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1.
1.1.

A TANÉV HELYI RENDJE 2019/2020

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása
esemény / téma

sz.

felelős

időpont

tanulók
felügyeletének
ellátása

csapatépítés,

1.

iskolavezetés

továbbképzés

2019. november
29.

2.

pályaorientáció gimn.

gimn. oszt.főnökök

2019. okt. 17.

3.

pályaorientáció ált. isk.

ált.isk. oszt.f.

2019. okt. 18.

4.

továbbképzés

iskolavezetés

2020. április 15 .

5.

továbbképzés

iskolavezetés

2020. április 16.

6.

továbbképzés

iskolavezetés

2020. április

napközis mk.

17+(18).
családi nap

7.

diákönkormányzat

2020. május 29.

napközis mk.

A tanév szorgalmi időszaka
Első nap:

2019. szeptember 02.

Utolsó nap: 2020. június 15.
A szorgalmi időszak első féléve 2019. szeptember 02-től 2020, január 24-ig tart. Az első
féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét 2019. január 31-ig
tájékoztatjuk a félévi értesítő által.
1.2.

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2019. október 28 – 2019. november 03
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25
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A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 04
Téli szünet: 2019. december 21 – 2020. január 05
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20
A szünet utáni első tanítási nap: 2020.január 06
Tavaszi szünet: 2020. április 09 – 2020. április 14
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. április 07 ( márc. 28. helyett ápr. 08. szabadnap)
a szünet utáni első tanítási nap: 2020. április 20
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső
időszakában
2019. október 23. forradalom évforduló ünnep (alkalom)
2020. május 01.
2020. június 01.

munka ünnep (alkalom)
pünkösdhétfő

További tanítás nélküli napok a 2019/2020. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendváltozásból fakadóan
2019. november 01.
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban
2019. december 07. – 2019. december 24. helyett
2019. december 14. – 2019. december 27. helyett
1.3.

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
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi
mutató

1.

Az aradi vértanúk emléknapja (október
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oszt. szinten

2019.okt.

90%-os

esemény / téma

sz.

felelős

időpont

eredményességi
mutató

07.

részvétel

2019.okt.

90%-os

22.

részvétel

mk. vezetők

2020.

90%-os

Balogh Ágnes

febr. 25.

részvétel

mk. vezetők

2020.

90%-os

Monori Gyula

március

részvétel

6.)
2.

Az

1956-os

forradalom

és mk. vezetők,

szabadságharc ünnepe (október 23.)

Kardosné
Mariann

2.

A kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatai emléknapja (február 25.)

3.

Az

1848-as

forradalom

és

szabadságharc ünnepe (március 15.)

13.
3.

A

holokauszt

áldozatai

emléknapja

(április 16.)
4.

mk. vezetők

2020.

90 %-os

Simonyi Lili

április 21.

részvétel

2020.

90%-os

június 04.

részvétel

A Nemzeti Összetartozás Napja (június mk. vezetők,
4.)

osz.főnökök

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
sz.

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi
mutató

1.

Iskolakerülő nap

Törökné Andi,

2019.

90%-os

Jantyik Timi,

szept. 06.

részvétel

Faragó Laura
2.

Egészségnap, őszi ünnep

mk. vezetők,

2019.

90%-os

Megyeri futókör

Molnár Ernő

október

részvétel

11.
3.

4.

Adventi ünnepkör indítása

Csiszerné Zsóka,

2019. dec.

90%-os

Kreinikerné Erika

02.

részvétel

mk. vezetők

2019. dec.

50%-os

Vers- és prózamondó verseny (alsó)
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Sz Kovács Béla mese- és novellaíró

Kreinikerné Erika

07.

részvétel

Adventi kézművesség,

mk. vezetők

2019. dec.

90%-os

versmodó verseny (felső)

Nagy Tímea,

14.

részvétel

mk. vezetők,

2019. dec.

90%-os

Bujdos Kati,

06.

részvétel

mk. vezetők,

2019. dec.

90%-os

Kuruczné Márti

20.

részvétel

gimnáziumi mk.

2020.

érintettek 100%-

Faragó Laura

január 10.

os részvétele

mk. vezetők,

2020.

90%-os

Kovács Dia, Tóth

február

részvétel

Éva

14.

osztályfőnökök,

2020.

90%-os

Boneczné Anikó,

márc. 28.

részvétel

mk. vezetők, oszt.

2020. ápr.

90%-os

főnökök, Bíró

07.

részvétel

mk. vezetők,

2020.

90%-os

Kuruczné Hordós

május 29.

részvétel

pályázat meghirdetése
5.

Zatykó Zoltán
6.

Mikulás napi ünnepség

Polyák Ibolya
7.

8.

9.

Karácsonyi ünnep

Szalagavató

Farsang

10. Wesley Gála 14.

Tóth Éva
11. Húsvéti ünnep
Költészet napja

Mónika, Szita Ildi
12. Családi nap, gyereknap
Megyeri diák-tanár foci

Márta – DÖK
Az iskolai élethez kapcsolódó események rendezvények
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1.

2.

Tanévnyitó ünnepség

Zenei Világnap

mk. vezetők,

2019. aug.

100%-os

Nógrádi M. Stella

30.

részvétel

Makra-Szabó Csilla

2019. okt.

90%-os részvétel

01.
3.

4.

5.

6.

7.

Papírgyűjtés

Érzékenyítő program

Nyílt órák

Magyar kultúra napja

Diákparlament

osztályfőnökök,

2019. okt.

Monori Gyula

18.

osztályfőnökök,

2019. okt.

Ladányi Lili

25.

mk. vezetők, oszt.

2019. nov.

10%-os

főn., szaktanárok

12.

létszámnöveked.

felső tagozat,

2020. jan.

90%-os részvétel

iskolarádió Zatykó Z

20.

mk. vezetők,
Kuruczné Márti

90%-os részvétel

90%-os részvétel

2020. márc. 80 %-os részvétel
06.

DÖK
8.

Beiskolázási nyílt napok
Elsős előkészítő indul

ovi, első,

2020. febr.

beiskolázási

Kreinikerné Erika,

18.

létszámok

Csiszerné Zsóka,

biztosítása

Kovács-Sztanojev
9.

Papírgyűjtés

osztályfőnökök,

2020. ápr.

???

gimnázium, Faragó

2020. ápr.

érintettek 100%-a

Laura

30.

gimnázium,

2020. máj.

Ormándiné Erika

04-től

6-8. oszt.,

2020.

Ormándiné Erika

máj.20.

8
6-8-10.
oszt.,

2020.

Monori Gyula
10

10.

11.

Középiskolai ballagás

Írásbeli érettségik

Nyelvi kompetencia mérés

Országos kompetencia mérés

érintettek 100%-a

érintettek 100%-a

érintettek 100%-a

13.

Tanulmányi kirándulások

Ormándiné Erika

máj.27.

osztályfőnökök

2020.

90%-os részvétel

jún.05.
14.

8. osztályosok ballagása

7-8. oszt. főnökök

2020.

90%-os részvétel

jún.20.
15.

16.

Tanévzáró ünnepség

minden oszt. főnök, 2020. június 90%-os részvétel
műsor, Sztanojev B.

20.

felső tagozatosok

2019. jún.

Nyári tábor

25 fő (100 %)

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

1.4.

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2019.aug.30 Tanévnyitó tantestületi értekezlet

igazgató

100 %-os megjel.

igazgató,

100 %-os

helyettesek

megjelenés

igazgató,

100 %-os

.
2019.okt.16. Évindítás,

Komplex

Alapprogam

tanfolyami tapasztalatai
2019.nov.27 A tanulók teljesítményének és neveltségi
szintjének

elemzése,

ebből

adódó helyettesek, mk.

feladatok, hagyományörző programok
2019.dec.20. Félévzárás

előkészítése,

szalagavató

feladatai iskolai szinten
2020.jan.29. Félévzárás tapasztalatai, Wesley Gála
előkészítése,

továbbképzési

2020.már.04 Intézményi
áprilisi

vezetők
igazgató,

100%-os

helyettesek

megjelenés

igazgató,

100 %-os

program helyettesek, mk.

előkészítése

megjelenés

megjelenés

vezetők
programok

kitekintés,

márciusban,

igazgató,

továbbképzési helyettesek, mk.

program előkészítése

vezetők
9

100%-os
megjelenés

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2020.ápr.30. Gimnáziumi ballagás, írásbeli érettségire
előkészületek

igazgató,

100 %-os

helyettesek, mk.

megjelenés

vezetők
2020.máj.20 Tanév végi feladatok, szóbeli érettségi
.

előkészítése

igazgató,

100 %-os

helyettesek,

megjelenés

mk.vezetők
2020.jún.26. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

igazgató

100 %-os
megjelenés

1.5.

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
Kedves Szülők, legyenek szívesek a fogadóórás látogatási szándékukat legalább 1 nappal
korábban egyeztetni a pedagógussal, asszisztenssel.

Pedagógus
Altorjay Tamás Józsefné
Bábosik Ottilia
Bakos Piroska
Balogh Ágnes
Bánfi-Csabai Enikő
Barnáné Somfai Judit
Bíró Emese
Bíró Mónika
Boneczné Bakó Anikó
Borbásné Garzó Erika
Bujdos Katalin
Csiszerné Makra Erzsébet
Csók Tiborné
Dani Nóra
Dénes Teodóra
Erdős-Nagy Judit
Faragó Laura
Géczi Anett
Hack Dóra
Hessler Erika
Horák Anna
Horváth Henriett

Fogadóóra időpontja
szerda 10.00-10.45
előre egyeztetve
előre egyeztetve
hétfő 11.00-11.45
péntek 14.00-15.00
csütörtök 7.00-7.45
szerda 9.00-12.00
kedd 10.00-10.45
kedd 13.00-13.45
szerda 14.00-14.45
hétfő 11.00-11.45
kedd 13.00-14.00
péntek 11.00-11.45
szerda 12.00-13.00
csütörtök 8.00-8.45
kedd 10.00-11.00
kedd 10.00-11.00
szerda 13.00-14.00
csütörtök 11.00-12.00
hétfő 7.00-7.45
hétfő 14.00-15.00
péntek 12.00-12.45
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Fogadóóra helyszíne
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/B
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.

Horváth Katalin
Ifj. Iványi Gábor
Jantyik Tímea
Kacsari Zsolt
Kardosné Nagy Mariann
Keresztúri Ágnes
Kovács Diána Eliza
Kreiniker Sándorné
Kuruczné Hordós Márta
Ladányi Lili
Makra-Szabó Csilla
Mezőlakiné Honti Andrea dr.né
Mihalik Brigitta
Molnár Ernő
Monori Gyula
Monoriné Karsai Adrien
Nagy Attila
Nagy István
Nagy Timea
Nógrádi-Molnár Stella
Ormándiné Nógrádi Erika
Ótott-Kovács Réka
Polestyuk Tibor
Polyák Ibolya
Sáfár Tímea
Sápi Zoltánné
Simity Éva
Simonyi Lili
Szász Ágnes
Szentesi Edit
Szita Ildikó
Takács Médea
Tímár Edina
Tóth Éva

szerda 10.00-10.45
előre egyeztetve
hétfő 13.00-13.45
előre egyeztetve
szerda 12.00-13.00
hétfő 13.00-13.45
hétfő 12.00-12.45
hétfő 12.00-12.45
kedd 11.00-11.45
csütörtök 9.00-10.00
kedd 13.00-13.45
előre egyeztetve

Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b

csütörtök 16.00-16.45
hétfő 12.00-12.45
hétfő 8.00-8.45
előre egyeztetve
kedd 10.00-10.45
szerda 13.00-13.45
hétfő 12.00-12.45
hétfő 10.00-11.00
péntek 9.00-10.00
csütörtök 13.00-13.45
előre egyeztetve
szerda 12.00-12.45
kedd 14.00-14.45
csütörtök 14.00-14.45
előre egyeztetetve
hétfő 9.00-9.45
kedd 12.00-12.45
előre egyeztetve
csütörtök 9.00-9.45
hétfő 11.00-11.45
szerda 13.00-13.45
csütörtök 15.00-16.00

Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b.

Török Béláné dr.-né
Trócsányi Anikó
Vígh Anita
Zatykó Zoltán
Zsikó Krisztina

kedd 13.00-13.45
szerda 13.00-14.00
hétfő 12.00-12.45
csütörtök 11.00-11.45
csütörtök 7.00-7.45

Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b.
Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b
Osztrovszky u. 1/b.
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esemény / téma

időpont

felelős

eredménye
sségi
mutató

2019.

Tanévindítás, szmk képviselők megválasztása

mk. vezetők

80 %-os
részvétel

szept. 11.

2019.

SZMK vezetői, éves programterv, a tanév

igazgató,

100%-os

szept. 16.

feladatai

helyettesek

részvétel

8. oszt. f., ig.

100 %-os

helyettes

részvétel

12. oszt. f., ig.

100 %-os

13.

helyettes

részvétel

2019.nov. SZMK vezetői Wesley Gála előkészítése

igazgató,

100 %-os

25.

helyettes,

részvétel

2019. nov. Pályaválasztási szülői (8.oszt.)
13.
2019. nov. Érettségiző osztály szülői (12.oszt.)

programfelelős
2020.febr. Az első félév tanulói eredményei

osztályfőnökök

80 %-os
részvétel

05.
2020. ápr. Gimnáziumi ballagók szülői (12.oszt.)
08.

ig.

100 %-os

helyettes,oszt.

részvétel

főnök, mk.
vezető
2020.máj. Tanév vége előtti közös feladatok szölői

oszt. főnökök,

80 %-os

mk. vezetők

részvétel

2020. jún. Tanézvzáró SZMK vezetői

igazgató,

100 %-os

26.

helyettes

részvétel

13.

12

1.6.

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett

időpontja
időpont

esemény / téma

felelős

eredményess
égi mutató

2019.nov.

nyílt órák óvodától – gimnáziumig

iskolavezetés

létszámnöv.

12.
2020.febr.

10%

nyílt órák első oszt., óvoda

iskolavezetés

10%
létszámnöv.

18.

13

1.7.
sz

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok időpontja
esemény / téma

felelős

időpont

.
1.

eredményességi
mutató

NETFIT mérés

testnevelő

5-6. osztály

2020.

100 %-os

február 20-

részvétel

21.
2.

3.

4.

5.

NETFIT mérés

NETFIT mérés

7-8. osztály

testnevelő

9-10. osztály

testnevelő

NETFIT mérés 11-12. osztály

testnevelő

Mérési eredmények feltöltése

testnevelő

2020. márc.

100 %-os

12-13.

részvétel

2020. ápr.

100 %-os

3-4.

részvétel

2020. ápr.

100 %-os

24-25.

részvétel

2020.máj.
29.

14

hi. betartása

AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI

2.
2.1.

Statisztikai adatok
beilleszkedési,

osztály/

osztály

csoport

létszám

halmo-

sajátos

tanulási és

nevelési

magatar-

igényű
tanulók
(SNI)

tási
zavarok-

hátrá-

zottan

lemor-

nyos

hátrá-

magán-

zsolódás-

helyzetű

nyos

tanulók

sal veszé-

tanulók

helyzetű

lyeztetett

tanulók

tanulók

kal küzdő

(HH)

tanulók

(HHH)

(BTM)
Óvoda

27

13

1.a

15

13

2.a,t

17

14

3

3.a,t

22

16

5

4.a,t

24

19

4

5.a,t

22

13

3

6.a,t

25

15

2

1

7.a

21

12

1

1

8.a,b

26

23

2

1

9.a

16

10

1

1

10.a

12

7

11.a

13

9

2

12.a

10

6

3

1

1
1

bővítendő
Összesen
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2.2.

A tanulók által kedvezményesen vagy ingyenesen igénybevehető szolgáltatásokhoz

szükséges adatok
rendszeres
osztály/

ingyene

gyermekvédel

s

mi

csoport

s étkezés

étkezés

kedvezmény

óvoda 1-2.

kedvezménye

ingyenes tk.

21

1.a

2

2

12

15

2. a,t

3

3

9

17

3. a,t

3

3

12

20

17

24

4. a,t
5. a,t

2

2

11

20

6. a,t

3

3

8

22

7.a

1

1

10

21

8. a,b

2

2

5

26

9.a

8

15

10.

5

11.

1

12.

bővítendő
Összesen

2.3. Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók

2019. szeptember 01-én nem volt.

3.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A TANÉVBEN

A) Helyzetelemzés
Infrastruktúrához (tárgyi

Humán erőforráshoz

erőforráshoz)

köthető

16

köthető
Jelentős magas bekövetkezési

Tanuló

valószínűségű

helyhiány miatt

Mérsékelt, alacsony

Testnevelés órák megtartásának Megfelelő nevelést segítő

bekövetkezési valószínűségű

ellehetetlenülése

felvételi

létszámstop Fiatal kolléganők szülési
szabadsága

munkatárs alkalmazása

B) Helyzetelemzés
BELSŐ TÉNYEZŐK

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

versenyeredmények

aránytalan munkamegosztás

szakmai tudás
tehetséggondozás

magas tanári indokolt (?)
hiányzás

differenciálás

alsó-felső átmenet

színvonalas rendezvények

széthúzás

gyermekközpontúság

oktatási eszközök hiánya

egymás segítsége,
összeforrottság

nem egységes elvárások
időnként nehézkes
kommunikáció, egyeseknél nem
megfelelő munkamorál

nagy munkabírás
következetes, magas szintű
munka, módszertani
sokszínűség,

egyforma feltételek
biztosításának ellentmondása

igény a szakmai fejlődésre,
szakmai felkészültség

egyesek munkafegyelme

kevés, de jól használható
technikai felszerelés

felsős ügyelet

pontatlan órakezdések

együttműködés egyes szülőkkel

ablakok, árnyékolás

gyerekek érdekei előnyben

étkezés minősége

humánus vezetés

sok admnisztráció

nyitottság, hagyományápolás

tudásszomj csökkenése

pedagógusok munkához való
hozzáállása (egy-két kivételtől

empátia elfáradása
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NEGATÍV

POZITÍV

szakmai kapcsolatok,
csapatmunka, közös projektek

MOZA napló üzenetküldés
lehetőségeinek
kihasználatlansága

eltekintve), kötelességtudat

együttműködés hiánya

pályázatok, támogatás

különböző munkamorál

hatékony együttműködés

iskola és szülők kapcsolata

szociális érzékenység

programok időpontjának
megváltoztatása

iskola népszerűsítése
szponzorok bevonása az iskolai
életbe
fejlődés létszámban és
minőségben egyaránt

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

pályázatok

óvoda-alsó-felső-gimnáziumi
átmenet nehézségei

udvar rendbehozása

kiégés

képzések a tanulási és
magatartási problémák
kezelésére

képzettség hiánya a tanulási
problémák kezelésére

kommunikációs csatornák
bővítése

szakadék: vezetés-tantestület
újabb és újabb kiszámíthatatlan
törvények, rendeletek

tantárgyi integráció
differenciáló oktatás

egyenlőtlen
terhelés/túlterheltség,
egyenlőtlen teherbírás, fáradtság,
feszültség a hiányzók miatt

szülők rendszeres bevonása
iskolai programokba
menedzselés, reklám

klikkesedés

szülői kapcsolattartás
elmélyítése

eltérő értékrend iskola – család –
szülő nevelése között

hospitálás

tárgyi környezet „elriasztja” a
ambíciózus kollégáknak szakmai szülőket
teret engedni
konkurencia
bemutató órák
ADHD-s gyerekek létszámának
egymáshoz való közelítés
növekedése
más intézményekkel való
kapcsolat

értékvesztés
alá-fölé rendeltség érzése

projektek vállalása
új módszerek megismerése
lemaradók felzárkóztatása
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4.

KAPCSOLATRENDSZER

Iskola és családi ház kapcsolata

4.1.

Az iskola gondot fordít a szülői igények megismerésére, amelynek formái:
-

iskolaválasztást megelőző találkozók,
szülői munkaközösség szervezetének működése (osztály, tagiskolai, iskolai),
szülői értekezlet,
egyéni beszélgetések,
családlátogatás,
fogadóóra,
rendezvények,
minőségellenőrzés rendszerében adott válaszok, információk,
kapcsolatépítés közös fórumai (rendezvények, szülők-nevelők bálja, kirándulások,
szabad-idős programok, táborok)

Család és az iskola kapcsolata
A folyamat tartalma:
A nevelés – oktatás háromszereplős (diákok – iskola – szülők) folyamatában az iskola a
szülőkkel való egyenrangú kapcsolat kialakítására törekszik. Hiszen a gyerekek oktatásában –
nevelésében az iskola a szakmaiságot, a család pedig a biztos „hátországot‖ jelenti. A kettő
harmonikus egységében tud a legeredményesebben fejlődni a gyermek. Ezért fontos, hogy az
iskola és a család a legfontosabb alapértékekben megegyezzen, és hogy rendszeres
információcserére és kölcsönös együttműködésre törekedjen mindkét fél.
Alkalmazási területe:
Az iskola valamennyi tanára, kiemelten az osztályfőnökök, a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős, a DÖK-segítő tanár, a szabadidő-szervező, könyvtáros. Minden diák és szülő.
A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató
tájékoztat:
 SzMK vezetői ért.
 honlap
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 fogadó óra
Az osztályfőnökök:
 osztály szülői ért.
 honlap, faliújság
 üzenő füzet, saját email csoport
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:
 fogadó óra
 MOZA napló
 egyéni időpontok
A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai:
 családlátogatás
 szülői klub
 esetmegbeszélés
4.2.

A fenntartóval való kapcsolattartás, külső szakmai kapcsolatok

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval.
A kapcsolattartás tartalmi elemei:
 szakmai irányítás,
 gazdasági ügyintézés,
 fenntartói szakmai koordináció,
 elvi útmutatások,
 koordinálás és segítségnyújtás.
A kapcsolattartás módjai:
-

vezetői munkamegbeszélések,

-

személyes beszélgetések,

-

elektronikus és postai levélváltás,
20

4.3.

egyéb érintkezési formák.
Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere)

Iskolánk sokféle külső kapcsolatot ápol. Belföldi kapcsolataink egy része szakmai jellegű
kapcsolat.
Szakmai kapcsolatokat építünk ki a környék és a város általános iskoláival. A fenntartónkkal
való kapcsolatunknak is vannak szakmai vonatkozásai. Szakmai kapcsolatnak tartjuk a
különböző pályázatok útján elért alapítványokat, egyesületeket, minisztériumokat. Iskolai
programunk terjesztése közben jó kapcsolatba kerültünk más iskolákkal, továbbképzéseken,
konferenciákon megismerkedtünk más iskolák nevelőivel. Szakmai együttműködésre
számítunk a Nevelési Tanácsadóval.
Iskolánkat sokan, sokféleképpen támogatják. Iskolánk támogatóit rendszeresen megjelentetjük
kiadványainkon. Fenntartónkkal a MET-tel jó kapcsolatra törekszünk. Iskolánk igazgatója
tájékoztatja a Szeged Városi- és Csongrád Megyei Közgyűlést az iskolánkban történtekről.
Intézményünk Szeged városában van, szeretnénk, ha a város közoktatásának meghatározó
eleme lennénk.
Jó kapcsolatban vagyunk az egyházakkal és szeretetszolgálatokkal, a Wesley iskolákkal.
További kapcsolataink: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Csongrád Megyei Pedagógiai
Intézet, Csongrád Megyei Kormányhivatal, Járási Tankerület, Oktatási Hivatal, Agóra,
védőnő,

iskolaorvos,

Humánszolgáltató

Központ

Szeged,

Gyermekjóléti

Szolgálat,

TEGYESZ, Szegedi Kistérség Többcélú Társasága TKVSZRB, Csongrád Megyei Tanulási
Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, ÉFOÉSZ, ODU-Korai Fejlesztő
Központ Szeged, Médiakapcsolatok, Szegedi Rendőrkapitányság.
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5.

A NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK MEGFOGALMAZÁSA

5.1.

A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok

5.2.

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó

jogszabályokban a nevelésre-oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó
normákkal, valamint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az
intézmény működését meghatározó előírásokkal – a 2019/2020 tanév feladataként

a

kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységet jelölte
meg, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatását.
- A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek.
- A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program (HH, HHH tanulók).
- Sajátos nevelési igényű és BTMN-s tanulók rehabilitációja.
A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások
tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e
téren szerzett tapasztalataira.

Célunk, hogy e kimelt cél jelenjen meg:
munkatervben
tanmenetben
tematikus tervekben
óratervben
egyéni- és kiscsoportos fejlesztéseken
tanórán kívüli foglalkozásokban

A megvalósítás konkrét részleteit a munkaközösségi munkatervek és az egyéni fejlesztési
tervek tartalmazzák.
Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok

5.3.

a) Az országos mérésből adódó feladatok
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Az országos kompetenciamérés normatív értékelés, amely azt jelenti, hogy egy kiválasztott
populáció átlagához viszonyítja a minta eredményeit. Intézményünkben az átlagosnál jóval
magasabb a tanulási képességeiket tekintve eltérő fejlődésmenetű gyermek. Egy részük
mentesül a teszt megírása alól, vagy megírja ugyan, ám eredménye nem számít bele az iskolai
összteljesítménybe, de a mérési eredmények kialakulásáért „felelős” tanulók is küzdenek
valamiféle tanulási, vagy tanulmányi eredményüket befolyásoló problémával. Számosan
vannak közöttük matematikából, illetve a magyar nyelv helyesírás értékelése és minősítése
alól, vagy az írásbeliség alól felmentett tanulók, eredményük mégis bekerül az iskolai
jelentésbe. Sokszor a tanulók számára értelmezhetetlen a feladatok szövege. A
figyelemkoncentrációs problémával küzdő tanulók számára a 4x45 perc folyamatos
összpontosítás túlságosan megterhelő. Nagy probléma, hogy a (főleg a nyolcadikos) diákok
nem érdekeltek abban, hogy jól teljesítsenek a mérésen.
Természetesen továbbra is célunk, hogy kevesebb legyen a 0%-os megoldottságú zárt, illetve
a nyílt végű feladat, kevesebb tanuló teljesítsen az alapszint alatt, illetve növeljük a motivációt
a feladatlap, a szülői és tanulói kérdőív kitöltésére.
A gyógypedagógiai fejlesztésben részesülő tanulóink egyénre szabott fejlesztési terveinek
elkészítésekor a kompetenciafejlesztés már eleve kiemelt szempont az egyéni fejlesztendő
képességterületek és az ahhoz kapcsolódó eszközök, módszerek meghatározásakor.
A

tanulási

motiváció

felkeltését

folyamatosan

végezzük.

Természetesen

a

kompetenciamérésben előforduló feladattípusok gyakorlására szolgáló feladatok magasabb
számban való beemelését a tanítási gyakorlatba, a nem kizárólag tanítási szituációban rejlő
lehetőségek kiaknázását, a tankönyvválasztás áttekintését, szókincsbővítést, lényegkiemelést,
az ok – okozati összefüggések gyakorlását, memóriafejlesztést, logikus gondolkodásra
nevelést, koncentrációfejlesztést, táblázatok, grafikonok elemzését, értelmezését célzó
feladatokat beillesztjük a tanmenetünkbe, illetve a tanórákba. Kompetencia alapú oktatást
segítő programok használatának megismerése, megismertetése a munkaközösségek következő
tanévi kiemelt feladata.
A tanmenetekbe, egyéni fejlesztési tervekbe, illetve a napi gyakorlatba való bekerülést
továbbra is az említett dokumentumok átvizsgálásával, illetve óralátogatások során
ellenőrizzük.
A legnagyobb problémának azonban a tesztet író tanulók alul motiváltságát tartjuk, ezért a
következő tanévben ennek megoldására helyezzük a hangsúlyt.
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b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
Az elektronikus napló alkalmazása sok esetben leegyszerűsíti a munkánkat, jó döntés volt
ennek bevezetése. Ebben a tanévben cél az adminisztrációs pontosság növelésének elérése, a
kollégák adminisztrációs terheinek csökkentése a mozaNapló pontos vezetésével, és a
szakértői véleményekben meghatározott tantárgyi mentességek és egyéb könnyítések
határozatainak átláthatóbbá tétele.
Egységesíteni kell a követelmény és értékelés összehangolásának módját is, hogy a tanulók
reális önképet tudjanak kiépíteni magukban, de eközben önbizalmuk is erősödjön.
ADHD-s gyermekek hatékony neveléséhez, oktatásához módszertani, szakmai adekvát
szempontrendszer alkalmazása, lehetőség szerint személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A
pedagógusok és segítők számára ettől függetlenül egy módszertani továbbképzésen való
részvétel minden bizonnyal hasznos lenne. Az érzékenyítő projekthetek ötletét bővíteni, a
szakmai színvonalat emelni kell. Jó gyakorlatokat megismerni és alkalmazni.
c) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó
feladatok
A tanulók szívesen járnak a fejlesztőórákra. Játékos, főként mozgással végezhető feladatokat
adjunk a tanulóknak. A babzsákos foglalkozások száma megnövekedett, ennek alkalmazását
rendszeressé kell tenni. Az új fejlesztő

szakmai anyagokat nemcsak az autista fiatalok

fejlesztésében kell hasznosítani, minden tanulónál alkalmazható bátran. A gyógypedagógiai
asszisztensek még szakszerűbb és tudatosan tervezett bevonása a differenciáló tanulás
szervezésbe.
d)

Alsó-felső tagozat, alsó-óvoda, felső-középiskola váltás feladata

Az egyén életében a változások – akár pozitív, akár negatív változásra gondolunk – általában
feszültséggel, problémákkal járnak. A 4. osztályból az 5. osztályba való átmenet is jelentős
változás a gyerekek életében, így, nem megfelelő előkészítés esetén jelentős stressz,
konfliktus forrása lehet ez az időszak.
Mely területeken változik meg leginkább a 4. osztályosok élete?





új, létszámában is több pedagógus,
a nevelés körülményei, környezete,
a gyermek bioritmusa, napirendje,
a feléje irányuló elvárások, szabályok, normák,
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teljesítményértékelés módja
a gyermekközösségben elfoglalt hely

Míg alsó tagozatban a biztonságot nyújtó két tanító személyéhez kötődtek, addig felsőben már
több tanárt kell elfogadniuk, többféle elvárásnak kell megfelelniük. Hozzá kell szokniuk,
hogy nemcsak egy helyiségben töltik a tanórákat, hanem minden óra más-más tanteremben
zajlik majd, ahova vándorolniuk kell. Az eddiginél jóval nagyobb felelősséget a kell viselniük
saját felszerelésük és sok esetben az önálló tanulás, házi feladat készítés tekintetében. Az
utolsó évben, az alsó tagozaton ők voltak a „nagyok”, a felsőben viszont újra a „kicsik”
szerepében kell helyt állniuk, de ráadásként a testi-lelki változások is jelentősen megterhelik
ezt az amúgy sem könnyű időszakot.
A gyermekkor múlása testi és pszichés fejlődésbeli változásokat is okoz a korosztálynál:
megváltoznak a testarányok, jelentős változások zajlanak a központi idegrendszerben, nő az
emlékezet terjedelme, kialakul a feladattudat, fokozódik az érdeklődés. A prepubertásban (912 év) szélesednek a gyermekek társas társadalmi tapasztalatai. Figyelmük mindinkább a
társak felé fordul. Rendkívül fontossá válik számukra a kortárs csoporthoz tartozás. Ez a
csoportalakítás időszaka. Az e korban tapasztalható sajátos feszültség a kamaszkor
előhírnöke. Fokozódik a szexuális kíváncsiság. A lányokra érzelmi-hangulati labilitás,
ingerlékenység, a fiúkra "vagánykodás", agresszivitás lehet jellemző. Kialakul az egyéni
érdeklődési irány. Nő az önállóság igénye, megindul a szülőkről, felnőttekről történő érzelmi
leválás.
A fejlődés azonban, ugyanúgy, mint mindig, most is különböző ütemben zajlik a gyerekeknél.
Így a naptár szerint azonos korú diákok fejlettsége igen eltérő. Intellektuális, pszichés, testi,
érzelmi fejlettségükben is jelentős eltérések vannak.
Az adott fejlettségi szintet, életkori sajátosságokat és az egyéni különbségeket figyelembe
véve kell követelményeket támasztanunk a tanulás tervezésében és irányításában. Iskolánkban
minden pedagógus képes alkalmazkodni a rábízott gyerekek fejlettségéhez, a csoportjában
kialakult helyzethez; természetesként fogadja el a gyerekek sokféleségét; az egyéni fejlődés, a
személyre szóló tanulás segítéséhez igazítja tanulásirányítási stratégiáját és a tanulás
tempóját; a tanuló fejlődését saját korábbi fejlettségéhez viszonyítva méri és értékeli,
megfelelő feltételeket teremt az önszabályozás kialakulásához, az önbizalom erősödéséhez, a
kompetens személyiséggé váláshoz.
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Az alsós tanítóknak és leendő felsős tanároknak együttes feladata az 5. osztályosok
beilleszkedésének segítése. Közösen kell kialakítani a gyermek szükségleteire figyelő iskolai
szokásrendet, biztonságos, kellemes, esztétikus légkört, környezetet biztosítva.
A 2018-/2019-es tanévben meg kell alakítanunk az alsó-felső átmenet megkönnyítését segítő
munkacsoportot.
e) Elsős tanulók szocializálása
Ahogyan a gyermek fejlődik, életében újabb szocializációs színterek jelennek meg. Ilyen
színtér az iskola, amely a szocializáció egyik intézményes színtere. Az intézményes
szocializáció személyi közvetítője a pedagógus, ő az, aki a társadalmi értékek, normák,
elvárások, megtestesítője. Az iskolai szocializáció társas közege pedig az iskolai osztály,
amely a kortárscsoport normáit, elvárásait, értékrendjét, stb. közvetíti. Ebben hatalmas
feladata van a pedagógus és szülői együttesnek.
Az iskola legfontosabb szocializációs szerepe az, hogy számtalan új kapcsolati lehetőséget, új
szerepet kínál. Ezáltal az iskola lehetőséget teremt új szerepekkel való találkozásra, terepet
kínál új szerepek, funkciók gyakorlására. Az első osztályos pedagógusok iskolaelőkészítő,
iskolára hangoló foglalkozásokat tartanak jelen tanévben is.
f) Intézményi önérékelésből adódó teendők
Az intézményi önértékelésünk 2019. szeptember 30-ig történik meg.
g) Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra,
segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés
lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző
megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete,
tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek
megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás,
az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a
türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az
önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz
egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.
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Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók

5.4.

támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok,
hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség előmozdítása a következő feladatok szegmensei terén folynak:
 kulcskompetenciák fejlesztése;
 a tehetséges tanulók támogatása;
 kultúra közvetítés a nemzetiségekre vonatkozóan;
 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete.
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő
egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős
hátrányok

nélkül,

egyenlő

lehetőséget

biztosító

ismeretekkel,

kompetenciákkal

rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:
az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei: családlátogatás, interjú szülőkkel, védőnővel, tanulókkal
képességek és kulcskompetenciák fejlesztése
Eszközei: habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, tanórák tanórán- és iskolán
kívüli programok
a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók támogatása
Eszközei: intézkedési terv
a tehetséges tanulók támogatása
Eszközei:

szakkörök,

tehetségfejlesztő

programok,

versenyekre

való

felkészítés, iskolán kívüli programok, előadások, kiállítások, stb…. látogatása
a versenyek szervezése
Eszközei: előzetes tájékozódás a helyi, illetve a felmenő rendszerű
megmérettetések

lehetőségeiről,

tervezés,

előkészítés

(tanulók

felkészítése),

megrendezés, ill. részvétel, értékelés
a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus
érzésének kialakítása a tanulókban
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Eszközei: szakkörök, előadások, helytörténeti vetélkedők, bakancsos túrák
városunkban és a környező településeken, szoros együttműködés a szegedi
Napsugaras Tájház dolgozóival
az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős
foglalkozásba való beépülése
Eszközei: osztályfőnöki, szaktanári, szakkörvezetői tervezési dokumentumok,
folyamatos visszacsatolások önismereti témákban, képesség, irányultság és tehetség
felmérésére

szolgáló

szituációk

generálása,

munkahelyeken

foglalkozásokról

helyszínen történő tapasztalatszerzés.
A fentiek megvalósulásáról a félévi és tanév végi beszámolókban a megvalósulás tényadatai,
a felmerült hiányok adnak képet, mely egyben az ellenőrzés, önellenőrzés egyik eszköze is.
Az ebből adódó megállapítások, javaslatok a következő tanév pedagógiai feladataira reflektál.
Ennek elemzése, értékelése minden pedagógus kolléga feladata, melynek öszesítését a
munkaközösségvezetők továbbítják az iskolavezetés felé.
5.5.

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek

A tehetség felismerésében és kibontakoztatásában döntő szerepe van a pedagógusnak,
ugyanakkor a szülő megfigyelései, észrevételei is fontosak.
A tehetséggondozás egyik formája a differenciált tanulásszervezés, melynek során figyelembe
vesszük tanulóink képességeit, érdeklődését és teljesítményét. Tanulóinknak ezzel lehetőséget
biztosítunk, hogy egyéni képességeiknek megfelelően érjék el a tantervi követelményeket.
Másik formája az érzelmi, akarati területhez köthető készségekben nyilvánul meg. A
kommunikáció, a szociális készségek és a kreativitás területén kiemelkedő teljesítményt
nyújthatnak, amennyiben érzelmekben, az egyéni megnyilvánulásokban és az egyénileg, vagy
csoportosan előállítható alkotásokhoz ingerekben gazdag környezetet biztosítunk számukra.
Megvalósítás lehetőségei:
-

több évfolyamon keresztül történő informatikai oktatás,

28

-

szabadidős foglalkozásokon külön feladatvégzés az alkotóképesség, kreativitás
kifejlődése érdekében népi kézműves mesterségekkel való ismerkedés,

-

szakköri foglalkozások, ahol a tehetségkutatás és fejlesztés céljai megvalósulnak,
képzőművész, kézműves, tánc, dráma és zene,

-

tanórán kívül választható nyelvtanulás lehetősége (angol, német),

-

tanórán kívüli programok széles körű rendszerének biztosítása,

-

sportkörök, melyek a mindennapos testedzés megvalósításán túl a tehetségkutatás, s
ennek egy másik szintjén a tehetséggondozás a cél.

Szükség van az intézményben, hozzáértő szakemberekre, fejlesztő pedagógusokra,
gyógypedagógusokra,

akik

a

megfelelő

szakemberekkel

(gyógypedagógus,

pszichopedagógus, logopédus, szomatopedagógus, autizmus szakértő) együttműködve segítik
a pedagógusok munkáját, s a gyermekek fejlődését. Speciális feladatot látnak el a
pedagógusokkal, a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködve. A differenciáldiagnosztika eszközeivel csoportos és egyéni szűrővizsgálatokat végeznek. Kiszűrik a tanulási
problémákkal, részképesség-zavarral küzdő tanulókat.
Szükség esetén munkájukba bevonnak más pedagógiai szakszolgálatot is. A diagnosztikus
jellegű felmérések eredményei alapján fejlesztési tervet készítenek egyénre szabottan, konkrét
programmal egy-egy időszakra vonatkozóan. A fejlesztési program tartalmazza a célokat az
alkalmazott eljárásokat, módszereket. A program alkalmazása során hatásvizsgálatokat készítenek.
A tanulók foglalkoztatását egyéni vagy csoportos formában végzik. A tanulók haladását,
fejlődését egyéni fejlesztő lapon dokumentálják. Törekednek arra, hogy a kollégákkal való
együttműködés kapcsán preventív tevékenységet is végezzenek, illetve a pedagógusokkal is
megismertessenek minél több hatékony preventív eljárást a felzárkóztatás érdekében.
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5.6.

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó
döntéseinek és iránymutatásai szerint a Szeged városi polgármesteri hivatal vezetője által
meghatározott időpontban történik.
Előkészítése az intézményvezető-helyettesek és az óvodai és alsó tagozatos munkaközösségvezetők közös feladata, melynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt
feladat.
A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való
kapcsolatteremtő munka és a különféle kiadványokban megjelenő népszerűsítő bemutatkozó
írások, valamint az iskolai honlap híradásai.
5.7.

Tervezett mérések és vizsgák

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje
Az iskolában a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi
versenyeket tartunk.
Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi
ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:
 javítóvizsga (aug. 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)
 kisérettségi 10. osztályban
Külső és belső tantárgyi mérések rendje
A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi
munkatervek (melléklet) szólnak.
Kiemelt mérések:
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a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított
mérőeszközök segítségével
Határidő: 2019. szeptember 15.
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők
b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése
Határidő: 2019. október 12.
Felelős: 1. évf. osztályfőnökei
c) Félévi szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított
mérőeszközök segítségével
Határidő: 2020. január 15.
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők
d) A szövegértés és a matematikai eszköztudás országos mérése a 6. és 8. és 10.
évfolyamokon
Határidő: 2020. május 27.
Felelős: igazgatóhelyettes
e) Írásbeli idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon
Határidő: 2020. május 20.
Felelős: nyelvtanárok, igazgatóhelyettes
f) Tanév végi szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított
mérőeszközök segítségével
Határidő: 2020. május 29.
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők
g) Neveltési szint felmérése a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök
segítségével
Határidő: 2020. június 05.
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők
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6.

PÁLYAVÁLASZTÁS; KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ
TOVÁBBTANULÁS

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2019/2020. tanév
rendjéről szóló 13/2018.(VI.14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. Az ebben
foglaltakat a nevelőtestület és az osztályfőnöki munkaközösség ülésén az igazgató ismerteti. A
továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való
folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs
feladatait.
Az iskola igazgatóhelyettesei rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.
A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az
osztályfőnöki és az egyes szaktágyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai
program melléklete).

7.

A TANFELÜGYELETI RENDSZERREL KAPCSOLATOS
FELADATOK

ssz.

esemény / téma

felelős

határidő

eredményessé
gi mutató

1.

Intézményi tanfelügyelet

igazgató, ig.

2019.

legalább 90%-os

helyettesek

november

megfelelés

22.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK
7.1.

Pedagógus adatok

Engedélyezett álláshelyek száma: 42+3 fő határozatlan idejű szerződéssel (3 fő tartós
távolléten)
Betöltött álláshelyek száma: 45 fő
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Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő
Megjegyzés: Az oktatással neveléssel foglalkozó létszám kiegészül 8 fő gyógypedagógiai és
pedagógiai asszisztenssel és 10 fő óraadóval.
7.2.

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok

ssz.

esemény / téma

felelős

határidő

eredményességi
mutató

1.

Nagy Attila minősítés PII

ua.

2019.10.10.

90% feletti telj.

2.

Balogh Ágnes minősítés PII

ua.

2019.10.15.

90% feletti telj.

3.

Dénes Teodóra minősítés PII

ua.

2019.10.24.

90% feletti telj.

4.

Erdős-Nagy Judit minősítés PII

ua.

2019.11.22.

90% feletti telj.

7.3.

Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai
feladat

felelős

határidő

eredményessé
gi mutató

Az

egyes

módszereinek

tagozatok

közötti

kidolgozása,

átmenet

Zatykó

2019. szept.

Az átmenetet

gyakorlati

Zoltán

01-től

követő évfolyam

folyamatosan

eredményeinek

alkalmazása

szinten tartása
Gyógypedagógiai
megerősítése

és

fejlesztő

munka

Altorjay

2019. szept.

felzárkóztatás,

Tamásné,

01-től

fejlesztés mérhető
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Autista ellátás minőségi fejlesztése

Ladányi Lili

folyamatosan

eredménye

Ladányi Lili

2019. szept.

autista tanulók

01-től

továbbtanulási

folyamatosan

mutatóinak
javulása

Szakköri tevékenység megújítása, kínálat

Kuruczné

2019. szept.

tanár-diák

bővítése, motívációs rendszer kidolgozása,

Hordós

01-től

kapcsolat

alkalmazása

Márta

folyamatosan

hatékonyságának

a

tanórán

kívüli

tevékenységek iránt

erősödése

Szociálpedagógusi feladatok ellátása

Mentortanári

hálózat

Horváth

2019. szept.

tanulói

Henriett

01-től

konfliktusok

folyamatosan

csökkenése

Sápi

2019. szept.

gyógypedagógus,

Zoltánné,

01-től

tanító, gyógyped,

folyamatosan

asszisztens

hatékony

működtetése

hallgatók sikeres
gyakorlati
vizsgája

Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv aktualizálása

7.4.

Továbbképzési programot érintő változások:
a) szakmai továbbképzések
b) szakvizsgát adó képzések
c) költség és finanszírozás
Beiskolázási programot érintő változások:
a) szakmai továbbképzések
b) szakvizsgát adó képzések
c) költség és finanszírozás
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8.

A MAGASABB VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE

9.

1

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Trócsányi

Ormándiné

Trócsányi Anna

Ormándiné

Bíró Emese

Anna ig.

Nógrádi Erika

ig.

Nógrádi Erika

ig.h.

ig.h.

ig.h.

Bíró Emese

Trócsányi Anna

Ormándiné

ig.h.

ig.

Nógrádi Erika

2

Bíró Emese

Trócsányi
Anna ig.

ig.h.

10.

Hónap

szeptember

október

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött

Alkalmazott

Ellenőrzést

területek

módszer

végzők

munkaköri leírások
aktualitásai

pedagógusi és
alkalmazotti kör
munkaköri leírása

szöveg
aktualizálása

intézm.vezető

évindítás
adminisztrációs
teendőink nyomon
követése

foglalkozási tervek,
tematikus tervek,
egyéni fejlesztési
tervek –
foglalkozási
naplók, törzslapok,
KIR és más
statisztikai
adatállományok

dokumentumvizsgálat

intézményvezető-helyettesek
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november

első félévi
óralátoga-tások

tanórák,
foglalkozások

hospitáció

december

második negyedéves
értékelés

E-napló, értékelőív,
egyéni haladási
napló

dokumentumvizsgálat

január

félévi adminisztráció
megfelelése és
teljesítése

E-napló, tájékozató
füzetek,
beszámolók,
statisztika

dokumentumvizsgálat

február

középfokú
beiskolázással
kapcsolatos teendők

a tanulók felvételi
dokumentuma-inak
kezelése

dokumentumvizsgálat

Hónap

Ellenőrzés célja

intézményvezető,
intézményvezető-helyettesek ,
szakmai
munkaközössé
g-vezető
intézményvezető-helyettesek

intézményvezet
ő és az
intézményvezet
ő- helyettesek

intézményvezető-helyettesek

Ellenőrzött

Alkalmazott

Ellenőrzést

területek

módszer

végzők

március

a pedagógusok
minősítésének
előkészítése

minősítési
dokumentáció

dokumentumvizsgálat

intézményve
-zető,
intézményve
z.
helyettesek

április

harmadik
negyedéves
értékelések

osztálynapló,
értékelőív, egyéni
haladási napló

dokumentumvizsgálat

intézményvezető-helyettesek
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május

június

tanulmányi
kirándulások
tartalmi oldalának
megszervezése és a
lebonyolítás
munkálatai

tanév végi
adminisztráció

11.

programtervek

naplók,
törzskönyvek,
bizonyítványok
ellenőrzése

dokumentumvizsgálat

intézményvezető-helyettesek

dokumentumvizsgálat

intézményvez
ető és az
intézményvez
e-tőhelyettesek

TÁRGYI FELTÉTELEK

Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága
Az épület 1920-as években épült, ebből következik, hogy egyre több nagy felújításra
volna szükség.
2 óvodai csoportunknak, 14 általános iskolai és 4 gimnáziumi osztályunknak
tudtunk helyet biztosítani szaktantermi (vándorlásos) rendszerrel úgy, hogy a
szaktantermek egyben osztályok tantermei is, ill. 3x2 tanulócsoportnak közös
osztályterme van (ennek csak ostályfőnöki órákon van jelentősége, de ezen órák
nem egyidőben vannak). A kollégák esztétikus dekorációval tették otthonossá a
termeket.
A villamoshálózat elavult, csak részbeni felújítása történt meg 2013-ban.
Helyenként még konvektorok, ill. a régi radiátorok vannak felszerelve, melyek nem
az energiatakarékosság jegyében működnek.
A vizesblokkok szelepei elavultak, cserére szorulnak.

Ezek a legfontosabb felújításra, korszerűsítésre váró feladatok, de ezeken kívül is sok
kisebb javításra, karbantartásra van szükség folyamatosan

37

Célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett
intézkedések
Intézményünk bevételeit a terembérletekkel is igyekszünk bővíteni. Kiadásainkat a fenntartó
jóváhagyásával és engedélyével tudjuk teljesíteni részben önálló gazdálkodással. Az ésszerű
gazdálkodás érdekében korábban megtett lépéseket továbbra is fenntartjuk:

egyes kiadványok megrendelését lemondtuk, mások példányszámát csökkentettük,
a tankönyvcsomagok árának mérséklése érdekében összeszedtük a régi könyveket,
így a következő tanévben továbbra is, az eddigi gyakorlatnak megfelelően használt
tankönyvekből is fogunk tanítani,
pályázatokon vettünk részt, hogy eszközellátottságunkat javítani tudjuk,
a nyári felújítási munkálatok egy részét (festés) saját berkeken belül oldjuk meg
(karbantartó és takarító), mellyel jelentősen mérsékeltük kiadásainkat.

A Menő Menzák pályázat keretében magaságyások kerültek telepítésre udvarunkon, továbbá
komplett tankonyhaként is működtethető eszközrendszer került beépítésre az ebédlőbe (két
hűtőszekrény, egy elektromos tűzhely és egy salátabár).
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Eszköz felszereltség
Szükség lenne tárgyi feltételeink, eszközellátottságuk fejlesztésére.
A meglévő eszközök folyamatosan amortizálódnak. Pótlásuk, javításuk nehézkes, és
hosszantartó folyamat, vagy rosszabb esetben nem megoldott.
Informatikai eszközeink hiányosságait rendszergazdánk segítségével „EU”-s pályázaton és
alapítvány támogatással, valamint szülői kapcsolatok segítségével igyekszünk pótolni
(laptopok, számítógépek).
Tanulást segítő eszközök állnak rendelkezésünkre: szemléltetéshez, differenciáláshoz,
fejlesztéshez, de természetükből fakadóan ezek előbb-utóbb elhasználódnak, folyamatos
pótlásuk lenne célszerű. A kollégák is rengeteg oktatást segítő eszközt készítenek.
Az iskolai könyvtár szintén fejlesztésre szorul. A könyvtári állomány bővítésére az utóbbi
években egyáltalán nem volt lehetőségünk.

12.

PÁLYÁZATOK

12.1. Folyamatban lévő projektek
Nincs folyamatban lévő projekt.
12.2. Fenntartási időszakban lévő projektek
EFOP-1.8..5-17-2017-00272 pályázat
12.3. Benyújtásra tervezett pályázatok
Infokommunikációs eszközök beszerzését és épület felújítását lehetővé tevő pályázat az
energia hatékonyság jegyében.

MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI
Munkaközösségeknél.

13.

NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT SZABÁLYOZÁSI TERÜLET

Munkatársi óralátogatások rendszeressé, folyamatossá tétele az egységesebb elvárásrendszer
érdekében.
A tanulók neveltségi szintjének rendszeres felülvizsgálatával a tanórán és tanórán kívüli
viselkedésük, megnyilvánulásaik szabályozása, az intézmény dolgózói közösségétől pedig a
szabályozás szerinti egységes elvárási rendszer következetes betartása és betartatása.
A tanulók értékelése egyénre szabottan történjen, de a realításnak megfelelően, hogy az alsó –
felső közötti, valamint a felső – középiskola közötti átmenet során ne alakuljon ki
reménytelen szakadék a tanuló addigi teljesítménypedagógusi elvárásban.
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és önértékelésében, és a szülői és

Legitimációs záradék
Az iskolai munkatervet az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. hó .........
napján tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok.
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
diákönkormányzat képviselője
Az iskolai munkatervet a szülői szervezet (közösség) ......... év .................. hó ........ napján
tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség)
véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
szülői szervezet (közösség) képviselője
Az iskolai munkatervet a nevelőtestület 2018. augusztus 30. napján megtartott ülésén
megtárgyalta és elgfogadta.

Szeged, 2019. augusztus 30.

nevelőtestületi tag

nevelőtestületi tag

igazgató

Az iskolai munkatervet a fenntartó megismerte és jóváhagyta.

Szeged, 2019. szeptember 03.

fenntartó MET elnök
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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.
rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.)
EMMI rendelet
 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
 A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.)
EMMI rendelet
 A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet
 A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszeri rendelet
 2011. évi CXC. törvény módosítása a nemzeti köznevelésről 2019.szeptember 01-től
 2011. évi CXC. törvény módosítása a nemzeti köznevelésről 2019.július 26-tól


326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása 2019. szeptember 01-től
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Tantárgyfelosztás
A tantárgyfelosztás tartalmazza a pedagógus munkarendjét az egyenlő és arányos
munkamegosztás szabálya alapján.
Órarend

Tanulók, osztályok órarendje
Pedagógusok órarendje
Terembeosztási rend

Egyéb foglalkozások időponja, helye, foglalkozásvezető neve
Görkorcsolya szakkör kedd 15.00-16.00 - Garzó Erika
Citera szakkör (1-8. osztály) kedd 7. óra - Nagy István
Néptánc szakkör (2-4. osztály) hétfő 7. óra – Monori Gyula
Báb szakkör (3-4. osztály) hétfő, v. péntek 8. óra – Szász Ágnes
Könyvtár, olvasó szakkör (5-8. osztály) csütörtök 8. óra – Tóth Éva
Origami szakkör (1-4. osztály) péntek 7. óra – Jantyik Tímea
Rajz szakkör (felső tagozat és gimn.) szerda 14.00-15.30 – Boneczné Bakó Anikó
Természetjáró szakkör ( 1- 8. osztály) szombatonként délelőtt – Monori Gyula
Ének szakkör
Angol szakkör
Sportkör (asztalitenisz, tollaslabda 5-8. osztály) péntek 14.30 – 16.00 – Dr Török Béláné
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