végi bizonyítványok, 

törzslapok 

osztályfőnökök, in-

tézményvezető 

január, június dokumentációk vizs-

gálata 

munkaidő nyilvántar-

tás vezetése 

intézményvezető-

helyettes 

szeptembertől – jú-

niusig havonta 

dokumentum ellen-

őrzés 

7.2.3. Egyéb ellenőrzések 

Ellenőrzési terület Felelős Időpont Módszer, dokumen-

tálás módja 

tantermek dekorá-

ciója 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

október 9. feljegyzés készítése  

tisztasági bejárások gazdasági vezető szeptember, január, 

április 

szükség esetén fel-

jegyzés készítése 

ügyeleti rend, étke-

zés 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

szeptembertől júniu-

sig folyamatos 

személyes tapaszta-

lat, megbeszélés, 

szükség esetén fel-

jegyzés készítése 

7.2.4. A vezetők felügyeleti területei 

Intézményvezető: 

 az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és technikai jelle-

gű munkája; 

  minőségbiztosítási feladatok; 

 a munkaközösség tagjainak munkája; 

 pályázatok teljesítése; 

 a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartása; 

 szülői választmánnyal való kapcsolattartás. 

Ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek. 

Intézményvezető-helyettes: 

 a pedagógusok nevelő-oktató és ügyviteli munkája, munkavégzése, munkafegyelme; 

 diákönkormányzat; 

 iskolai rendezvények szervezése; 

 javító és osztályozó vizsga; 

 tantárgyi dokumentumok; 

 helyettesítés. 
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Munkaközösség-vezetők: 

 a munkaközösségbe tartozó pedagógusok tervező munkája, a tanmenetek; 

 a munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató munkája; 

 a nevelő és oktató munka eredményessége (tantárgyi eredménymérések); 

 szakmai dokumentumok fejlesztése; 

 szakmódszertani kultúra fejlesztése. 

Diákönkormányzat munkáját segítő nevelő: 

 diákrendezvények; 

 házirend betartása. 

7.2.5. Feladatok 

1. Intézményvezető, a helyettes, a munkaközösség-vezetők és a diákönkormányzatot se-

gítő nevelő minden hónap első hétfőjén vezetői értekezlet tartanak, ahol beszámolnak 

az elmúlt hónap eseményeiről, az ellenőrzés tapasztalatairól, a következő hónap fel-

adatairól. 

2. A tanári munka ellenőrzése óralátogatásokkal történik. 

3. Az év végi értekezletek alapja az évközi ellenőrzések elemzése, értékelése beszámoló 

formájában. 

4. A tanév végi beszámolóba 

 a munkaközösség-vezetők, 

 a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus jelentést készít. 



8. LEGITIMÁCIóS zÁnauÉrc

A nevel testiilet nyilatkozata

A 2020/202I. tanév Munkatervét a Szent Imre Katolikus Általanos Iskola és Liliom Óvoda
nevel testiiletea2020. szeptember l7-énmegtartott értekezletén elfogadta,

Kelt: Kenderes 2020. szeptember 17 .

..,.,:r},1-/}.....,. q-u-*,#......

hitelesít nevel testtileti tag

A Diákiinko rmányzat véleménynyilvánítása

Az intézmény diákcinkormányzata a munkaterv készítése során a tanulókat érint
pro gramo kat vé l emén y ezte, azol<kal e gyetért.

Kelt: Kenderes 202a. szeptember 16.

.?* fu
diák nkorm ányzat képvisel j

A Sziil i Szewezet véleménynyilvánítása

Az iskolai munkaterv készítése során a sziil i ktiz sség véleményezési jogát a jogszabályban
el írtaknak megfelel en gyakorolta.

Kelt: Kenderes2020. szeptember 9.

25

sztil i kozosség képvisel je



Az iskola plébánosának véleménynyilvánítása

A Szent Imre Katolikus Általanos Iskola és Liliom Óvoda Munkatervét megismertem, elfoga-

dásra javaslom.

Kenderes' 202a" szeptember 18. ]

Koltavári Attila
plébános atya

A Szent Imre Katolikus Általanos Iskola és Liliom Óvoda Munkatervét jóváhagyom,

Kenderes, 2020. szeptember 18.

írtézményvezetó

ffitfrffi#s
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FÜGGELÉK 

 

 

A munkaterv jogszabályi háttere 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

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

delet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-

nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

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

tanév rendjéről 

 A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendeletek 
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MELLÉKLETEK 

 

 

Munkatervek, munkaprogramok 

 

1. sz. melléklet Alsós szakmai munkaközösség munkaterve 

2. sz. melléklet Felsős szakmai munkaközösség munkaterve 

3. sz. melléklet Diákönkormányzat munkaterve 

4. sz. melléklet Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv 
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1. Melléklet 

 

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

és Liliom Óvoda 

 

 

 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

 

 

 

 

2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: 

Bordás Józsefné 

munkaközösség-vezető 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

1. Tanulócsoportok 

2. Munkaközösségi programok, naptári ütemterv 

3. Az előző tanév intézményi értékelésének feladatai 

4. A munkaközösség által meghatározott feladatok 

5. A mérések rendje 

6. Tantervi, tanmeneti változások 

7. A tankönyvcsaládok változásai 

8. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése 

9. Tantárgyak óraszámának alakulása évfolyamonként 

10. A belső és intézményen kívüli továbbképzések tervezete, elemzésének módja 

11. Versenyeztetések, vetélkedők 

12. Versenynaptár 

13. Belső ellenőrzési terv 

14. A taneszköz fejlesztés terve 

 

___________________________________________________________________________ 

1. Tanulócsoportok 

A 2020/2021-es tanévben alsó tagozaton 5 tanulócsoport és 2 napközis csoport működik. 

Tanulócsoportok: 

1.a osztályfőnök: Darvas Andrásné 

2.a osztályfőnök: Bozsó Györgyné 

3.a osztályfőnök: Baranyiné Molnár Erika  

4.a osztályfőnök: Bordás Józsefné 

4.b osztályfőnök: Gyányi Tímea 

Napközis csoportok: 

1. csoport: 2-4. osztály 

vezetője: Szárazné Ferenczi Mariann 

2. csoport: 1-3. osztály 

vezetője: Pardi Attila 

2. Munkaközösségi feladatok, naptári ütemterv 

szeptember   

feladatok határidő felelős 

Beiskolázás /munkat. 4.6./ szeptember 2-től június 15-ig intézményvezetés, alsós mk. 

1. Munkaközösségi foglalkozás szeptember 3. munkaközösség-vezető 

Naplók adatainak kitöltése szeptember 4. osztályfőnökök 

Szülői értekezlet szeptember 8-9. osztályfőnökök 

Javított osztálynévsor leadása szeptember 11. osztályfőnökök 
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Takarítás világnapja szeptember 23.  

Az egészségtudatos gondolkodás és  

iskolai mozgástevékenységek témanap 

(Magyar Diáksport Napja) 

szeptember 25.  

Törzslapok kitöltése szeptember 25. osztályfőnökök 

Szaktárgyi tanmenetek leadása szeptember 30. tanítók 

 

október   

feladatok határidő felelős 

Zenei Világnap október 1. 7ó. 30p. éneket tanító nevelők 

Szaktárgyi versenyek meghirdetése október 1. 
munkaközösség-vezető,  

tanítók 

Állatok világnapja (kisállat bemutató) október 5. Bordás Józsefné 

DIFER mérések előkészítése október 9. 1. osztály osztályfőnöke 

EDIFER mérés létszám jelentése október 22. magyart tanító nevelők 

Mesemondó verseny (Városi könyvtár 

szervezésében és rendezésében) 
október utolsó hete magyart tanítók 

 

november   

feladatok határidő felelős 

2. Munkaközösségi foglalkozás november 11. Bordás Józsefné 

Negyedéves értékelés november 20. az első osztályban tanítók 

Egészséges életmódra és családi életre nevelés 

nevelés 
november 

Bordás Józsefné,  

Gyányi Tímea 

Látogatás az óvodai nyílt napon november leendő elsős tanítók 

Kézműves foglalkozás november 25. 
Baranyiné Molnár Erika 

tanítók 

Megbeszélés az érintett óvónők és a 

leendő elsős tanítók között 
november vége leendő elsős tanítók 

 

december   

feladatok határidő felelős 

DIFER mérés befejezése december 4. 1. osztály osztályfőnöke 

A leendő elsős tanítók látogatása az 

óvodai nagycsoportokban 

2020. december 1 –  

2021. május 30. 
leendő elsős tanítók 

Szent Miklós napja december 4. Bordás Józsefné 

Helyesíró verseny 1. forduló december 9. Bozsó Györgyné 

Karácsonyi lelki nap december 18. 
Baranyiné Molnár Erika 

tanítók 
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január   

feladatok határidő felelős 

Részvétel az óvodai szülői értekezle- 

ten 
2020. január leendő elsős tanítók 

Félévi értékelés január 22. osztályfőnökök 

Filmvetítés január 20. Bordás Józsefné 

Helyesíró verseny 2. forduló január 27. Bozsó Györgyné 

 

február határidő felelős 

Igényfelmérés: Iskolanyitogató  

rendezvény meghirdetése 
febr. 1 – febr. 26. 

alsós munkaközösség-vezető, 

leendő elsős tanítók 

Szülői értekezlet február 9-10. osztályfőnökök 

Farsang február  osztályfőnökök 

Kézműves foglalkozás február 17. 
Gyányi Tímea 

tanítók 

3. Munkaközösségi foglalkozás február 24. munkaközösség-vezető 

 

március   

feladatok határidő felelős 

Teremtésvédelmi nap március 25. valamennyi pedagógus 

Iskolanyitogató indítása (4 fogl.) március 1 - április 14. leendő elsős tanítók 

Iskolanyitogató (1-3. fogl.) március 31-ig leendő elsős tanítók 

 

április   

feladatok határidő felelős 

Iskolanyitogató (4. fogl.) április 12. leendő elsős tanítók 

Háromnegyed éves értékelés április 9. első osztályban tanítók 

Versmondó verseny (Könyvtár) április 15. könyvtár 

Alapműveleti felmérés április 26-tól munkaközösség-vezető 

Fenntarthatóság-környezettudatosság 

témahét 
április 19-23. munkaközösség-vezető 

Aszfaltrajzverseny 

(óvodásokkal együtt) 

április vége Bordás Józsefné 

leendő elsősök 
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május   

feladatok határidő felelős 

Anyák napja május első hete osztályfőnökök 

Filmvetítés május 12. Bordás Józsefné 

Madarak és fák napja osztályszinten 

1 órában 
május 10. osztályfőnökök 

Osztálykirándulások folyamatos osztályfőnökök 

 

június   

feladatok határidő felelős 

Szülői értekezlet 2020.jún.1–jún. 19 leendő elsős tanítók. 

4. Munkaközösségi foglalkozás június 3. munkaközösség vezető 

Év végi értékelések június 15. osztályfőnökök, szaktanárok 

3. Az előző tanév intézményi értékeléséből adódó feladatai 

 Minden tantárgy esetében az alapkészség fejlesztése. 

 Tanári differenciálással, szaktárgyi versenyeztetéssel a tehetséggondozás minél haté-

konyabb megvalósítása. 

 Partnereinkkel kapcsolatunk tovább erősítése. 

 Tanulóink magatartásának, viselkedéskultúrájának javítása, a felnőttek és egymás tisz-

teletére nevelés. (Nagy hangsúlyt kell fektetnünk az agresszió megelőzésére, ezért a 

normák rögzítése, a szülői kapcsolatok kiépítése már az alsó tagozaton feladat.) 

 A tanulók közötti esélykülönbségek csökkentése. 

 Minél több szintéren a szülők bevonása az iskola életébe. 

 Takarékossági intézkedések folytatása minden területen. 

 Az iskola önálló arculatának megőrzése, a hagyományőrző tevékenységek folytatása. 

 Osztályprogramok szervezése, közösségformálás. (Legalább havonta egy alkalommal 

tartsanak osztályprogramot vagy vegyenek részt közösen a diákönkormányzat által 

szervezett programon.) 

 Mulasztások csökkentése. (Különösen oda kell figyelni az alsó tagozatos diákok iga-

zolatlan hiányzására, az osztályfőnököknek fel kell hívni a szülők figyelmét a fokozot-

tabb odafigyelésre.) 

 Egészséges életmódra és családi életre nevelés. 

 DÖK munka segítése. 

 Eredményes beiskolázás. 
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4. A munkaközösség által meghatározott feladatok 

 A tanmenetek egységes követelmény szerinti elkészítése. 

 Tapasztalatcsere, módszertan átadása munkaközösségen belül. 

 Az interaktív táblák használata, tapasztalatok átadása munkaközösségen belül. 

 e-napló, tájékoztató füzetek ellenőrzése. 

 Versenyek körének áttekintése, bővítése. 

 Felkészülés a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre. 

 Felkészülés a pedagógusminősítési rendszerre. 

 Délutáni szabadidős foglalkozások minél színesebbé tétele. 

 Pályázati lehetőségek kihasználása. 

 Témahetek megismerése. 

 Az eredményesebb beiskolázás érdekében szükséges a szülői igények meghallgatása, a 

felmerült igények alapján intézményünk pedagógiai programjának átdolgozása, a be-

iskolázási folyamat átgondolása. 

5. A mérések rendje 

 2020. október 9-ig az 1. osztályosok bemeneti mérése. 

 2021. április 4. hete alapműveleti felmérés 1-4. évfolyam. 

6. Tantervi, tanmeneti változások 

Az 1. évfolyamon 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben kerül bevezetésre a Nat 

2020 alapján készített helyi tanterv. Az új tantervhez igazodó tanmeneteket szükséges adap-

tálni, illetve készíteni az ezen az évfolyamon tanító pedagógusoknak. 

7. A tankönyvcsaládok változásai 

A 2016/2017-es tanévtől matematikából 1-4 évfolyamban Az én matematikám tankönyvcsa-

lád került újra bevezetésre, kiegészülve a Számoljunk!-kal. A 2. évfolyamon még a 

Ki(s)számolót is használják. 

Az olvasás-írás tanítása első évfolyamon megegyezik az előző tanévek gyakorlatával, eszkö-

ze a Meixner tankönyvcsalád, kiegészítve Olvasás-írás készségfejlesztő füzettel és Írás mun-

kafüzettel. 

3. évfolyamon a Hétszínvirág tankönyvből és munkafüzetből történik az olvasás-irodalom 

tanítása, kiegészítve Szövegértés munkafüzettel. 2. és 4. évfolyamon: OFI újgenerációs olva-

sás tankönyv, munkafüzet, kiegészítve Apáczais szövegértést fejlesztő gyakorlatokkal. 

Anyanyelvtanítás taneszköze: 2. évfolyamon az OFI újgenerációs Nyelvtan-helyesírás tan-

könyv és munkafüzet, kiegészülve Írás munkafüzettel. 3. évfolyamon Fülöp Mária, Szilágyi 

Ferencné szerzőpáros Nyelvtan és helyesírás tankönyv és munkafüzet, kiegészülve Kuruczné 

Borbély Márta: Írás-helyesírás munkafüzettel. 4. évfolyam OFI újgenerációs Anyanyelv és 

kommunikáció tankönyv és munkafüzet. 

Fogalmazás tanítás taneszköze: 3. évfolyamon Fülöp Mária - Szilágyi Ferencné: Fogalmazás  

tankönyv és munkafüzet (OFI). 4. évfolyamon az OFI újgenerációs fogalmazás tankönyv és 

munkafüzet.  

Környezet tanításánál maradtunk a Mi világunk tankönyv és munkafüzetnél 2.-4. évfolya-

mon. 
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8. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 Az első évfolyamon tanév közben novemberben és áprilisban szöveges értékelést alkal-

mazunk. 

 Második évfolyamtól a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgy-

ból érdemjegyekkel minősítjük, amennyiben nem kapott a tanuló mentesítést az értékelés 

és minősítés alól.  

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a ta-

nulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük.  

 A második évfolyamon év végén, valamint az harmadik-negyedik évfolyamon félévkor és 

év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 

munkáját az egyes tantárgyakhoz készült szempontsor segítségével szövegesen értékeljük. 

A félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év 

közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pont-

szám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat 

tanító nevelők: 

Teljesítmény Érdemjegy 

  0 - 29 % elégtelen (1) 

30 - 54 % elégséges (2) 

55 - 74 % közepes (3) 

75 - 89 % jó (4) 

90 - 100 % jeles (5) 

9. Tantárgyak óraszámainak alakulása évfolyamonként: 

 magyar irodalom: 

1. évfolyam: 4 óra     éves óraszám: 148 

2. évfolyam: 4 óra     éves óraszám: 148 

3. évfolyam: 5,5 óra     éves óraszám: 203 

4. évfolyam: 4,5 óra     éves óraszám: 166 

 magyar nyelv: 

1. évfolyam: 4 óra     éves óraszám: 148 

2. évfolyam: 4 óra     éves óraszám: 148 

3. évfolyam: 2,5 óra     éves óraszám:   93 

4. évfolyam: 2,5 óra     éves óraszám:   93 

 matematika  1-4 évfolyam: 5 óra   éves óraszám: 185 

 környezet  2-4 évfolyam: 1 óra   éves óraszám:   37 

 testnevelés  1-4 évfolyam: 5 óra   éves óraszám: 185 

 vizuális kultúra 1-4 évfolyam: 2 óra   éves óraszám:   74 

 technika  1-4 évfolyam: 1 óra   éves óraszám:   37 

 ének   1-4 évfolyam: 2 óra   éves óraszám:   74 

 hittan   1-4 évfolyam: 2 óra   éves óraszám:   74 
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 idegennyelv  4. évfolyam: 4 óra (emelt)  éves óraszám: 148 

2 óra alap  éves óraszám:   74 

 informatika  4. évfolyam: 1 óra   éves óraszám:   37 

10. A belső és intézményen kívüli továbbképzések tervezete, elemzésének módja 

Belső továbbképzések: 

 Munkaközösségi foglalkozások keretében az interaktív tábla használatának tapasztalatai. 

 Ismerkedés a Témahét adta lehetőségekkel. 

 Lehetőség szerint bekapcsolódunk a felsős munkaközösség bennünket is érintő tovább-

képzéseibe. 

 A szakmódszertani kultúra fejlesztése. 

 Felkészülés a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre. 

 Felkészülés a pedagógusminősítési rendszerre. 

11. Versenyeztetés, vetélkedők 

Országos, megyei verseny: 

1-4. évfolyam Az iskolai mese- és versmondó versenyek fordulóin díjazott gyerekekkel az 

adódó lehetőségek kihasználása. 

Területi verseny:  

3-4. évfolyam Helyesíró verseny Szolnok 2021. március 

A versenyre a helyi fordulón 1. és 2. helyezést elért tanulókat nevezzük. 

Levelezős verseny: 

2-4. évfolyam: SULI-GURU BT Szeged 

Helyi versenyek: 

1-4. évfolyamon Vers- és mesemondó verseny (előzetes osztályszintű válogatás után) 

3-4. évfolyam helyesíró vetélkedő, 3 forduló után területi verseny. 

Az évközben adódó lehetőségekkel is élni kívánunk. 

Versenynaptár 

Verseny Helye Évfolyam Szervező 

Helyesíró verseny 

Helyben 3 forduló, 

területi verseny Szol-

nokon 

3-4. évfolyam Bozsó Györgyné 

Versmondó verseny 

Iskolai forduló, lehe-

tőség szerinti tovább 

menetel 

1-4. évfolyam osztá-

lyonként 3 fő 
könyvtár 

Mesemondó verseny 

Iskolai forduló, lehe-

tőség szerinti tovább 

menetel 

1-4. évfolyam osztá-

lyonként 3 fő 
könyvtár 

Levelezős versenyek  2-4. évfolyam tanulói 

osztályfőnökök, 

munkaközösség-

vezető 

 



12. Bels ellen rzési terv

13. A taneszkiiz fejlesztés terve

Lehet ség szerint az interaktív táblák tananyagainak b vítése. Feladatunk a meglév tanesz-
kciz k megóvása, karbantartása és felrijítása. A pályázati lehet ségek kihasználása.

Kendere s, 2020. szeptemb er t7 .

}o^ /.) l":4N
Bordás Józsefné

munkak z sség-vezetó

Ellen rzési teríilet Id pont Módszer, dokumentáIás mód-
ia

tanmenetek ellen órzése szeptember 30.
dokumentum ellenórzés, meg-
beszélé s, feli egy zés készítése

amagatartási helyzet ltan ta,
napkcizi, sziineteV, iigyeleti rend,

étkezés

szeptembertol junru-
sig folyamatos

személyes tapasz talat, megbe-
szélés, szrikség esetén feljegy-

zés készítése
az e|só osztáLyosok ismerked

Iátogatása október
óraláto g atás, véleménygyrij tés,

felieeyzés készítése

tájékoztató fi.izetek ellen rzése november és április
dokumentum ellen rzés, meg-
beszélés, feli e gy zés készítése

szal<tanáti tevékeny s é g ellenór zé -

Se
november - jrinius r aláto gatás, tanmenet, felj e gy-

zés készítése
tantálr gyi tudás méré s e október, április feliegyzés készítése
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2. Melléklet 

 

 

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

és Liliom Óvoda 

 

 

FELSŐS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

 

 

2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: 

Gaszparjan Szilvia 

munkaközösség-vezető 
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Tanulócsoportok, a munkaközösség tagjai:  

5.a osztályfőnök: Nagy Csaba Rudolf 

6.a osztályfőnök: Kissné Ötvös Edit 

6.b osztályfőnök: Fontos Viktória 

7.a osztályfőnök: Antal István  

7.b osztályfőnök: Oros-Rázsó Katalin 

8.a osztályfőnök: Boda Zoltán 

A munkaközösség tagjai: 

Csörögi Gábor 

Gaszparjan Szilvia 

Kis-Vénné Smányi Margit 

Nagyné Lenge Margit 

Pardi Attila 

Tanka Béla Istvánné 

Munkaközösségünk legfőbb oktatási céljai: 

1. Alapkészségek fejlesztése 

A NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák megalapozása, készségek és képességek 

együttes fejlesztése az alkalmazásképes tudás középpontba állításával 

2. Kompetenciaterületek fejlesztése (szövegértés, kommunikációs készség fejlesztése min-

den tantárgyból) 

A 6. és 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése az országos szövegértés, matematika, va-

lamint angol nyelvi kompetenciamérésre 

3. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása 

Tehetséggondozás (versenyekre való felkészítés) 

A 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése a központi felvételi vizsgára 

4. A hatékony és önálló tanulási kompetencia további fejlesztése különböző tanulásmódszer-

tani eljárások tanórákba való beépítésével 

Korszerű munkaformák alkalmazása a tanítási órákon (differenciálás, csoportmunka, pá-

ros munka). A tanulás tanítása minden tantárgy feladata 

5. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása és fejlesztése 

6. A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése 

Az oktatási célhoz kapcsolódó feladataink: 

- ismeretátadás helyett a képességfejlesztést előtérbe helyező pedagógiai szemlélet fejlesztése 

- az integrálást, differenciálást segítő módszerek megismerése/megismertetése belső tudás-

megosztás segítségével 

- hangsúlyos felzárkóztató munka a lemorzsolódás megelőzése, csökkentése érdekében 

- tehetséggondozó, felvételire előkészítő foglakozások szervezése  

- intézményi szintű és külső beavatkozás a lemorzsolódási adatokban mutatkozó veszélyezte-

tettségi tényezők enyhítésére (részvétel a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Pedagógiai 

Napok rendezvényeinek releváns programjain) 

- a pedagógusok IKT eszközhasználatának és módszertani kultúrájának fejlesztése 
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Munkaközösségünk legfőbb nevelési céljai: 

1. Tanulóink keresztény szellemben történő nevelése 

2. A környezet iránti felelős magatartás kialakítása (teremtésvédelemhez kapcsolódó felada-

tok) 

3. A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése, az agresszió csökkentése, az egymás iránti 

elfogadás, a pedagógusok iránti tisztelet erősítése (továbbképzésen való részvétel) 

4. Családi életre nevelés, segítségnyújtás a tanulóknak a felelős párkapcsolatok kialakításá-

ban, ismeretek közvetítése a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről 

A nevelési célhoz kapcsolódó feladatunk: 

- a témahét foglakozásainak és egyéb munkatervi programok gondos megtervezése, aktív 

részvétel azok lebonyolításában 

- személyes példamutatás és az iskolai programok színvonalas előkészítésében és lebonyolítá-

sában való aktív részvétel 

- egységes szokásrend kialakítása, a hiányzások jogszabályi előírások szerinti kezelése 

Egyéb feladataink: 

1. Intézményi önértékelési feladatok elvégzése 

2. Felkészülés a pedagógus tanfelügyeletre 

3. A szülők folyamatos tájékoztatása végzett munkánkról, eredményeinkről iskolánk honlap-

ján, Facebook oldalán és a Kenderesi Krónikában (Nagy Csaba, valamennyi pedagógus) 

4. Aktív részvétel az intézményi programok megvalósításában 

A munkaközösség munkacsoportjainak feladatai: 

Feladat Felelős Határidő 

A munkaközösség tanmeneteinek ellen-

őrzése és összehangolása 

Kis-Vénné Smányi Margit 

Fontos Viktória 

2020.09.30. 

Az országos kompetenciamérés telephe-

lyi és tanulói jelentéseinek értelmezése 

és elemzése, a szakos órákon történő 

képességfejlesztési lehetőségeinek kiala-

kítása 

Kis-Vénné Smányi Margit 

Tanka Béláné 

Oros-Rázsó Katalin 

 

Az országos nyelvi mérés eredményei-

nek legutolsó rendelkezésre álló adatai-

nak elemzése, értékelése 

Fontos Viktória 

Nagyné Lenge Margit 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanu-

lókkal kapcsolatos támogató rendszer 

adatainak elemzése, értékelése 

Kis-Vénné Smányi Margit félévkor és tan-

év végén 

A NETFIT® rendszer szerinti fizikai 

fittségi mérések legutolsó rendelkezésre 

álló adatainak elemzése, értékelése 

Antal István 

Boda Zoltán 

 

Intézményi protokoll a digitális munka-

rend bevezetésére 

Gaszparjan Szilvia  

Szakmai, tanulmányi versenyek szerve-

zése 

Oros-Rázsó Katalin alkalmanként 

Fenntarthatósági témahét szervezése Antal István 

Boda Zoltán 

Csörögi Gábor 

2021.04.19–23. 

Húsvéti lelki nap, Passió Csörögi Gábor 

Oros-Rázsó Katalin 

2021.03.31. 

(szerda) 
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Év végi felmérések értékelése, feljegyzés 

készítése a jövő tanévi feladatok megje-

lölésével (tanévre lebontva meghatároz-

ni, mely tantárgyakat mérjük) 

Nagy Csaba fizika 7.o. 

Tanka Béláné matematika 

5.o. 

Oros-Rázsó Katalin nyelv-

tan, szövegértés 5.o. 

2021.07.15. 

Együttműködés a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálattal, részvétel a 

szakmaközi megbeszéléseken, évente 

egyszer beszámoló aktualizálása 

Fontos Viktória alkalmanként 

Részvétel a fegyelmi bizottság 

munkájában, tagja a fegyelmi 

bizottságnak 

Kis-Vénné Smányi Margit 

Oros-Rázsó Katalin 

Antal István 

alkalmanként 

Munkaközösségi foglalkozások 

1. Alakuló munkaközösségi foglalkozás 

2. Az éves munkaterv elfogadása 

3. Aktualitások megbeszélése 

4. A témanap, témahét megbeszélése 

5. A tanév munkájának értékelése 

Mérések rendje: 

Matematika: 

6. és 8. évfolyamon országos kompetenciamérés 

Magyar: 

6. és 8. évfolyamon országos kompetenciamérés 

Idegen nyelv: 

Országos írásbeli felmérés 6. és 8. évfolyamon 

Magyar nyelv és irodalom:  

5. évfolyamon év végi felmérés – szövegértés, nyelvtani, helyesírási ismeretek 

Fizika 

 7. évfolyam év végi mérés 

Versenyek:  

Katolikus hit- és erkölcstan 

 Hittan verseny egyházi iskolák között 

Magyar nyelv és irodalom 

 Versmondó verseny 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 5-8. évf. 

Idegen nyelvi 

 Országos nyelvi verseny angol nyelvből 

Történelem 

 Országos történelem verseny 

Sport 

 Megyei versenyek 

 Iskolai foci- és kosárlabda-bajnokság 
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Osztályfőnöki munka 

Fő feladatok 

1. Az osztályfőnöki tanmenetek átdolgozása. Aktuális témák kijelölése: mások segítése, kö-

zösségi munka a tanév mottója -Van itt egy gyermek” (Jn 6,9)- szellemében. Családi élet-

re nevelés, internetbiztonság, drog/alkohol stb. 

Felelős: felsős osztályfőnökök 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

2. Közösségformáló tevékenység: Minden osztályközösség szervezzen osztályprogramot, 

vagy kapcsolódjon be a DÖK munkájába legalább havi egy alkalommal. Felelősök az osz-

tályfőnökök. 

3. Gyermek- és ifjúságvédelmi munka: mulasztásokkal kapcsolatos pontos adminisztráció 

elvégzése, a szülőkkel való kapcsolattartás, a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálattal va-

ló együttműködés. 

4. Magatartás, neveltségi szint fejlesztése: a felnőttek és egymás tiszteletére nevelés. Figyel-

jenek oda saját környezetük tisztaságára, a vagyonvédelemre. 

5. Munkafegyelem javítása: ennek érdekében a megfelelő munkaszervezés, munkaformák, 

motiválás. 

Magatartás, szorgalom értékelése 

Alkalmazzuk következetesen a különböző fokozatú dicséreteket és elmarasztalásokat, 

ezek pontosan kerüljenek be az elektronikus naplóba. 

Az egységes értékeléshez segítséget nyújtanak a következő táblázatok: 

 Egyszer Kétszer Többször vagy 

rendszeresen 

Késés 4 3 2 

Igazolatlan óra 3 2 2 

 

 Egy Kettő vagy több 

Szaktanári figyelmeztetés 3 2 

Osztályfőnöki figyelmeztetés 3 2 

Osztályfőnöki intés 2 2 

Osztályfőnöki megrovás 2 2 

Igazgatói figyelmeztetés 2 2 

Igazgatói intés 2 2 

Igazgatói megrovás 2 2 
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Naptári ütemterv 

Augusztus-Szeptember 

Időpont esemény felelős 

9.01. Veni Sancte Tanévnyitó ünnepély a 6. évfolyam osztályfőnökei 

09.01-től fo-

lyamatosan 
Versenykiírások nyomon követése szaktanárok 

09.30. 
Intézményi protokoll kidolgozása a digitá-

lis munkarend bevezetésére 
munkaközösség-vezető 

09.hó 3. heté-

től 
Délutáni foglalkozások indítása szaktanárok 

0.9.08.-09.09. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

09.18. Javított osztálynévsor leadása osztályfőnökök 

09.18. Törzslapok kitöltése 5. évfolyam osztályfőnöke 

09.21-től 
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák 

vizsgálata a 8. évfolyamon 
8.évfolyam osztályfőnöke 

09.23 Takarítás világnapja osztályfőnökök 

09.25. Magyar Diáksport Napja testnevelő tanárok 

09.25. Zarándoklat intézményvezető 

09.30. Szaktárgyi tanmenetek leadása szaktanárok, munkaközösség 

folyamatos Egyházi ünnepek, események hitoktató 

Október 

Időpont esemény felelős 

10.02. Szaktárgyi versenyek meghirdetése szaktanárok 

10.04. Állatok világnapja munkaközösség 

10.12-ig 
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák 

vizsgálata a 8. évfolyamon 
8.évfolyam osztályfőnöke 

10.30. 
Jelentkezési határidő a Simonyi Zsigmond 

Kárpát-medencei helyesírási versenyre 
Oros-Rázsó Katalin 

12.07. Pályaorientációs nap munkaközösség 

10.06., 22. Történelmi megemlékezések Kisné Ötvös Edit 

folyamatos Egyházi ünnepek, események hitoktató 

November 

Időpont esemény felelős 

11.05. Árpád-házi Szent Imre napja Csörögi Gábor 

 A helyesírási verseny iskolai fordulója Oros-Rázsó Katalin 

folyamatos Egyházi ünnepek, események hitoktató 

December 

Időpont esemény felelős 

12.12. Nevelőtestületi értekezlet intézményvezető 

12.18. Karácsonyi lelki nap Csörögi Gábor 

folyamatos Egyházi ünnepek, események hitoktató 
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Január 

Időpont esemény felelős 

01.22. Osztályozó értekezlet intézményvezető, szaktanárok 

01.29-ig Félévi értesítők osztása osztályfőnökök 

01.11-től NETFIT vizsgálatok elvégzése testnevelő tanárok 

folyamatos Egyházi ünnepek hitoktató 

Február 

Időpont esemény felelős 

02. Iskolai farsang DÖK segítő nevelő 

02.03. Félévi értekezlet tantestület 

02.09-10. Szülői értekezletek osztályfőnökök 

 Továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése Boda Zoltán 

02.25. Történelmi megemlékezés történelemtanárok 

folyamatos Egyházi ünnepek hitoktató 

Március 

Időpont esemény felelős 

03.12. Ünnepi műsor 
Antal István, Oros-Rázsó 

Katalin 

03.25. Egyházmegyei Teremtésvédelmi Nap intézményvezető 

03.31. Húsvéti lelki nap 
Csörögi Gábor 

Oros-Rázsó Katalin 

folyamatos Egyházi ünnepek hitoktató 

Április 

Időpont esemény felelős 

04.07. Nevelőtestületi értekezlet tantestület 

04.11. Iskolai versmondó verseny Oros-Rázsó Katalin 

04.16. A holokauszt áldozatai emléknapja Kis-Vénné Smányi Margit  

04.23-ig NETFIT vizsgálatok befejezése testnevelő tanárok 

04.19-04.23. Fenntarthatósági témahét munkaközösség 

folyamatos Egyházi ünnepek, események hitoktató 

Május 

Időpont esemény felelős 

1. hét Anyák napi megemlékezés osztályfőnökök 

05.05. Év végi felmérések előkészítése munkaközösség 

05.05-től 
Év végi felmérések, felkészülés az Orszá-

gos kompetenciamérésre 

munkaközösség 

szaktanárok 

05.10. Madarak és fák napja munkaközösség 

05.19. Idegen nyelvi mérések 
intézményvezető-helyettes, 

nyelvtanárok 

05.26. Országos kompetenciamérés 
felsős intézményvezető-

helyettes, mérésvezetők 

05.28-ig 
NETFIT eredmények feltöltése a rendszer-

be 
testnevelő tanárok 

05.29. Napközi, menzajelentkezési lapok leadása osztályfőnökök 

05.29. Versenyeredmények összegyűjtése, felmé- munkaközösség 



rések eredményének osszegytíitése
folyamatos Eeyhazi tinnepek hitoktatók

Id pont esemeny felel s
06.04. A Nemzeti Összetartozás napia kis-vénné smányi Margit
06.? Tanévzáró Te Deum Egerben irftézményvezetó

8 . évfo ly am o sztályfoncikei
06.1 1 Idegen nyelvi mérések eredményeinek

k zzététele
intézmény v ezetó -he l yett e s,
nyelvtanárok

06.1 5. DOK nap DOK segít nevel
06.1 8. Ballagás és Tanévzár Te Deum 7- 8. évfolyam osztályfónokei

06.2t.
ldegen nyelvi mérések eredményeinek

megkrild ése az Oktatási Hivatalnak
intézmény v ezetó -hel yette s,

nyelvtanárok
06.25. Tanévzár értekezlet tantestrilet

folyamatos E gyházi rinnepek, e semények hitoktató

Jrinius

Kendere s, 2020. szeptember 17.

qr*- í---.L-__
' Gaszparjan Szilvia

munkakcizci s sé g- v ezetó
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3. Melléklet 

 

 

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

és Liliom Óvoda 

 

 

 

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK 

MUNKATERVE 

 

 

 

2020/2021 
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PROGRAMOK FELADATOK FELELŐSÖK 

 

- Diáktanács alakuló gyűlés  

SZEPTEMBER 

- patronáló tanár megválasz-

tása 

- tisztségviselők megválasz-

tása 

- éves munkaterv előkészíté-

se, programjavaslatok, elfo-

gadása 

-szervezeti és működési sza-

bályzat elfogadása 

 

 

patronáló tanár, DÖK tagok, 

osztályfőnökök  

 

- Diáktanács gyűlés  

- Gesztenyegyűjtés 

- Zenei világnap  

 

OKTÓBER 

- gesztenyegyűjtés és szállí-

tás lebonyolítása 

- hangverseny szervezése 

 

 

patronáló tanár, osztályfőnö-

kök, DÖK tagok 

 

- Diáktanács gyűlés 

- „Fussunk az egészségün-

kért!” 

 

NOVEMBER 

- közös futás szervezése 

 

DÖK tagok, patronáló tanár, 

védőnő, osztályfőnökök 

 

- Diáktanács gyűlés  

- Adventi készülődés 

 

DECEMBER 

- szaloncukor küldés bará-

toknak, kedvenc nevelőnek 

 

patronáló tanár, DÖK tagok, 

osztályfőnökök 

 

 

- Diáktanács gyűlés  

- Focibajnokság 

JANUÁR 

- a féléves munka értékelése 

 

patronáló tanár, DÖK tagok, 

testnevelő tanárok 

 

 

- Diáktanács gyűlés 

- Farsang 

FEBRUÁR 

- jelmezes bemutató előké-

szítése 

 

 

patronáló tanár, osztályfőnö-

kök, DÖK tagok 

 

 

- Diáktanács gyűlés 

- Sportdélután 

 

MÁRCIUS 

-sorversenyek szervezése 

 

patronáló tanár, osztályfőnö-

kök, testnevelő tanárok, 

DÖK tagok 

 



- Diáktanács gytilés
- ,,Kedvenc versem lefes-
tem. "."

APRILIS
- koltészet napi versillusztrá-
ció pályáuat

patronál tanár, DÖK tagok,
o sztály fóncikcik, magy artaná-
rok, rajrtanár

- Diáktanács gy lés
- Madarak és f;ík napja

MAJUS
- buszkirándulás szervezése
Karcagra, lombkorona t ra

patronál tanétr, osztályfonci-
k k, DÖK tagok

- Diákk zgyulés
- DöK-nap

JLINIUS
- OÖr- nap megszervezése,
lebonyol ítása
- diákk zgyrilésen az éves
munka értékelése

patronál tanár, osztályfonci-
k k, DÖK tagok

További célunk, hogY jobban tisszehangoljuk az egyuttmtíkcidé st az alsós és fels s munkakti_
zcisséggel.

Kendere s, 2020. szeptember 1 6.

\

P*l"o,n. S*ru*r
DöK ehcik
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4. sz. melléklet 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv 
 

 

Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi fel-

adatok. Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a felzár-

kóztatásra szoruló tanulók segítségadására, valamint az esélyegyenlőség megteremtésére. 

Ezek összehangolását az intézményvezető-helyettesek végzik. 

A fentiek mellett kiemelten fontosnak tartjuk a prevenciót, melynek tükrében állítjuk össze az 

éves munkatervet és végezzük munkánkat. 

Tanév eleji feladatok: 

- helyzetelemzés, 

- a nyilvántartás, a tanulói adatok pontosítása, 

- az éves aktuális ifjúságvédelmi munka feladatainak megtervezése. 

Folyamatos feladatok: 

Feladat Felelősök 

Kapcsolattartása a gyermekvédelmi munkát segítő, koordináló, felü-

gyelő intézmények dolgozóival. Ennek megfelelően kapcsolattartás a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóival, a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Gyámügyi 

Osztályával és Hatósági Osztályával, a Karcagi Rendőrkapitányság-

gal, a Kenderesi Rendőrőrssel. 

intézményvezető, in-

tézményvezető-

helyettes, osztályfő-

nökök, iskolatitkár 

szükség esetén az előzőekben megnevezett intézményekkel a gyer-

mekvédelmi munka feladatainak megoldását segítő továbbképzések, 

konzultációk, szervezése 

intézményvezető, in-

tézményvezető-

helyettes 

iskolai nyilvántartás vezetése a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról, adatok folyamatos frissí-

tése – az osztályfőnökök tájékoztatás alapján 

iskolatitkár 

meghívás esetén kölcsönös részvétel esetmegbeszélésen, tárgyaláso-

kon a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál vagy az iskolában 

intézményvezető, in-

tézményvezető-

helyettes, osztályfő-

nökök 

megismerkedés a tanulókkal, a problémák meghallgatása, azok bi-

zalmas kezelése, tanácsadás 

osztályfőnökök, 

pedagógusok 

szükség esetén az osztályfőnökök segítése a megfelelő intézkedések 

megtételében a tanulói hiányzások ügyében 

intézményvezető, in-

tézményvezető-

helyettes 

figyelemmel kísérni a törvényi változásokat, pályázatokat intézményvezető, in-

tézményvezető-

helyettes 

egészségvédelmi és mentálhigiénés tanácsadás, programok, felvilá-

gosítás szervezése 

intézményvezető, in-

tézményvezető-

helyettes, DÖK segítő 

nevelő 

az információk és adatok megfelelő kezelése, személyes adatok véd-

elme (adat és információk nyilvántartása és továbbítása kizárólag a 

törvényben jogosultak felé) 

intézményvezető, in-

tézményvezető-

helyettes, osztályfő-



n k k, iskolatitkár
probléma esetén a megfelel lépések megtétele (elzés, bejelentés) intézményvezetó, osz-

tályf ncikcik,
iskolatitkár

családlátogatások - a,,problémás" családok felkeresése, elbeszéIge-
tések

osztályfóncik k

fegyelmi elj árásokon való részvétel osztályfón k, Fe-
gyelmi Bizottság

kapcsolatt artás napi, heti szinten
- a pedagógusokkal (a problémák megbeszélése),
- a sztil kkel, tanulókkal probléma esetén

o sztályfóncikcik, peda-
gógusok

Kenderes,2020. szeptember 17 .
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Nag}né Lenge'Marlit
intézményvezetó
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EGRI FóEc\.llÁznnrccrrp
AR.CI{IDIOEC ESIS AGRIENSIS

H-3300 Eger, Széchenyi u, l.
Telefon: (+36-36) 517-589, Telefax: (+36-36) 5l7-75l

Mobil: (+36-30) ó88-6994
Postai círn: H-330l Eger, Pf. 80,

Honlap: \\rww.egeí.egyhazmegye. hu
E -mail : eger @e gyltazmegye. lru

Szent Imre Katolikus Általanos Iskola és Liliom Óvoda
Nagyné Lenge Margit igazgatő asszony részére

5331 Kenderes
Szent István kir. út 75.

Iktatőszám: I 19 lLD -I l 2020 .I 0 .1 5 .

Tárgy: fenntartói jóváhagyás a 202012021. tanév
munkatervéhez és tantárgyfel osztásálhoz

F erurtartó i ny 1latko zat

Az Egri Főegyházrnegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u.l. képviseii: Dr. Ternyrik Csaba
egri érsek vagy elfoglaltsága esetén Ficzek Lászlő általános helynök; nyilvántartásba
vételének száma: aOaUD012-003; adószáma:I9924601-1-10), mint a Szent Imre Katolikus
Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda fenntartója, az intézmény nevelőtesttilete által
elfogadott, az intézményvezető által jóvráhagyott 2020/202l. tanév munkatervét és
tantárgyfelosztását a nenrzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 26.,70. és 83. és
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznáIatáről
szőlő 2012012. (Vm. 31.) EMMI rendelet 3. és 105. paragrafusai alapján jóváhagyom.

Eger,2a20. október 15

Lll 4
Dr. Németh Zoltan

osztályvezeiő


