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1. Bevezető
A tanév munkájának tervezésekor figyelembe veendő jogszabályok

1.1.

(felsorolás –utalva az esetleges jogszabályi változásokra)
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
• Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.)
Korm. rendelet
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet
• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
• A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI.4.) Korm. rendelet
• Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
•

A

pedagógus-továbbképzésről,

a

pedagógus

szakvizsgáról,

valamint

a

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.
(XII.22.) Korm. rendelet
• A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet + EMMI- + kormányhatározatok
• 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről
• intézményi egyéb szabályzatok
A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a
tűzvédelmi-, munkavédelmi-, és balesetvédelmi előírásoknak a megismerése és
betartása minden intézményi dolgozó számára kötelező. Kiemelt figyelemmel a
járványügyi protokoll betartására.
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1.2. Helyzetelemzés

1.2.1.
Tanulói létszám (osztályok száma és
osztálylétszámok szeptember 1-jén)
Andreetti Károly Általános
Iskola és Művészeti Iskola,
Sóskút
Andreetti Károly Általános
Iskola és Művészeti Iskola
Pusztazámori Tagintézménye
Andreetti Károly Ált.Isk.
Művészeti Iskola

Osztályok száma

Létszám

15

363

4

89

-

300

Mindösszesen

1.2.2.

752

Tárgyi feltételek

2006-ban az iskolánk épülete kibővítésre és felújításra került, s ekkor nyerte el mai
gyönyörű formáját. Az épület állaga kiváló, amit odafigyeléssel és rendszeres apróbb
felújításokkal igyekszünk megóvni. A 2021/22. tanévben a Magyar Falu Program
pályázat keretein belül a tornaterem felújításra került, így többek között új burkolatot,
nyitható ablakokat kapott, illetve egy mozgatható válaszfalat is beépítettek, aminek
következtében az osztályok már nem zavarják egymást, két osztály tud egyidőben
tornaórán részt venni.
A High-Tech Suli pályázaton egy tantermünk újulhatott meg a XXI. század igényeinek
megfelelően. A felszerelés részét olyan digitális eszközök képezik, mint, laptopok,
interaktív panel, dokumentumkamera, digitalizáló tábla, LEGO SPIKE robot,
lézervágó, és 3D-s nyomtatók.
A tanév végén szintén a Magyar Falu pályázat kereten belül megújultak a
mellékhelyiségek elválasztó falai, egy tanterem padlózata új borítást kapott, illetve
kialakítottunk egy új, művészeti oktatásra alkalmas termet.
Jelenleg a legfontosabb felújítás a csatornarendszer és az elektromos hálózat fejlesztése
lenne.
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A tanév elején jelentkezett meghibásodásokról már küldtünk levelet a Tankerületnek, a
munkálatok folyamatban. (számítástechnika terem ablakai és a folyosó nagy ablakának
beázása)
Iskolánk maximális kihasználtsággal működik. A csoportbontások és a művészeti
oktatás miatt maximális teremigény jelentkezik.
Továbbra is probléma az ebédlő befogadóképessége, ezért az ebédeltetést viszonylag
korai időpontban kell elkezdeni. Szükséges lenne az iskola épületét bővíteni egy
megfelelő befogadóképességű étkezővel és a hozzá szükséges kiszolgáló helységekkel.
Iskolánk egyik ékessége a hatalmas udvar, melynek gondozását a karbantartók végzik.
Az öntözőrendszer már több éve hibás, ennek javítását a karbantartó igyekszik
megoldani.
Évek óra a kiemelt programjaink között szerepel az iskola játszóudvarának létrehozása,
ennek érdekében szervezzük évente kétszer a” Fuss az iskolaudvarért” projektünket,
mely nagyon sikeres mind a tanulók, mind a szülők körében. Bevételéből sikerült
vásárolnunk egy hintával és mászókával felszerelt játékot ebben a tanévben.
Az iskola belső terei szépek, tiszták – amit igyekszünk óvni - de a tantermek kifestésére
évek óta nem volt lehetőség.
A természettudomány területén jelentkezik még hiány a tanterem felszereltsége
tekintetében. Ezt igényelni fogjuk.
A Hangszercsere program keretében folyamatosan érkeznek újabb hangszerek az
intézményünkbe, így a hangszerpark mára szinte teljesen meg tudott újulni.
A Pusztazámori Tagintézmény
Az iskola épületén belül a környezet biztonságos. A négy osztály a négy nagyobb
tanteremben tanul. Több milliós beruházás keretében három éve megújult az
iskolaudvar. Az épület körüli takarítást a technikai dolgozók, míg az iskolaudvar
gondozását a faluban alkalmazott közhasznú munkások és kertgondozók végzik. Az
oktatástechnikai eszközpark folyamatos karbantartást igényel. Az iskola épülete közös
tulajdonú, közös fenntartású az önkormányzattal és Pusztazámor községben működő
civil szervezetekkel, alapítványokkal. Az iskolaépületben a gépészeti rendszerek, az
informatikai rendszer, a kapcsolódó eszközpark egységes, elválaszthatatlan.
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1.2.3.

Személyi feltételek
• Az intézmény dolgozói
Általános Iskola

ebből

ebből

ebből

ebből

Pedagógus létszám (fő)
Összesen
teljes állás
részmunkaidős
óraadó
tartósan távol
(GYES/GYED)
Pedagógus státusz
Összesen
betöltött
betöltetlen
Technikai dolgozók
létszám összesen (fő)
teljes állás
részmunkaidős
tartósan távol (betegáll.)
Technikai státusz
összesen
betöltött
Betöltetlen

•

Művészeti Iskola

48
34
7
4

NOKS

12
6
6

8
6
2

12
9,5
2,5

7
7
0

3
42,5
42,2
0,3
13
8
4
1
11
10,5
0,5

Az intézményben ellátott feladatok és funkciók név szerint

Iskolavezetés:
Intézményvezető:

Kuzselné Schóber Ágnes

Oktatási, szakmai igazgatóhelyettes: Sinkó Erika
Művészeti igazgatóhelyettes:

Karácsonyné Domokos Aranka

Pusztazámor tagintézmény-vezető: Patóné Hradil Adrienn
Osztályfőnökök:
1. a

Munkácsiné Bózsó Melinda

1. b

Csékeyné Bálint Márta

2.a

Rávai Ildikó
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2.b

Kostyánszkiné Vadon Judit

3. a

Ráth Andrea

3. b

Varga Tünde

4.

Kuzmáné Pintér Eleonóra

5. a

Aradi Gergely

5. b

Lehotkai-Kvalla Netta Rita

6. a

Tárczy Alica

6. b

Padányiné Szabó Tünde

7. a

Gyimesiné Balázs Éva

7. b

Kálmánné Bazsó Katalin

8. a

Szarka Beatrix

8. b

Drevenkáné Pátrovics Krisztina

Alsós délutáni foglalkoztató csoportok vezetői:
1/a csoport:

Buza Sándor

1/b csoport:

Béldi Anna

2/a-b csop.:

Pallagi-Fényes Krisztina

3/a csoport:

Házi Henriett

3/b csoport:

Váraljai Sára

4. csoport:

Kucsera Klára

Felsős tanulósáv csoport:
1. csoport:

Fényes András

Fejlesztő foglalkozások:
Sinkó Erika, Ráth Andrea, Tóth Renáta,
Könyvtár:
Takács-Halmy Viktória
Gyermekvédelmi felelős:
Sinkó Erika
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Pusztazámor:
Osztálytanítók:
1. osztály:

Németh Judit (of.) – Réderné Simon Éva

2. osztály:

Roóz Andrea(of.) - Somlai Zsuzsanna

3. osztály:

Magyar Mariann (of.) – Házi Henriett

4. osztály:

Judák-Kiss Anikó (of.) - Virlics Emese

Fejlesztő foglalkozások:
Patóné Hradil Adrienn

• Szakmai munkaközösségek felsorolása, vezetői és tagjai név szerint.
Alsós munkaközösség:

Kostyánszkiné Vadon Judit

Társadalomtudományi Mk.: Tárczy Alica
Természettudományi Mk.:

Szimandl Rezsőné

Idegen nyelvi Mk.:

Padányiné Szabó Tünde

Nevelési, testnevelési Mk.: Szabó Nelli
Művészeti tanszakvezető:

Szinyéri Judit

1. Alsós Munkaközösség tagjai:
•

Kostyánszkiné Vadon Judit munkaközösség-vezető

•

Csékeyné B. Márta

•

Kuzmáné Pintér Eleonóra

•

Munkácsiné Bózsó Melinda

•

Ráth Andrea

•

Rávai Ildikó

•

Varga Tünde

•

Délutáni foglalkoztatóban, ill. délelőtti órákon is dolgozó kolléganők:

•

Buza Sándor

•

Cser-Müller Zsófia

•

Házi Henriett
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•

Kucsera Klára

•

Pallagi-Fényes Krisztina

•

Váraljai Sára

2. Társadalomtudományi Munkaközösség tagjai:
•

Gyimesiné Balázs Éva

történelem

és etika

szakos

tanár, az

6.a

osztályfőnöke
•

Kovács Ferencné

magyartanár

•

Kucsera Klára

hon- és népismeret, néptánctanár

•

Kuzmáné Pintér Eleonóra

alsós tanító, délutáni foglalkoztató

•

Navratil Zsuzsa

rajztanár

•

Patóné Hradil Adrienn

tagintézmény-vezető, alsós tanító

•

Szabó Nelli:

magyartanár

•

Takács-Halmy Viktória

könyvtáros, öko szakkör felelős

•

Takács Attiláné

könyvtáros, alsós tanító

•

Tárczy Alica

magyartanár, az 5.a osztály osztályfőnöke,

Társadalomtudományi

Munkaközösség-vezető,

Diákönkormányzatot patronáló tanár, honlapszerkesztő;
•

Váraljai Sára

alsós tanító, magyar nyelv és irodalom

szakos tanár
•

Virlics Emese

alsós tanító, délutáni foglalkoztató

3. Természettudományi Munkaközösség tagjai:
•

Szimandl Rezsőné

matematika – kémia – informatika tanár

•

Béldi Anna

biológia-kémia tanár

•

Buza Sándor

tanító

•

Drevenkáné Pátrovics Krisztina matematika - fizika – számítástechnika
tanár

•

Kálmánné Bazsó Katalin

biológia – földrajz tanár
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o A munkaközösség meghívott tagjai:
•

Csékeyné Bálint Márta

tanító

•

Judák-Kiss Anikó

tanító

•

Munkácsiné Bózsó Melinda

tanító

•

Németh Judit

tanító

•

Ráth Andrea

matematika tanár – tanító – fejlesztő

pedagógus
•

Rozgits Károlyné

matematika-kémia tanár

•

Varga Tünde

tanító

4. Idegen nyelvi munkaközösség tagjai:
•

Padányiné Szabó Tünde

munkaközösség-vezető, angoltanár

•

Antal Judit

angoltanár

•

Lehotkai-Kvalla Netta Rita

angoltanár

•

Rávai Ildikó

tanító, angol nyelvtanár

•

Cser-Müller Zsófia

tanító, angoltanár

•

Somlai Zsuzsanna

tanító (Pusztazámori Tagintézmény)

5. Nevelési, testnevelési Munkaközösség tagjai:
•

Szabó Nelli

nevelési-testnevelési

munkaközösség-

vezető
•

Lehotkai Kvalla Netta

osztályfőnök 5/b

•

Aradi Gergely

osztályfőnök 5/a

•

Tárczy Alica

osztályfőnök 6/a

•

Padányiné-Szabó Tünde

osztályfőnök 6/b

•

Gyimesiné Balázs Éva

osztályfőnök 7/a

•

Kálmánné Bazsó Katalin

osztályfőnök 7/b

•

Szarka Beatrix

osztályfőnök 8/a, testnevelő tanár

•

Dr.Tóth Tímea

testnevelőtanár

•

Drevenkáné Pátrovics Krisztina osztályfőnök 8/b

•

Magyar Mariann

tanító
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•

Roóz Andrea

tanító

•

Kostyánszkiné Vadon Judit

tanító, alsós munkaközösség-vezető

6. Művészeti Munkaközösség tagjai:
1.1.1. Bakos Tamás

hegedű
néptánc

1.1.2. Brum Alejandra
1.1.3. Debreczeni Ádám

kürt, trombita

1.1.4. Fodor Miklós

furulya, fuvola

1.1.5. Köhler Erzsébet
1.1.6. Lakos Szilárd

citera
kürt, trombita

1.1.7. Lőrincz Hortenzia

néptánc

1.1.8. Melkovics-Fehér Annamária szolfézs, zongora
1.1.9. Molnár Petra

kürt

1.1.10. Navratil Zsuzsa

grafika

1.1.11. Roszkos Péter

furulya

1.1.12. Szinyéri Judit

szolfézs, munkaközösség-vezető

1.1.13. Zsemlye Veronika

zongora

2. A belügyminiszter 22/2022. (VII.29.) BM rendelete a 2022/2023.
tanév rendjéről és A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ alapján:
2.1.

Iskolai szünetek időtartama
Őszi szünet: október 29-től november 6-ig, az első tanítási nap a szünet után
november 7. hétfő;
Téli szünet: december 22-től 2023. január 2-ig, első tanítási nap január 3. kedd
Tavaszi szünet: 2023. április 6-tól április 11., első tanítási nap: április 12. szerda
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2.2.

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása
2022. szeptember 23. Továbbképzés: „Út a szabadsághoz: az állampolgári
kompetenciák

fejlesztési

lehetőségei

a

közép-

és

kelet-európai

rendszerváltoztatások tükrében”
2022. november 24. Pályaorientációs nap
2023. február 15. Tankerületi Szakmai Nap
2023. május 26. Gyermeknap (DÖK)

2.3.
Vizsgák időpontjai (érettségi, belső vizsgák,
beszámolók)
Vizsgák
Szövegértés mérésének hete
Magyar nyelv beszámoló 8. évfolyam
Angol nyelvi próbanyelvvizsga
Matematika írásbeli beszámoló 7. évfolyam
Matematika szóbeli beszámoló 7. évfolyam
Angol nyelvi szóbeli beszámoló 8. évfolyam
Irodalom-történelem-művészet beszámoló 8.
évfolyam
3. osztályos szintfelmérő angol nyelvből
4. osztályos szintfelmérő magyar nyelvből
Természettudományi beszámoló 6. évfolyam

Időpont
2022.09.12-15.
2023.01.12
2023.02.23
2023.04.04
2023.05.09
2023.05.11
2023.05.12
2023.05.15
2023.05.15
2023.05.30
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2.4.
Országos mérés-értékelés időpontjai
(kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés, a tanulók fizikai
állapotát felmérő vizsgálat)
A mérések időpontját a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM
rendelet bekezdése határozza meg.
Bemeneti mérések:
1. A bemeneti méréseket az iskoláknak e rendelet alapján 2022. szeptember 26. és
2022. november 30. között kell lebonyolítani az alábbiak szerint:
a 8. évfolyamon 2022. október 10–21.,
a 6. évfolyamon 2022. október 24 – november 11.
a 4. és 5 évfolyamon 2022. november 14-30.
2. Intézményünkben a bemeneti mérések időpontjai:
a 8. évfolyamon 2022. október 11.
a 6. évfolyamon 2022. október 25.
a 4. és 5 évfolyamon 2022. november 15., és 22.

Kimeneti mérések:
A kimeneti mérésekre 2023. március 6. – június 9. között kerül sor. A kimeneti
mérések évfolyamonkénti ütemezését – a bemeneti mérések tapasztalatainak
függvényében – a hivatal később határozza meg.
NETFIT mérés: 2023. január 9 – 2023. május 12. folyamatosan
Pályaválasztási kompetencia mérés: 8. évfolyam, 2022. szeptember 19 - 2022.
október 10. folyamatosan
DIFER mérés: 1. évfolyam, 2022. december 9-ig folyamatosan
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2.5.
Nevelőtestület értekezleteinek időpontja – a nevelési
értekezletek témái
Értekezlet típusa
Alakuló értekezlet
Tanévnyitó
értekezlet

Időpont
2022.08.23 Tanév előkészítése

Munkaértekezlet 1.

2022.10.05

Munkaértekezlet 2.

Témák

2022.08.31 Tanév eseményei, munkaterv előkészítése
Aktuális feladatok, október 23-i ünnepség előkészítése,
tervezése
Aktuális feladatok, szülők-nevelők báljának szervezési
2022.11.09
feladatai

Munkaértekezlet 3.

2022.12.07 Aktuális feladatok, karácsonyi ünnepkör feladatai

Munkaértekezlet 4.
Osztályozó
értekezlet

2023.01.04 A félév zárásának feladatai
2023.01.23 Félév zárása

Félévi értekezlet,
munkaértekezlet 5.

Aktuális feladatok, A pedagógiai munka elemzése,
2023.02.01 értékelése, hatékonyságának vizsgálata, a farsangi
ünnepkör feladatai

Munkaértekezlet 6.

2023.03.01

Munkaértekezlet 7.

2023.04.05 Aktuális feladatok, a mérések előkészítése

Munkaértekezlet 8.

Kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató
2023.05.03
rendszer, valamint a NETFIT® rendszer szerinti fizikai
fittségi mérések adatainak elemzése, értékelése

Munkaértekezlet 9.

2023.06.07 A tanév zárásával, ballagással kapcsolatos feladatok

Osztályozó
értekezlet

2023.06.16 Tanév zárása

Tanévzáró
értekezlet

2023.06.27

Aktuális feladatok, a március 15-i ünnepség, illetve az
Andreetti hetek szervezésévek kapcsolatos feladatok

A pedagógiai munka elemzése, értékelése,
hatékonyságának vizsgálata
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2.6.
Ünnepi megemlékezések, egyéb előre tervezhető
programok, rendezvények időpontjai
Ünnepség, program
Aradi vértanúkra való megemlékezés
"Fuss az iskolaudvarért"
Október 23-i ünnepség
Halloween nap, Tök-jó nap (Pz)
Márton napi lampionos felvonulás (Pz)
Erzsébet-Katalin Alapítványi Bál
Himnuszmondás, A Magyar Kultúra Napja
Farsang, Lovagi torna
Alapítványi bál Pusztazámor
Március 15-i ünnepi műsor
Andreetti napok rendezvénysorozat
Holokauszt megemlékezés
Anyák napi műsor
Gyereknap
Nemzeti Összetartozás Napja
Nyárváró évzáró Pusztazámoron
Ballagás
Tanévzáró

2.7.

Időpont
2022.10.06
2022.10.15
2022.10.21
2022.10.28
2022.11.11
2022.11.19
2023.01.20
2023.02.10
2023.02.18
2023.03.14
2023.03.14-31.
2023.04.14
2023.05.05
2023.05.26
2023.06.02
2023.06.09
2023.06.15
2023.06.23

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
NETFIT mérés projektnap keretében: 2023. május 19.

2.8.

Az iskolai kórus időpontjai
Intézményünkben az iskolai kórus szolfézs csoportokként alakul egy naggyá.
Havi egy nagy kórus, minden hónap első csütörtök 14.30
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2.9.

Az iskolai sportkör szakmai programja
Az Iskolai Sportkör célja és feladata:
•

Rendszeres sportolási és testgyakorlási, versenyzése lehetőség nyújtása az
Iskolai Sportkör tagjai számára.

•

A mindennapos testedzés biztosítása.

•

Az egészséges életmódra nevelés, a testi -lelki egészség megőrzése.

•

Az

egyesületi

foglalkoztatási

rendszeren

kívüli,

sportklubokban

rendszeresen nem sportoló diákok bevonása a sportköri munkába.
•

A különböző mozgásformák megismertetése, a szabadidő hasznos
eltöltésének, a rekreációnak a biztosítása.

•

A

tanintézményen

belül

a

diákok

számára

házi

bajnokságok,

sportprogramok szervezése, lebonyolítása.
•

Tehetséges fiatalok kiválasztása, gondozása, sportegyesületekbe való
irányítása.

•

Magas szintű sportoláshoz elengedhetetlen tárgyi feltételek biztosítása.
(pályázat írás, támogatók megnyerése stb...

2.10. Pályaválasztással, továbbtanulással, középfokú oktatási
intézménybe történő felvételi eljárással kapcsolatos
időpontok
Beiskolázással kapcsolatos feladatok
Pályaválasztási kompetenciamérés
Nyolcadikosok tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről
Pályaválasztási nap
Pályaválasztási szülői értekezlet
Központi írásbeli felvételire jelentkezés
Központi írásbeli felvételi
Központi írásbeli felvételi pótnap
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat

Időpont
2022.09.19-10-10.
2022.10.20
2022.11.24.
2022.11.24.
2022.01.02
2023.01.21
2023.01.31
2023.02.10
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Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti,
korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a
módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.
Beiratkozás a középfokú iskolákba.

2023.02.22
2023. február 27. március 14
2023.03.27
2023. március 21-22.
2023. március 23

2023. április 28.
2023. június 21-23.

2.11. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos
feladatok tervezése, időpontok
1. Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat
2023. április 20-21-én kell beíratni.
2. A szülőknek lehetőségük van 2023. április 6-tól a személyes beiratkozást megelőzően a
KRÉTA-rendszer

felületén

keresztül

(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

előzetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait.
3. A fenti időpontot megelőzően szükséges az intézményi adatok ellenőrzése a KRÉTA
rendszer felületén.
4. A beiratkozás napjáig
− az intézmények előkészítik és aktualizálják a beiratkozáshoz szükséges
nyomtatványokat,
− elhelyezik a beiratkozásról szóló tájékoztató anyagokat az információs
felületeken,
− a Tankerület megküldi a körzetes gyermekek listáját, melyet az intézmények
feltöltenek a KRÉTA felületre,
5. A beiratkozás lehetséges módjai
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− A törvényes képviselők kétféle módon kezdeményezhetik gyermekeik
beiratkozását az általános iskola első évfolyamára
•

1. Személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan személyesen megjelennek a
köznevelési intézményben, és ott a magukkal vitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok
alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szükséges
műveleteket, feladatokat (például összevetés az Oktatási Hivatal által biztosított körzetes
listával, adatok felvitele).
2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval. Ebben az esetben az
adatokhoz a beiratkozással érintett (kiválasztott) intézmény hozzáfér, így ezek felvitelét az
intézménynek már nem kell elvégeznie. Az elektronikus ügyintézés során a szülők által
beküldött adatok megjelennek az intézmény KRÉTA rendszerének e-Ügyintézés felületén. A
beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát azonban a
beiratkozás napján be kell mutatni!
6. A beiratkozás napján:
− A beiratkozás napján – függetlenül attól, a két jelentkezési mód közül melyiket
választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben,
ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti
példányát be kell mutatni.
− az e-Ügyintézés felületéről beérkezett adatokat a hivatalos dokumentumok
alapján ellenőrzi az intézmény, és – szükség esetén – javíthatja, módosíthatja a
megadott információkat.
− Azon gyermekek esetében, akiknek a szülője a személyes ügyintézés keretében
történő beiratkozást választja, és a beiratkozás napján adja meg a szükséges
adatokat, az intézmény rögzíti azokat a KRÉTA Beiratkozás felületén.
− Az e-Ügyintézés felületén keresztül beküldött jelentkezések esetében az
intézmény feladata, hogy ellenőrizze és beállítsa a Nebulók adatlapján a
„Jelentkezés feladatellátási helye”, valamint a „KIR szolgáltatás” értékét.
− A beiratkoztatási folyamat végét jelzi, ha minden Nebulónál beállításra kerül a
végleges státusz, és egyetlen Nebuló sem marad a „Függőben (Fü)” státuszban.
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7. A BEIRATKOZÁST KÖVETŐ FELADATOK
− Adatok rögzítésének véglegesítése
•

A státuszok véglegesítése előtt az intézmények ellenőrzik, hogy az eÜgyintézés felületén keresztül beküldött jelentkezések esetében a
Nebulóknál beállításra került-e a „Jelentkezés feladatellátási helye”,
valamint a „KIR szolgáltatás”

•

A „Státuszok véglegesítése” gomb megnyomásával az intézmény jelzi a
fenntartó tankerületi központ felé, hogy a beiratkozással kapcsolatos
feladatokat elvégezte, a KRÉTA rendszerben a szükséges beállításokat
megtette. A státuszok véglegesítésekor a rendszer ellenőrzi, hogy minden a
beiratkozáshoz szükséges adat kitöltésre került-e, és amennyiben valamely
adat hiányzik, azt a rendszer jelzi.

•

A felvételről szóló döntés meghozatala és a státuszok végleges beállítása
után a „Határozatok generálása” menüpont segítségével az intézmények
elkészítik a névre szóló felvételi határozatokat.

•

A határozatok nyomtatását követően az intézmény feladata az előírt
határidőig a döntések postára adása,

•

A beiratkozás folyamatának utolsó lépése a „Felvéve (Fe)” státuszú
gyermekek adatainak beküldése az Oktatási Hivatal KIR rendszerébe. Ezt a
tanulók státuszának egyértelmű beállítását, és a határozatok generálását
követően kell az intézménynek elvégeznie.

2.12.

Nyílt tanítási napok időpontjai

Nyílt napok
1., 3. és 5., 7. évfolyam
2., 4. és 6., 8. évfolyam
2., 4. és 6., 8. évfolyam
1., 3. és 5., 7. évfolyam

Időpont
2022.11.16
2022.11.17
2023.03.08
2023.03.09
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2.13.

Szülői értekezletek, szülői fogadóórák időpontjai
Szülői értekezletek, fogadóórák

1. évfolyam szülői értekezlet
Szülői értekezletek hete
Összevont szülői értekezlet
Fogadóóra
Szülői értekezletek hete
Fogadóóra

2.14.

Időpont
2022.09.01
2022.09.05-16.
2022.09.06.
2022.11.02
2023.02.06-10.
2023.05.03

Tanulmányi és egyéb versenyek időpontjai
Verseny

Vers- és prózamondó verseny, középdöntő, felső
tagozat
Vers- és prózamondó verseny, döntő, felső
tagozat
VMG biológia, kémia verseny
VMG komplex mat-fizika verseny
Zrínyi llona Matematika Verseny iskolai forduló
Varga Tamás Matematika Verseny iskolai forduló
Angol szépkiejtési verseny
Bolyai Területi Matematika Verseny
Varga Tamás Matematika Verseny megyei
forduló
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló
Andreetti napok versenysorozat

Időpont
2022.10.14
2022.11.04
2022.11.11
2022.11.18
2022.11.21
2022.11.29
2022.11.30
2022.12.05
2023.01.24
2023.02.17
2023.03.14-31.

Ha a versenyek anyagi ráfordítást igényelnek, ahhoz a fenntartó egyetértése
szükséges!

2.15. Iskolai kirándulások időpontjai (osztálykirándulások
stb.)
(Csak szülői beleegyezéssel és költségvállalással szervezhető! Alsó tagozaton max. 1
munkanap (8:00-16:00 óra), felső tagozaton max. 2 munkanap, középiskolában max. 3
munkanap).
A kirándulások szervezése a II. félév feladata.
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2.16. Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt
kérdés
1. Takarékosság:
A jelenlegi nehéz helyzetben mindannyiunk feladata, hogy kiemelt fontossággal
kezeljük a takarékosság témakörét. Az energiapazarlásra nem csupán
otthonunkban szükséges odafigyelni, hanem az iskolában is. Az értekezleteken
felhívtuk a kollégák figyelmét arra, hogy nyitott szemmel, tudatosan
közlekedjenek a tantermekben, folyosókon és mosdókban, és erre ösztönözzék
diákjaikat is, hiszen, ha mindannyian csak egy kicsit is odafigyelünk és teszünk
az energiapazarlás ellen, akkor ennek meglesz az eredménye és kis
„energiabefektetéssel” nagy mennyiségű energiát spórolhatunk.
Feladataink a takarékosság érdekében:
•

A tantermekben el kell oltani a villanyt a szünetekben, a tanórák ideje
alatt pedig a folyosókon, hogy ne égjenek fölöslegesen.

•

A számítógépeket azonban nem érdemes szünetekben kikapcsolni,
amennyiben több órán keresztül használják őket, hiszen a ki- és
bekapcsolások nagyobb energiapazarlással járnak.

•

A szellőztetésre szükséges odafigyelni. Eredményesebb és hatékonyabb
egy gyorsabb, de teljes szellőztetést tartani, több ablakot is kinyitva, mint
egy hosszút. Ha csak résnyire nyitjuk ki az ablakot, attól nem cserélődik
ki az osztály levegője, de kiszáll a meleg az ablakon és hideg lesz a
teremben.

3. A feladatok megvalósításának tervezése táblázatos formában
(Eseménynaptár)
A Munkatervben feltüntetett program elfogadása nem jelenti az adott program anyagi
ráfordításának a Tankerület által történő 500Ft/fő fölötti finanszírozását!
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Mellékletek:
1.sz. melléklet: Az intézmény/vezető önértékeléséből származó feladatok
1.Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai
– stratégiai vezetése és irányítása
Fejlesztendő: Az intézményi működést befolyásoló, azonosított, összegyűjtött és értelmezett
mérési adatok, eredmények felhasználására nagyobb hangsúly fordítása.
Feladatom: Beszámoltatás a tanulók egyéni fejlődéséről, és a tapasztalatok beépítése a
fejlesztés érdekében.
2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása
Fejleszthető: Az egyenletes terhelésre való hatékonyabb törekvés.
Feladatom: Az intézmény éves munkatervének még részletesebb átgondolása és a feladatok célirányos
kijelölése.

3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Fejleszthető: A kényszerű változások menedzselése a nevelőtestület tagjai és a partneri
környezet felé
Feladatom: Érzékenyítés a tantestület részére, a változások könnyebb elfogadása céljából.
Kommunikációs tréning, vezetői értekezletek gyakoriságának növelése. Személyre szabott
beszélgetések számának növelése.

4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása
Fejleszthető: Sokoldalú törekvés és a nyugodt még kellemesebb munkakörülmények megteremtése.
Feladatom: Pályázatok figyelése, további partnerek keresése a szülői csapatból és az ipari parkból.

5. A vezetői kompetenciák fejlesztése
Fejleszthető: A vezetői motiváltság fenntartása.
Feladatom: A vezetők részére szervezett továbbképzések figyelése, azon való aktív részvétel
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2.sz. melléklet: Az intézmény/vezető tanfelügyeletéből származó feladatok
A vezetői tanfelügyeletem időpontja 2022.05.31.
Nagyon határozott és szakmailag elismert szakértők vizsgálták vezetői munkámat.
A szakértők megállapításai a következők voltak az 5 vezetői tanfelügyelet területein.
1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési,
diagnosztikai – stratégiai vezetése és irányítása
Fejleszthető tevékenységek:
A tanulók motivációja és eredményessége érdekében a fejlesztő jellegű értékelés előtérbe
helyezése, tervezése és alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban. A BTMN és SNI tanulók
egyénre szabott, speciális értékelésének pontosítása. Minden pedagógus jól ismerje, és
alkalmazza az intézmény által kialakított értékelési rendszert.
Feladataim:
Az értekezleteken és a személyes beszélgetések alkalmával közösen ki fogjuk alakítani az
értékelési rendszer sarkpontjait és az elvárások mikéntjét. A kollégáktól félévente beszámolót
kérek a tanulók egyéni fejlődéséről, valamint a tapasztalatokat beépítettem az értékelési
rendszerbe.
Kiemelkedő tevékenységek:
Az intézmény stratégiai dokumentumai koherensek a NAT-tal és a Kerettantervvel. Az
intézményvezető meghatározó szerepet tölt be az intézmény pedagógiai programjában
megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. Együttműködik
munkatársaival, példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a tanulási
eredményekre vonatkozó deklarált céljait.
Gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott módszerek a tanulói
igényeknek megfeleljenek, és hozzájáruljanak a fejlődéshez. A tanmenetek elkészítésének
szempontjait meghatározza.
A mérési eredmények ismerete alapját képezi a tanítási-tanulási folyamat tervezésének,
megvalósításának. Az adaptivitás, differenciálás az intézmény sajátja.
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Az intézmény elnyerte az Örökös Öko-iskola címet, így nem csak a tervezésben, hanem a
megvalósításban is komoly szerepe van a környezeti neveléshez, a fenntartható fejlődéshez
kapcsolódó kompetenciák fejlesztésének.
2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása
Fejleszthető tevékenységek:
A munkatársak egyenletesebb terhelése, és túlterhelés elkerülése érdekében.
Feladataim:
Az intézmény munkatervének még alaposabb és részletesebb átgondolása a feladatok
célirányos kijelölése. Bár a pedagógusaink hivatástudattal dolgoznak, így folyamatosan önként
vállalják, szervezik a programokat.
Kiemelkedő tevékenységek:
Az intézményvezető napra kész: folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését
befolyásoló szabályozókat. Tájékoztatja a pedagógusokat a munkájukat érintő jogszabályi
változásokról. Az intézményvezető számára fontos az intézmény arculata, törekszik a pozitív
intézményi arculat kialakítására és megtartására. Fontos számára a fenntartható fejlődés
értékrendje, melyet az intézmény működésében az öko-iskola program biztosít, a munka
minőségét az Örökös Ökoiskola cím elnyerése igazolja. Személyesen irányítja a partneri kör
beazonosítását, aktív és kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol az intézmény partnereivel,
mindenkor szem előtt tartva az intézmény érdekeit. Az intézményi dokumentumok
szabályozzák az intézményi folyamatokat, pontos képet adnak az egyes folyamatokról. Így azok
nyomon követhetők, könnyen ellenőrizhetők. Az intézményi dokumentáció példaértékű. Az
intézményvezető saját munkájával állít mércét kollégái elé.
3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Fejleszthető tevékenységek:
Az intézmény stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló területeinek rendszeres
beazonosítása megtörténik, fejleszthető területek hangsúlyosabb megjelenítése a tervezés és a
megvalósítás során.
Feladataim:
Az érintett területek hangsúlyosabb átbeszélése és a feladatok célirányos kijelölése.
Kiemelkedő tevékenységek:
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Az intézményvezető a jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és
belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat, ehhez illeszkedő jövőképet
határoz meg intézménye számára. A vezetői pályázatában szereplő célok megvalósítása
érdekében határozott lépéseket tesz.
Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. A megvalósítás során figyelembe veszi
a megváltozott körülményeket, ezekhez igazodni képes. A változások szükségét képes
megértetni kollégáival: a kockázatok, pozitív, negatív hatások számbavétele, a korrekt
tájékoztatás, és az elhivatott vezető lelkesedése a változások elfogadására, együttműködésre
készteti a nevelőtestületet. Képes a változtatást hatékonyan megtervezni, megvalósítani.
Szívesen befogadja a tanulás-tanítás eredményessé tételére irányuló kezdeményezéséket,
innovációkat, fejlesztéseket.
4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása
Fejleszthető tevékenységek:
A döntések előkészítéséhez szükséges információ széles körű, körültekintő és hatékony
megosztása a nevelőtestület tagjaival.
Feladataim:
Vezetői értekezletek, online megbeszélések számának növelése. Munkaközösség-vezetőknek
feladatok delegálása.
Kiemelkedő tevékenységek:
Képes inspirálni, motiválni és támogatni kollégáit, hogy pozitívan álljanak a kihívások elé:
támogatja, ösztönzi az innovációt, kreatív gondolkodást, újszerű ötleteket.
Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. A feladatok delegálásánál az egyének
erősségeire épít. Támogatja a pedagógusok továbbképzési törekvéseit. A beiskolázási
programban egyensúlyt teremt az egyéni elképzelések, és az intézmény szakmai céljai között.
Hatékony csapatmunkát

teremtett,

koordinálja,

részt

vesz

benne.

Az

intézmény

munkaközösségei szakmai műhelyekként működnek. Elfogadó, pozitív környezetet, a közös
célok elérésére nyitott, és képes támogató szervezetet alakított ki, ahol az intézmény szervezeti
és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot támogató rend jellemzi. Személyes kapcsolatot tart
az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, választ ad kérdéseikre. Fontos
számára a munkavégzést támogató pozitív klíma és támogató szervezeti kultúra biztosítása.
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5. A vezetői kompetenciák fejlesztése
Fejleszthető tevékenységek:
Az eltelt vezetői program két évét a pandémia nagy mértékben befolyásolta, érdemes annak
átgondolása, hogy ez mit adott hozzá, illetve mit vett el a vezetői program
megvalósításához/megvalósításából.
Feladataim:
Átgondolt pályázatelemzés és hatásvizsgálat készítése.
Kiemelkedő tevékenységek:
Elhivatott, intézménye iránt elkötelezett, hiteles és etikus pedagógus, vezető. Folyamatosan
fejleszti önmagát vezetői, tanári minőségben egyaránt. Pedagógiai és vezetői kommunikációját
folyamatosan fejleszti. Tudatosan megőrzi és fenntartja munkája iránti motivációját.
Folyamatosan képezi magát - figyelembe véve az intézmény érdekeit -, tanfolyami és diploma
szerző képzéseken vesz részt. Az itt szerzett tapasztalatokat munkatársaival megosztja.
Naprakész információkkal rendelkezik a szakmai közélet folyamatairól, az eszköz jellegű
pedagógiai rendszerekről, az intézményében folyó oktató-nevelő munkáról. Tájékozott a
pedagógia újszerű irányait illetően. Nyitottsága révén jól ráérez azokra a területekre, melyek
sikert hozhatnak intézménye számára. Reális önismerettel rendelkezik. Tudatos saját vezetési
stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. Erősségeivel jól él. Nyitott kollégái
véleménye iránt.
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3.sz. melléklet: Az intézményvezetői pályázat vezetői programjának
megvalósításához kapcsolódó feladatok
Nagyon fontos számomra a közösség, a csoportkohézió ereje és a szakmai munka minősége.
A következő idézet kifejezi a gondolataimat Michael Jeffrey Jordantől:
„A tehetség nyeri a meccset, de a csapatmunka és az értelem nyeri a bajnokságot.”
A 20. vezetői tanévemet kezdtem a 2022-2023-as tanévben. A programomban megfogalmazott
célkitűzéseket 99%-ban teljesíteni tudtam. A következő 5 évre szóló pályázatom feladatait
most fogalmazom, látva a pandémia, a rezsi emelkedése, és a megszorító intézkedések
intézményünket is érintő korlátozásait.
A 2018-2023-as ciklus feladatai és megvalósítása…
Vezetői program célkitűzései
Az iskola működésének optimalizálása,
szakfeladat ellátás, humánerőforrás
gazdálkodás és szakos ellátottság
szempontjából

Pedagógus utánpótlás nevelés
A pedagógusok komfortérzetének javítása
érdekében relaxációs és kondicionáló helység
kialakítása
Beiskolázás
PR tevékenység, hírnév fenntartása
Ellenőrzés és tervezése hatékonyságának
növelése
Elismerések
A négyosztályos tagintézmény működése
Az alapfokú művészetoktatás helyzetének
állandósítása, a tanszakok létszámarányának
kiegyenlítése

Megvalósulás
Tanulólétszám szinten tartása, szakos
ellátottság folyamatos biztosítása.
A pedagógus életpályamodellben való
előrelépés motiválása, segítése.
Külső és belső képzésekben való részvétel.
Egyenletes terhelés
Elégedett tantestület
Belső kommunikáció fejlesztése
Fiatal pedagógusok mentorállása, sikeres
beilleszkedés elősegítése
Kiegyensúlyozott, harmonikus pedagógus
A Hídprogram folyamatos működtetése
Eddigi eredményeink megtartása, esetleges
javítása. Elégedett partnerek
Az ellenőrzési területek pontos
meghatározása és a feladatok egyértelmű
meghatározása az iskolavezetés részére.
Teljesítményértékelési program
működtetése
Hatékony együttműködés fenntartása
Stabil tantestület, lemorzsolódás mentes
képzési rendszer.
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Iskolai zenekar létrehozása

Tanárok és tehetséges diákok
közreműködése, fellépések iskolai
programokon.
Továbbtanulás
A továbbtanulásban a reális iskolaválasztás
kialakítása, mindenki az 1. vagy 2. helyen
választott intézmény felvegye
Az iskolai dokumentumok aktualizálása
Szakszerű és aktualizált egységes
megjelenésű
Hagyományok ápolása
Andreetti napok rendezvényeinek
átgondolása, megújítása.
Együttműködés és részvétel a község
kulturális eseményeiben.
Innovációk, a működő folyamatok továbbfejlesztése
Beiskolázás előkészítése, Híd-projekt
A tanulói előmenetelek egyéni figyelése a
Beiratkozás előtt lehetőség a tanítók, az iskola lemorzsolódás megakadályozása
nyújtotta lehetőségek megismerésére
érdekében, szükség esetén gyors
beavatkozás
Mesterprogram
Mesterképzésben való részvételhez
kapcsolódó innovációk beépítése a
pedagógiai programba
Emelt szintű informatikaoktatás nyolc
Az IKT eszközök használatának szakszerű
évfolyamot átfogó felhasználói ismereteket
fejlesztése.
adó program
ECDL összes moduljának vizsgáira való
felkészítés és vizsga letételének lehetősége
Emelt óraszámú angol nyelvoktatás minden
Nyolcadik évben nyelvvizsga letételének
évfolyamon
lehetősége középfokon is.
Angol nyelvi kompetenciák fejlesztése a
Személyi feltételek biztosítása, a nem
készség tárgyak keretein belül felmenő
angol szakos pedagógusok segítése
rendszerben
Az angol aktív szókincs és a nyelvi
kommunikáció fejlődése.
Országos Kompetencia Mérés eredményeinek Országos szint elérése, a
szinten tartása
„képezhetetlenek” számának csökkentése,
a jól teljesítők arányának növelése
Projektoktatás
Tantárgyi koncentráció lehetőségeinek
kihasználása.
A Honfoglaló játék elve alapján kiépülő
természet- és társadalomtudomány
oktatásának bázis intézményének
megvalósulása
Tanulás hatékonyságának javítása
Tanoda program, szakrendszerű tanulás
segítés támogatása
Szociális ellátás fejlesztése
Iskolai étkeztetés körülményeinek javítása
(pályázat: infrastruktúra fejlesztés)
Biobüfé kínálatának színesítése
Iskolatej és iskola gyümölcs program
folytatása
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Pályázati tevékenység
Pályázati tevékenység az országismeret
Erzsébet-tábor
céljából
Határtalanul
Nyári táborok, osztálykirándulások
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése
Pályázati tevékenység eszköz- és
infrastruktúra fejlesztés céljából

Komplex alapprogram bevezetése

Tantestület részvétele határtalanul
programban
Tanterem bővítés
Tornaterem felújítás
Művészetoktatáshoz kapcsolódó helységek
építése, kialakítása:
EFOP pályázat
néhány alprogram bevezetése
(Digitális, logika, testmozgás, művészet,
életgyakorlat, differenciált fejlesztés
DFHT)

Mesterprogramok támogatása
Célom a kollégák által kezdeményezett innovációk támogatása, amelyek hatékonyan
befolyásolják iskolánk oktató-nevelő munkáját.
Mesterprogram lehetőségeink:
•

Mesterprogram keretében olyan angol nyelvi és nyelvtani segédanyagok kidolgozása,
melyek segítenek a tanulók nyelvvizsgára való felkészülésében, valamint a kompetencia
mérésben. Ehhez partner intézmény (nyelviskola) bevonása szükséges.

•

Írásbeli és szóbeli kommunikáció fejlesztése az intézményben (iskolarádió, iskola
újság)

•

Fejlesztőpedagógia az oktatásban

•

„Színház az egész világ” - a művészeti iskola és az általános iskola összekapcsolódásaA program célja, hogy az egymás mellett jól működő két iskola típus
összekapcsolódjon, egymást segítve annak érdekében, hogy a diákok életében
természetes legyen a művészet szeretete, tisztelete.

A feladataim, amelyek esetlegesen nem teljesültek már nem rajtam múltak, ezek már a közös
feladatunk a kollégákkal és a fenntartóval.
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4.sz. melléklet: A pedagógusok munkájának ellenőrzése (tervezet)
A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési és rendszerének
meghatározása a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai munka eredményességének,
hatékonyságának folyamatos biztosítását, valamint az iskolával kapcsolatban álló partnerek
(elsősorban a tanulók, a szülők, a fenntartó és a nevelők) iskolánkkal szembeni igényeinek,
elvárásainak történő megfeleltetést szolgálja.
Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az intézmény belső
szabályzataiban (elsősorban a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban
és a házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja.
A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti:
•

pedagógusok

esetében:

az

intézményvezető,

intézményvezető-helyettes,

a

munkaközösség-vezetők, az intézményvezető által felkért pedagógus, valamint külső
szakértők
A pedagógiai munka ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki:
A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül:
•

A tanár - diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására.

•

A szülőkkel való kapcsolattartásra.

•

A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon.

•

A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására

•

A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre.

•

A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására

•

A pedagógusra bízott tanterem rendezettségére, dekorációjára

Az ellenőrzés szervezése
Az ellenőrzés folyamatosságáért az intézmény vezetője a felelős. A pedagógiai munka
ellenőrzését az intézményvezetőhelyettesek szervezik az irányításuk alá tartozó területen. Az
ellenőrzés tanévenként elkészítendő, a munkatervben szereplő, nyilvános ellenőrzési terv
szerint történik. Az intézményvezető és helyettesei elrendelhetnek az ellenőrzési tervben nem
szereplő eseti ellenőrzéseket is.
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Az ellenőrzés célja
•

az oktató-nevelő munka minőségi javulásának elősegítése,

•

a tantervi előírások betartatása, és az ezeknek megfelelő eredmények számonkérése,

•

a szakmai munka tárgyi feltételeinek hatékonyabb, gazdaságosabb kihasználása,

•

a vezetői utasítások hatékonyabb végrehajtása,

•

a pedagógiai programban és az iskola szabályzataiban foglaltak betartatása.

Az ellenőrzés területei:
•

tanítási óra (foglalkozási óra) (főbb szempontok: szervezettség, kapcsolatteremtés,
szakmai felkészültség, óravezetés, szemléltetés, munkáltatás)

•

dokumentumok (tanmenet, napló, munkaközösségi munkaterv, témazáró dolgozatok,
tanulói munkák),

•

a tanulói munka értékelése, minősítése.

Az ellenőrzés formái:
•

óralátogatás

•

foglalkozások ellenőrzése

•

beszámoltatás

•

helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzés folyamata:
•

Dokumentumok begyűjtése, ellenőrzése, információgyűjtés

•

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása

•

Eredmények összegzése, értékelése, megállapítások

•

Szükség szerint korrekciós javaslatok megfogalmazása

•

Az érintettekkel az ellenőrzés tapasztalatainak, a megállapításoknak a megismertetése
és elfogadtatása

•

Az ellenőrzési dokumentumok átadása, bizonylatolás

Az ellenőrzés nem lehet személyiséget sértő, bántó, megalázó. Az ellenőrzésnek támogatónak,
segítő szándékúnak, hatékony működést segítőnek kell lennie. Az ellenőrzés az ellenőrzött
személyt a pozitívumokban erősíti meg, és hívja fel a figyelmet a hibák javítására, a
hiányosságok pótlására.
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Dokumentáció:
A kidolgozott szempontok alapján táblázat készül, melyben rögzíthetőek az ellenőrzés
megfigyelései. Ezzel a táblázattal egyértelmű, lényegre törő és egységes szempontok alapján
történik az ellenőrzött személyek megfigyeléseinek tapasztalatai. Ennek előnye, hogy ha az
ellenőrzést nem ugyanaz a személy végzi, akkor is átláthatóvá válik és egységes lesz az
intézményen belüli ellenőrzések eredménye. Ezekből az egységesen leírt eredményekből
konkrét megfogható konklúziók vonhatók le.
Ezt a dokumentumot az ellenőrzött személy aláírásával átveszi egy példánya a személyi
anyagban erre a célra elkülönített dossziéban kerül elhelyezésre, egy példánya pedig a
dolgozó részére kerül átadásra.

Az ellenőrzések következményei hiányosság esetén:
•

Kötelező hospitálás elrendelése

•

Módszertani segédanyag kötelező használata

•

Utasítás hiánypótlásra

•

Képzésre való kötelezés

•

Javító team elindítása

•

Problémás terület beszabályozása

A hiányosság feltárás után minimum három hónap várakozás után kontroll ellenőrzést kell
végrehajtani.
Az ellenőrzés eredményeit, tapasztalatait az év végi értékelésben, illetve a következő évi
munkaterv elkészítésében használjuk fel.
Óralátogatási terv:
SORSZÁM

1.

PEDAGÓGUS NEVE

Váraljai Sára

IDŐPONT

Óralátogatás
időpontja dátum/óra/
óra megnevezése
2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív
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2.

3.

Tóth Renáta

2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív

Molnár-Fritsch László

2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív

2021.
ősz

4.

Molnár Petra

7.

Brum Alejandra

2 hangszeres óra
látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív
2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív

Magyar Mariann

2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív

8.

2021-22.

Drevenkáné Pátrovics Krisztina

2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív

Varga Tünde

2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív

Gyimesiné Balázs Éva

2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív

Szinyéri Judit

2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív

Csékeyné Bálint Márta

2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív

tél
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2022.
tavasz

Kuzmáné Pintér Eleonóra

2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív

Somlai Zsuzsanna

2 tanóra látogatása,
dokumentumelemzés,
interjú, kérdőív
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BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
4.1. Általános ellenőrzési terv a 2022/23. tanévre
Az iskolai neveléssel, oktatással kapcsolatos munkaterületek
Az ellenőrzés tárgya, témája
Ellenőrzi
Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ
Iskolavezetés
Helyi tanterv alapján végzett munka
Igazgató, igazgatóhelyettes
Tanmenetek
Igazgató, munkaközösség-vezetők
Munkatervek, egyéni haladási tervek
Igazgatóhelyettes
Elektronikus napló ellenőrzése
Igazgatóhelyettesek
Statisztika
Igazgatóhelyettes
Törzslapok, bizonyítványok
Igazgatóhelyettesek
Tanuló nyilvántartás, beírási napló
Igazgatóhelyettes
Tanulók tájékoztató füzetének vezetése
Osztályfőnökök és művészeti szaktanárok
Félévi és év végi tárgyi felmérések
Igazgatóhelyettes
Félévi művészeti vizsgák és beszámolók
Igazgatóhelyettes
Meghallgatások a hangszeres felvétel érdekében
Igazgatóhelyettes, Hangszeres tanárok
Magatartás, szorgalom
Osztályfőnök és művészeti szaktanárok
Tanulmányi munka, képzettségi szint
Művészeti szaktanár, osztályfőnök, igazgató
Nyolcadikos tanulók beiskolázása
Osztályfőnökök
Tanórai, egyéni hangszeres óra, korrepetíciós, kamarazenei munka Igazgató, Igazgatóhelyettes, hangszeres
hatékonysága
szaktanárok
Kirándulások, táborok előkészítése, tapasztalatok megbeszélése
Osztályfőnökök
Alsós délutáni foglalkoztatók, nyílt napok, pályázatokon való
Igazgatóhelyettes, megbízott kolléga
részvétel
Rendszeres tanórán kívüli tevékenység
Igazgatóhelyettes

Határidő
Évente
Évente
Évente
Évente
Folyamatos
Évente
Évente
Folyamatos
Havonta, folyamatos
Január, június
Január, június
Szeptember
Havonta, félévente
Folyamatosan
Február
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
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Oktató-nevelő munka, zenei képzés értékelése
Iskolai vagy községi rendezvények/ünnepélyek, versenyek,
fellépések, zenei versenyek
Pedagógusok, művészetoktatásban részt vevő pedagógusok
munkája
Könyvtáros, gyermekvédelmi munkát segítő
Tantermek, szaktantermek rendje, dekorációja

Igazgató, igazgatóhelyettes, hangszeres
szaktanárok
Osztályfőnökök, igazgatóhelyettes,
hangszeres szaktanárok
Igazgató, igazgatóhelyettes

Félévente

Igazgató, igazgatóhelyettes
Igazgatóhelyettes, DÖK-vezető

Évente
Folyamatosan

Folyamatosan
Folyamatosan
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5.sz. melléklet: Az országos kompetenciamérés eredménye alapján készült
intézkedési tervből fakadó feladatok
Az Oktatási Hivatal által készített Intézményi jelentés alapján elmondható, hogy intézményünk
a kompetenciamérésben egyenletesen teljesít. Az átlageredmények tekintetében nincs
szignifikáns eltérés az országos adatokhoz képest egyik területen sem. A viszonyítási
csoportokhoz képest a községi általános iskolákhoz viszonyítva 2 területen, a nagyközségi
iskolákhoz képest 1 területen szignifikánsan jobban teljesítettek iskolánk tanulói, a többi terület
nem mutat jelentős eltérést.
Intézményünk eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól a CSH index, illetve az
e a tanulók korábbi eredményének tükrében sem.
Az előző évek kompetenciamérés eredményeinek összehasonlításában szignifikáns eltérés csak
a 2017. évben megírt eredmények tekintetében mutatkozik. Itt a 6. évfolyam matematika
eredményénél szignifikánsan rosszabbul teljesített a 2021-es 6. évfolyam. A 8. évfolyam
viszont mindkét területen jobban teljesített a 2017. évi eredményeknél.
Az alap és minimumszintet el nem érő tanulók aránya az országos átlagnak megfelelő,
nagymértékben alatta marad a megfelelő képzési típusban/településtípusban kimutatott
arányoknál.

INTÉZKEDÉSI TERV
CÉLOK
A kompetenciamérés intézményi eredményeinek ismeretében a gyenge teljesítményt
(évfolyamonként és kompetenciaterületenként meghatározott képességszint alatti eredmény)
nyújtó tanulók felzárkóztatása mind szövegértésből, mind matematikából.
A viszonyítási csoportokhoz képest több területen szignifikánsan jobb eredményt elérni.
A mérés eredményeit nem csak a leszakadók, hanem a tehetséges, kreatív tanulók
azonosítására is használjuk fel.
MEGVALÓSÍTÁS
1. A tanulók azonosítása
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A matematika, a magyar és az idegen nyelvi munkaközösség tagjai az osztályfőnökök
segítségével azonosítják a nem megfelelő (alap- és minimumszinten) teljesítményt nyújtó
tanulókat.
2. A fejlesztendő területek meghatározása
A szaktanárok a tanórai foglalkozások során különös figyelemmel fordulnak a mérés
eredménye alapján a megadott képességszinttől elmaradt tanulók felé.
Meghatározzák, hogy mely tananyagrészekből mutatkozik nagyobb lemaradás, majd a pótlásra,
felzárkóztatásra tanórán kívüli foglalkozások keretében kerülhet sor.
Az intézményi jelentés adatainak felhasználásával kijelölik azokat a témaköröket,
feladattípusokat, amelyek megoldása a tanulók többségének nehézséget jelentett.
Ezek gyakoroltatása céljából feladatbankot hozunk létre, ahonnan minden pedagógus
kiválaszthatja az adott kompetenciaterület gyakoroltatására alkalmas feladatot.
3. Tanulói motiváció növelése
A tesztnek a tanulók számára nincs tétje, ezért tájékoztatni szükséges mind a tanulókat, mind a
szülőket a mérés céljáról, az eredmények értelmezéséről. Ennek érdekében tájékoztató és
bemutató anyagok készítése szükséges.
4. Az olvasás népszerűsítése
A tanulók keveset olvasnak, a hosszabb szövegek olvasásához nincsenek hozzászokva, kicsi a
szókincsük, ezért szükséges a tanulók széles körét megszólító, olvasást népszerűsítő
tevékenységek megszervezése, lebonyolítása. Ennek érdekében könyvtári rendezvények
szervezése az iskolai könyvtárral együttműködve, tanórákon az anyaghoz kapcsolódó
könyvajánlók bevezetése.
5. Gyakorlónapok szervezése
Annak érdekében, hogy a tanulók megismerjék a teszt megírásának körülményeit,
gyakorlónapokat szervezünk, melyen a teszt írásával azonos beosztásban, időintervallumban
dolgozhatnak a tanulók. Megtanulják beosztani az idejüket, megszokják a tesztírás légkörét,
megismerik az online felület felépítését, működését, így a teszt megírásának alkalmával már
ismerős környezet fogadja őket, ahol otthonosan mozoghatnak, a külső tényezők helyett a
feladatokra tudnak koncentrálni.
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6.sz. melléklet: A lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézkedések
Az illetékes Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ értékelése alapján az iskolai
lemorzsolódással kapcsolatban intézményünk adatai javuló tendenciát mutatnak:
-

A 2. félévben lemorzsolódással veszélyeztetett a tanulók 1%-a. Ez valamivel
alacsonyabb a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz tartozó feladatellátási helyek
átlagánál (2,15%).

-

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya az elmúlt négy tanév végi adataira
kiterjedő idősoros elemzés alapján:
o A lemorzsolódás aránya csökkenő tendenciát mutat.
o Ezen belül az alacsony tanulmányi eredményű tanulók aránya csökkent,
o a legalább 1,1-et rontók arányában nem igazolható számottevő változás.
o A vizsgált időszakban és csoportban a tantárgyi elégtelenek arányában
szignifikáns növekedés vagy csökkenés nem mutatható ki.
o Az egyéni munkarendben tanulók aránya az elmúlt négy tanév végi adatok
alapján emelkedő tendenciát mutat.
o A sajátos nevelési igényű tanulók aránya alacsonyabb a hasonló lemorzsolódási
mutatóval rendelkező feladatellátási helyek SNI arányánál.

Amennyiben egy tanuló átlageredménye romlik, vagy magas lesz a hiányzásainak száma
elsődleges feladatunk, hogy fel kell deríteni az okokat és esetükben komplex intézkedést
szükséges alkalmazni.
A legfontosabb intézkedések:
1. Az eredményes tanulás akadályainak, a gátló tényezőknek a feltárása és kezelése:
2.1. Problémafeltárás: Annak megteremtése, hogy a pedagógusok (nem csak az osztályfőnök)
ki tudjanak alakítani olyan kétszemélyes helyzetet, ahol beszélgetést kezdeményeznek a
tanulóval, amelyből kiderülhet, mi az oka annak, hogy a tanuló képességei alatt teljesít vagy
romlik a tanulmányi átlaga (pl. betegség, családi problémák, szociális helyzet romlása,
elhallgatott osztályon belüli bántalmazás /szóban vagy tettleg/, hibás pedagógiai eszközök
alkalmazása, mentális problémák stb.) A pedagógusok törekedjenek bizalmi légkör
kialakítására diákjaikkal.
2.2. A problémafeltárás után a lehetséges további intézkedések megtétele:
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− ha a probléma a gyermek családjában van, családvédelem, gyermekvédelem felé jelzés,
− ha szociális helyzet romlása az ok - jegyző, egyéb más támogatási rendszer stb.
− osztályon belüli bántalmazás - a megfelelő pedagógiai intézkedések meghozatala az
osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok és az intézmény vezetése részéről,
− hibás pedagógiai eszközök, módszerek, technikák alkalmazása pedagógusok esetében
(motiváló értékelés, hatékony tanulásszervezés hiánya stb.) - ebben az esetben az
intézményvezetés feladata - tanóra látogatása, szaktanácsadók igénybevétele a hatékony
pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazására,
− ha a tanuló mentálisan mutat olyan tüneteket, amely gátolja őt (pl. visszahúzódó,
gátlásos, félénk, stb) - megfelelő szakember, pl. pszichológus bevonása vagy egyéb más
szakember igénybevétele,
− mindenképpen szükséges - családlátogatás ezeknél a tanulóknál,
− a problémák feltárása mellett az egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, tanórai
differenciálásra is figyelni kell a pedagógusoknak.
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7.sz. melléklet: A Pedagógiai program megvalósításából adódó kiemelt feladatok
a tanévben
A sikeres pályázat útján elnyert HIGH Tech. tanterem felszerelésével újabb lépést tettünk a
digitális oktatás lehetőségeinek megteremtése. A tanterem jó szolgálatot tett a digitális
kompetenciamérés gördülékeny megvalósításában is. Ebben a tanévben is igyekszünk
kihasználni a tanterem használatában rejlő lehetőségeket.
Ebben a tanévben is dolgoznunk szükséges a kompetencia feladatbank létrehozásán, a sikeres
mérés érdekében próbakompetencia méréseket is tartunk majd a 4. osztálytól. Különösen
fontos ez most, amikor a bemeneti és kimeneti mérésben már minden évfolyam részt vesz a 4.
évfolyamtól.
A csoportbontás (matematika, magyar, angol, informatika) az első évfolyam kivételével
minden évfolyamon működik, eredményességét egyértelműen pozitívnak értékeljük, ebben a
tanévben is sikeres angol vizsgát tettek tanulóink, illetve jó eredményekkel írták meg a központi
felvételiket.
A tanulást segítő projektjeink továbbra is működnek: Tanoda, Híd-projekt, iskola előkészítő.
A Tanoda a tavalyi tanév II. félévében az ismert létszámgondok miatt nem tudott működni, de
ebben a tanévben ismét lehetőség lesz a program folytatására.
A művészetoktatás és az általános iskola együttműködése jól működik. Ünnepségeinken,
programjainkon a művészeti iskolánk kollégái aktívan részt vesznek. Megalakult az iskolai
fúvós zenekar, akik az ünnepségek színvonalát emelik zenei kíséretükkel.
A tanítási idővel való hatékony gazdálkodás, illetve a tanulók terhelésének csökkentése
érdekében ebben a tanévben már minden alsós osztályban párhuzamosan szervezzük az énekzene és a szolfézs órákat. Kivételt képez ez alól az az évfolyam, ahol a nagy létszám miatt ez
nem megvalósítható.
A logopédiai, gyógypedagógiai munkát ebben a tanévben is 2 fő utazó gyógypedagógus fogja
ellátni 18 órában.
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A tavalyi tanévben az intézményünkben dolgozó gyógypedagógusokkal az együttműködés
zavartalan volt. Ebben a tanévben már a hét 4 napján fognak intézményünkben dolgozni.
Fejlesztő foglalkozásokra 3 szakképzett kollégánk van Sóskúton és 1 fő Pusztazámoron.
A délutáni foglalkoztatók:
− Az alsó tagozaton „Délutáni foglalkoztató” csoportok működnek, a 2. évfolyam
kivételével minden csoportnak van külön tanítója.
− A tanulószoba/tanulósáv ellátásában, ebben a tanévben is több kolléga fog
együttműködni
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8.sz. melléklet: Az intézmény belső méréseinek eredményeiből következő
feladatok (amennyiben van ilyen)
Iskolánkban évfolyamonként különböző tantárgyból szervezünk belső vizsgákat.
A belső vizsga célja és feladatai:
•

a tanulási folyamat hatékonyságának fejlesztése

•

a rendszerezési képesség fejlesztése

•

a vizsgára tanulás technikájának megismerése

•

a vizsgahelyzet megismerése

•

a szóbeli kifejezésmód fejlesztése

•

felkészülés a szóbeli felvételire
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9.sz. melléklet: Költségvetés-tervezet (500 Ft/fő)
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4. Andreetti naptár
5. Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyve
6. Jelenléti ív
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