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Helvzetelemzés

l.1. Szervezeti felépítés és személyi feltételek

Az intézmény szerv ezti felépítése :

SzÜlői
Szoĺvezet

ĺntérmény-
vezető helyettes

o Státuszok

lskolalilkál

Ezen belül:

összes álláshelvek szĺma:

t pedagósus státusz:

telięs állásban foglalkoztatott

részrnunkaidob en fo e l al k o ztato tt

Bettilttitt ĺĹlláshelvek száma:

us számból státusz formáiában betöltött:

óraadói megbízással foglalkoztatott

Ebből:

5 státusz

l6,6 státusz

l6,ó státusz
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> Ncvel(í-okĺaló m u n kĺít

Ezen belül:

- ręndszeĺgazda

> Tech n i kai l I kł Inruzoll :

iskolatitkár:

pedagógiai / ĺłyócypędaqósiai asszisztens:

Ezen belül:

NOKS):

Betłiltet|en álláshelvek száma* :

Karbantartó:

Ezen belül:

Portás-takarító:

Pedagógus:

NOKS:

Technikai
*Tényleges iires, nlegbĺzási szerződésset' egłéb móclon senl ellátott 2022.szeptemberében

Kĺilső alkalmazo ltak az intézményben, akik a feladatellátást segítik:
iskolai szociális segíto, hitoktató, védonő, az önkormányzat által alkalmazott segíto:

gondnok-karbantartó

o Pedagógus adatok

Ellátott feladatok a tanévben

75 státusZ

lfő
0'5 ĺő

0 25 fő

I

4 státusz

2.

Baka Tamásné

0fo

3.

Bur,áry-Varga Ildikó

4to

nev

0 státusz

4

Csizmadiáné Tóth Evelln

státusz

5

Dorka-Horváth Zsőťla

státusz

6

Fábiánné Gyimesi Lívia

. .. státusz

nevelés-

oktatással

lekötött órak

száma

7.

Fenyvesiné Mechler Eszter Katalin

8

Fuzik Ferenc

Hunyadi Balázs

9

állandó megbízatäsa (osztályfőnök, mk' vezetó,

tanszalgezeÍő, DÖK segítĺĺ stb)

Janositz Bęrnadett

l0

22

Kőkuti András Tamás

8

Tanító, napközis nęvelő

tl s

lĺtézményvezető helyettes, tanító

24

Történelem és etika tanźr, napközis nęvelő

9

Gyógypedagógus

26

Intézményvezetĺi, nratematika tanár

26

osztályfónök, tanító

4

osztályfonök' DoK patronáló, testnevelő tanár

28

Oraadó, füldrajz tanár

22

osztályftinök, felsős

német, ének' technika

Gyakornok, angol tanár, napközis nęvelő
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ll

t2

Kovács Dániel

I]

Králikné Matkovics Marianlra T erézia

nev

Krátki Dóra Edit

l4 Merczi Katalin

l5

l6

Pintér Judit

nevęlés-

oktatassal

lekötött órák

száma

Schmidt Józsefné

t7 Sebák Kata|in

l8

l9

Takácsné Kamenár Csilla Zsuzsanna

állandó megbízatása (osztályfonök' mk. vęzeto,

tanszakvęzető. DoK segítő stb)

4,5

Zoltainé Rexa Níkolett

Tartósan távollévők és a hclyettesítésükct ellátó határozott iĺlejű kinevczéssel ľendelkezők

l3

oraadó, flzika, inforn'ratika tanár

l9

Napközis csoportvezető

27.5

osztályfőnök, tanító

taľtósan távoIlévłĺ

pedagógus neve

25,5

osztályÍónök, oKo-rnunkaközösség VeZeto.

matematika, kémia, biológia tanár

nincs ilyen

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

26

A tanév soľán váľhatóan nyugdíjba vonulók' felmentési időt kezdők

osztályfĺĺncik, magy ar tanáĺ

26

osztálytönok, tanító

4

osztályfónök, alsós munkaközösség vezeto,

tanító

helyettesítő | helyettesítőalkalmazásának
pedagrígus neve 

I 
módja (megbízási szerződés l

I hztározott idejĺi kĺnevezés)

25

oraadó, szakkörvęzetci

Bejó Lászlóné

A sorok száma tetszőlegesen bővílhető

alkalmazott neve

Angol tanár, tanító, napközis csoportvezeto

l.2. A pedagógusok minősítésében és az oľszágos pedagĺĺgiai-szakmai ellenőľzésben
közreműkiidő pedagógusok névsoľa, szabadnapja

I

A sorok száma tet'szőleeesen bővíthet1í

munkakłĺľe

Fábiárľré Gyimesi Lívia

portás-takarító

1.3.

helyettesítő megbízásának

időtartama (tól-ig)

név

A tanévben minősítésre jelentkezett és felvételt nyert pedagógusok

nyugdĺj / korhatár

elóttĺ ellátás

ge

matematika - rajz

felmentési idő várható

kezdeteĺ időtartama

szakterület
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I

A Śorok száma Ielrzőlegesen bővíthetĺi'

nincs ilyen pedagógus

|.4. Mesterprogľamot megvalósítrĺ pedagĺĺgusok

név

A sorok szóma lelszőlegesen bővíthető.

1.5. Vezetők heti ügyeleti rendje

szakterĺilet

Hétfő

Kedd

elérni kívánt fokozat

intézményvezető

Szerda

1.6.

Csĺitörtök

Az intézmény tanulrí i adatai

o osztály_ és csoport statisztika

osztályok adatai

x

Péntek

x

mesterprogram témája

intézm ényvezető-helyettes

osztźńy

jele

x (páros hét)

osztály
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tr 5tlľok szúma letszőlegesen bővĺthető.

r Nemzetiségĺ nevelésben - oktatásban ľésztvevő tanulók

g5złály

nlncs

ilyen

osztálylétszám

A soľok száma tetszőlegesen bővílhető

nemzetiségi nyelv

|.7. Tárgyi feltételek

Epületek száma: l

Tantermek szźlma: 13

Ebből

'/ osztályterem: 8

,/ szaktantere m: 2 (szaktantermek fel sorolásával )

o informatika

o német / technika

'/ csoportszobák száma: 2

o ebbol fejlesztő szoba: 1

,/ könyvtár: l

Más intézmény, szervezet létesítményeinek, eszközeinek használata (pl. könyvtár, étkezó,
sportcsarnok, stb.): Nyíro Csaba Sportcsarnok

/ mindennapos testnevelés, spoľtfoglalkozások

szĺilói nyĺlatkozat

alapján nemzetiségi

nevelés-oktatásban

részesülők száma

ebből második

idegen nyelvet

is tanulók
száma

második idegen

nyelv

megnevezése

2.

2.1. Lz intézmény pedagógiai pľogramja alapján kitűztitt célok, feladatok

o Kompetencia alapú oktatási módszerek a|ka|mazása
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Feladatul tűztük ki, hogy a személyiségközpontú, személyiségfejleszto, konstruktív, interaktív
módszereket megismerjék új kollégáink, és képesek legyenek beilleszteni nevelő-oktató
munkájukba. A Győń PoK képzéseiben keressük az új tanulásszervezési eljárások, oktatási

módszerek témájában kiírt előadásokat, szakmai programokat, és élünk a belső tudásmegosztás

lehetoségeivel'

o Érintettpeadgógusok:

/ KÍárki Dóra, Rexa Nikolet alsó tagozat _támogastásukéľt felelős az

alsós munkaktizösség

/ Csizmadiáné Tóth Evelin, Kókuti András Tamás - támogastásukért

felelős az felsős munkak<izĺisség

A háľom hetet meghaladó projekt megvalósítása (2022 decemberében). (Felelős: alsó- és felso
tagozatos mkv.)
A fenntarthatósági témahét megszervezése. (Felel ős : ökoi skola mkv. )
TAN-TAN _ tavaszi és őszi programjainak megvalósítása felso tagozaton, tanórába építve alsó
tagozaton. (Felelős : osztályfónökök)
A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése.
Kiemelt feladat: a tananyag egyéni tanulási utakká való átalakitása. Az önálló ismeľetszerzés
utáni igény kialakítása, biztos alapkészségek kialakítása minden gyeľeknél. A tanulók számára
annyi és olyan jellegű tevékenységre kell lehetőséget biztosítani, amennyirc az adott Ęlettségi
fokon szüksége van ahhoz, hogy egy-egy ismeret biztos készséggé válhasson. Ez a fe|adat
nagyon neltéz, ugyanakkor fontos lenne' hogy ez a szemléletmőd az alsó tagozat végére
eredméný hozzon. (felelős: minden pedagógus)

A hátrányos és halmozottan hátľányos he|yzetu tanulók társadalmi integrációjának megsegítése
örökös feladatunk. Komoly problémát jelent egyes családok diszkrimináló értékrendje, az
elesetteket támadó attitűdje, amit az onnan érkező gyermekek mintaként hoznak be az iskolába.
A családok érzékenyitését a közösségi prograrnokkal szeretnénk elérni.

A tanulásra vetített feladataink:

'/ nojön az évfolyamvesztés nélkül tovább haladó tanuló/hátrányos helyzetű tanulók
szttma,

,/ csökkenjen az igazo|t és igazolatlan mulasztások intézményi aránya,

'/ nőjön az érettségit adó intézményekben tovább tanulókAátrányos helyzetú tanulók
száma,

'/ az országos kompetenciamérések eredményeit tekintev ne legyen minimumszint alatt
telejsítő tanuló egyik évfolyamon, egyik mérési területen sem.
Feladat: a bemeneti méľések tapasztalatainak t-elhasználása a felkészülésben.

Digitális írástudás elterjesztése. A digitális oktatás sokat tett annak érdekében, hogy
pedagógusaink egyre nagyobb biztonsággal haszntijttk az IKT eszkozĺiket, éljenek a digitális
oktatási programok, feladatok használatttval, tanóľákba való beépítésével. Az okostáblák,
Tabletek tanórai hasznźiata. online oktatási programokba való bekapcsolódás (Pl. Medvematek
- online matęmatika őrźtk, Matific, E-Dia) a tanulói rnotivációt, az oná||o feladatmegoldás és
örrértékelés képességét is eľősítik.

{ Feladat: A lehetőségek/évfolyamolďpedagógusok összehangolása
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,/ Felelos: iskolavezetés

Az eIőző tanév lapaszĺalataiból ądódó Jőbb nevelĺźsi-okĺatási célok,lbladatok

o Fontosnak tartjuk az ugyeleti renclszer, ügyeleti beosztás elkészítéséné| az egyenlo terhelés
elvének fi gyelembe vételét.

,/ Felelős: munkakozösségvezetők

. Differenciálás - esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó Íěladatok Az
egyéni tanulási utak kialakítása a pedagógiai progľam elvárásai szerint is prioľitást élvez, de
igaz ez a dift-erenciáló, esélyegyenlőséget segíto munkára is. Komoly hangsúlyt fektetünk a
szakvéleménnyel rendelkezo tanulók esetén ana,hogy minden pedagógus jól ismeľje a
szakvéleményben foglaltakat, élővé tettük a fejlesztők, és a tanulókkal foglalkozó tanítók
szaktanárok munkakapcsolatát a gyermekek optimál is fej lodése érdekében.

,/ Fel elős : munkaközsségvezetők, gyó gypedagó gus/fej l esztopedagó gus
o Alsó- és felso tagozatvá|tás nehézségeire az osztályfónökök (ľégi és új) szakmai

beszélgetésekkel' szakmai tapasztalatok átadásával - átvételével, azonos tartalmú felmérésekkel
készülnek

,/ Felelos: arégi és új osztályfőnok
. Óvoda-iskola átmenet segítésének intézményi lehetőségei a járványhelyzet elotti eljárásľend

szerint segítik a beiskolázást:
,/ kölcsönös látogatások
,/ fogala'lkozások a leendő első osztályosoknak
'/ beszélgetések a szülőkkel
,/ szülői értekezletek
,/ Felelős: alsós munkak<izösség

o Célul tűztük ki a tanulói morál, tanulási moľál javitását:
,/ Pontosítottuk a házirend viselkedésre vonatkozó elvárásait

'/ Erősítetjük aházirend betartatását, az osztályfonökök tesszük élőbbé ahźzirend,
előírásait.

"/ A délutáni tanulás hatékonyságát a napközi és tanulószoba foglalkozásaival kívánjuk
javítani. A lemorzsolódással veszé|yezetett tanulók esetében a délutáni iskolai tanulást
pref-eráljuk.

o A tanulói eľedményesség javítása érdekében megerősítjük a fogadóórák hatékonyságát. A
lemoľzsolódással veszé|yeztetett tanulók esetébęn legalább három havonta kell találkoznunk a

szülőkkel, segítve a folyamatos fejlodést.
o A szülői elváľásręndszeľ, támogatottság erősíti a tanuló teljesítést. Az e-naplő, e-ellenőľzo

haszná|ata a családok nagy részénél már nem jelent problémát, de még mindig vannak olyan
családok, akik nem tudjálďakarják haszná|ni az online ľendszert. Ilyen esetekben' ha szülő jelzi,
kéri, akkor a tanulók el|enőrzőjét papíralapon megküldjük. A lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók esetében ez minden esetben, kéľés nélkül megtörténik. Az osztályťonĺikök figyelemmel
kísérik a felület ltttogatását és visszajelzést kĹildenek a családoknak ahiányosságról.

o Továbbra is fontos feladatnak tekintettük intézményi honlapunk aktua|izźůźtsát, élővé tételét.
felelős: Buváry-Varga Ildikó.

11/35



2.2. Az clőző tanév tapasztalataiból adóĺtó nevelési-oktatási célok, Í'elaĺlatok

A l ąn év v é gi pe d a gó gt l s ö n é rl é ke l é s b ől a d ti dó ./'e l a ĺl a ĺ o k

a

Fejleszthető terület

Minden pedagógus rendszeresen
tájékozódik a szaktárgyára és a
pedagógiáľa, módszettanra
vonatkozó leeúiabb eľedménvekľől

a Minden pedagógus színes,
változatos, a pedagógiai céloknak
megfelelő módszereket alkalmaz.

a Pedagógiai munkájában kihasználja a
különbözo IKT alapú oktatási
programok nyújtotta előnyöket.

. Használja aZ intemet
lehetőségeket a

-- 
támogatásában

. Pedagógiai munkájában
tanulói válaszok' hibák
visszacsatolására.

Munkaközösségi Íbgl alkozás

és második Íělévben

Feladat

A lemaradó tanulók fe|zárkőztatźsa
minden pedagógus számára egyaránt
legyen fontos, a kötelező
korrepetáláson kívĹil is biztosít
lehetőséget a fe|zárkoztatásra.

nyújtotta
tanulás

épít a
ľendszeres

témája az ęlső

Belső továbbképzés

szinten: egyéni

továbbképzésen szetzett

megosztása, bemutató órák

Rendszeresen szetyez vonző,
szabadidos programokat a gyerekek
számára.

Fejlesztési feladatok a tąnév végi Sĺ4ĺoT analízis tülĺrében

munkaközösségi

tapasztalatok,

tapasztalatok

Minden pedagógus megkeresi azokat a

lehetoségeket, ahol, ahogy még segíteni tud'

munkaközösségvezetők összegyűjtik azokat.

l. Renitens diákok elleni fellépés, 1Ť
. EzeL<hez kcivetkezmények

Cél

A pandémiás helyzet megszűnése újabb

lehetőséget ad iskolán kívtili vonző
programok szen,ezésére. Osztály-, és iskolai
programok' kirándulások,

szinházlátogatások, stb. szervezése.

Feladat
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]eg}ségesség a

]1b üntetes,

Imeghatáro zásában

kirovásában.

következményekinz órai munka akadályozása esętélr az elkülönítés lehetoségének1
átgondolása' megszervezése. 

]

Jovatetel)lElktilönítés következmény.ln.t meghatározása tanorai munka önálló|
és a büntetés pótlása.

lSzámonkéré. uż bnaIloun Ęldo]so1ott anyagból. i

[Áź ĺly.n esetek naplószerű adminisztľálása, ismétlodés esetén fokozatok]
ibetartása, szülők behívása, további következnrények meglratáľozása'l
11Aĺizona-szoba jellegű megoldás. Az Aĺizona szoba a pedagógushiány

1miatt kivitelezhetetlenné vált, stabil személyi těltételek lnellett újra
indításának átgondolása.) ]

I

Mások elleni vétségek esetén jóvátételi lelretőségek átgonclolása' jóvátételi
lIeliárás lefolytatása.

LĘĘek"]"rt]Ą'i, téli' tavaszi) fogac!9 óra a renitens gyerekek szĺileinek. 
]

nąl_t!9'o 1szĺlokke|, i

árakiirtpályázat ]

i

y, havi rész eredményekkel, évl
ivégi eredményhirdetéssel 

l

rirllpeldĺ,'l, i

I nnl eoorgl probalkozasalnl(at; osszetrnl az egy-egy

ĺ 
'o 

problémákat, a problélnák rendszeres lnegbeszélése
l sztinet előtti hetet megelőzĺĺen) munkaközösségil

' nnl eddigi próbálkozásainkat; összeírni az egy-egyi
lő problémákat. a problélnák rendszeres lnesbeszélésel

lértekezleteken a kollégákkal, és a tanulóval, összeírni az eltelt id'ái
^-,,1t3^; A ^ .-:',1 )\LL^l

sztinet előtti hetet megelőzĺĺen) munkaközösségil

Például:
- hiányzások egy forejutó alakulásának összehasonlítása 

l

- tanterem rendje 
i

- terem dekoráció
- házi feladatok ęlkészítése, minél kęvesębb lecke hiány
- fęlszerelések megléte, minél kęvesebb felszerelés hiány 

]

- osztályprogramokon való részvétel aránya (ehhez a figyelembeI
vett alkalmak számáĺak előzetes megbeszélése) 

]

t Pedagógusok egyenlő terhelése

- versenyeken résztvevők aránya

avaslatot a feladatokĺa 
1

,'társadalmi munka'' szervezése a gyerekeknek évente egy-két alkalommal 
I

- Alsóban az ęgy osztályban tanítók közötti munkamegosztás megbeszélése,I
napkcizisek bekapcsolódása a foglalkozásokon kívüli feladatok ellátásába. l

Szükség ęsetén a htlziĺend módosítása, bętartatása

A munkaközösségvezetők
adminisztrácioját.

havonta ęllenőrzik a mulasztások

13/35
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Az ukrán laqnulĺ5k Jbgadása, inlegrólása, .fejlesztése

l A 202212023.tanévben az ukrajnából menekült tanulók száma 2 fo. Mindkét gyermek első
osztályos' és megkapj ák a számukra biztosítottfejlesztő foglakozásokat.

2.3 A fenntaľtő által meghatáľozottfő feladatok

A hatályos jogszabályoknak, valamint külso és belso szabályozőknak megfelelő hatékony,
eredménye s, gazdaságo s i ntézményi műkodés.

A módosított Nemzeti Alaptanterv és a hozzá kapcsolódó kerettantervek szerinti nevelés-
oktatás felmenő ľendszerben történő megvalósítása: l , 2, 3, 5, 6, 7 évťolyamon.

Lemorzsolódás megakadályozására tett intézkedések felülvizsgálata, szükség esetén

bovítése.

Antiszegregáciő érdekében tett intézkedések felülvizsgálata, szükség esetén bovítése,
intézményi intézkedések megtétele az esé|yegyenlőség érdekében.

Esélyegyenlőségi he|yzetértékelésben 3 éves intézkedési terv készítésére kötelezett
intézmény ek által vál l al t fej l esztési tevékenységek megval ó sítása.

országos kompetenciamérés eľedményeinek kiéľtékelése, ťejlesztheto területek

megnevezése, ebből adódó feladatok beépítése a következő tanév munkatervébe

E-napló kötelező haszná|ata minden intézménýípusban. Pontos adatbevitel, heti vagy havi
záráshaszná|ata, tantźlrgyt-elosztás és e-naplo egyezése. Adatvédelem biztosítása: admin és

felhasználói jelszavak megfelelo kezelése. KRÉTA munkacsoportban való aktív részvétel.

rnÉľł e:ügyintézés alkalmazásának támogatása

Csoportlétszámok megtartása, figyelemmel kíséľése a tanév folyamán
Veszélyhelyzet idején a|kalmazandó k<izponti eljáľásrendek és szabtiyozők figyelemmel
kíséľése és alkalmazása

Járványugyi készenlét vagy helyzet esetén alkalmazandó központi eljárásrend,
intézményben elfogadott, központi szabá|yzőknak megfelelő jáĺlányugyi protokoll
megtartása' A köznevelésben tanuló gyeľmekek és a munkájukat végzo pedagógusok

esetében a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.
Adatszo|gttltatási fegyelem megtartása; ahaszná|t elektronikus felületeken (KRÉTA, KIR,
stb. ) ponto s admini sz tr áci ő, az adattisztas ág bi zto sítás a.

3. A tanév helvi rendie

3.1. A tanév helyi időbeosztása

Tanítási napok száma: l83 nap

Első tanítási nap: 2022.09.0l.

Utolsó tanítási nap:2023.06.1 5.

Tanítási év első féléve 203.01.Z}-igtaľt. A szülőket 2023.0l.27-igértesíti az iskola gyermekük elso
felévbęn elért tanulmányi eľedményeiľol.
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3.?, A tanÍtás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

9L

1

esemény ltéma

)

Mihály nap

Pályaorientációs nap

felelős

3.

Fuzik Ferenc

Szakmai nap

Sebák katalin, Janositz

Bernadett

4-*

időpont

.A2212022. (VII.29.) BM rend.6.g. szerint.

3.3" A szünetek időtaľtama

tanítási nap 2022. november 7. (hétfo).

tanítási nap 2023.január 3. (kedd).

nap 2023. április 12. (szerda).

3.4. Munkasziineti napok és munkanap áthelyezések

. október 15. (szombat) munkanap október 3l. (hétfo) helyett

2022.09.29.

Szakmai nap

Fábiánné Gyimesi Lívia

résztvevők,
feladatok

2022.10.t5.

kirándulás.

akadálywerseny

minden tanuló

Fábiánné Gyimesi Lívia

szakmabemutatók,

meghívott előadók,

szakmaismereti

vetélkedő

2023.01.30

Az I. félév

munkájának

értékelése, a

lemorzsolódás

csokkentése érdekében

tett intézkedések

eredményessége

3.5. A nemzetiink szabadságttirekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk máľtíľjainak
emlékét' példáját őrző emléknapok

2023.0r.31.

sz.

Minosítés -

önértékelés-

tanfelügyelet

esemény l téma felelős
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mutató



sz. esemény / téma

2

Az aĺadi vértanúk emléknapja
(október ó')

Az l 956-os forradalom és szabadságharc
ünnepe (október 23')

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

4. Az l 848-as forradalom és szabadságharc
ünnepe (március l5.)

5.

felelős

A holokauszt á\dozatai emléknapja (április
16.)

Fuzik Fęrenc

6.

Janositz Bernadetl

A Nęmzeti Osszetartozás Napja
(|únius 4.)

időpont

3.6. Az iskola hagyományai ápolása éľdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

2022.t0.06.
(csütörtök)9:3

0 óra

Csizmadiáné Tóth
Evelin

eredményességi
mutató

időpont

2022.r0.21.
(péntek) 9:30

őra

Sikeres mcgemlékezés'
szép műsor

Pintér Judit

I

2023.02.23.
tanórai

keretben

Csizmadiáné Tóth
Evelin

2

Sikeres megelnlékezés.
szép műsor

J

Mihály nap _
(szeptember 25.

2023.03.r4.
(kedd)

9:30 őra

4.

Csizmadiáné Tóth
Evelin

A sorok száma tetsz

..Tök ió'' buli (október)

esemény ltéma

5.

Sikeres a tanóra, és a
tanulók érzényítése

Mikulás (december)

3.7. Az iskolai é|ethez kapcsolĺĺdó ünnepek megünneplése

6.

2023.04.t7.
tanórai

keretben

Adventi
(dęcember

Mihály napi vigasságok

Sikeľes nregenrlékezés,
szép műsor

)

Adventi koncert, műsor (december)

Farsang

vásár, adventi gyertyagyujtás
)

2023.06.05.
tanőĺai

keretbęn

Ídőpont

eSese

Sikeres a tatróra, és a
tanulók érzényítése

n bővíthető.

2022.09.01.

2023.06.t2.

Sikeres a tanóra, és a
tanulók érzényítése

2023.06.ts.

Fuzik Fęręnc

felelős

Fuzik Feręnc
Fuzik Ferenc
Sebák Katalin

esemény ltéma

Sebák katalin
Janositz Bęrnadett

Ünnepélyes tanévnyitó

eredményességi
mutató

iskolavezętés
Sebák katalin
Janositz Bernadett

Törp- és polgáravaÍó

sikeres programok

sikęres programok

elégedett gyermekek

Evzźrő

elégedett vendégek

elégędett vendések

elégedett résztvevĺĺk

felelős

Fábiánné Gyimesi Lívia

Fuzik Ferenc

Fábiánné Gyimesi Lívia
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eľedményességi

mutató

Legaláb 80%-os
tanulói részvétel.



A 'sorok szĺźmą Íetszőlegesen bővílhelő.

3.8. Az előľe tervezhetti nevelőtestü|reti értekezletek időpontja

2023.06.t7.

ĺdőpont

minden hónap
utolsó hétfője

Ballagás

2023 januárja

2023 márciusa

esemény ltéma

Ż023 '0l '30

nevelési értekezlet (lemorzsolódás)

munkaértekezlel

A sorok szĺźmą tetszőlegesen bővĺthető,

3.9. A szülői értekezletek, fogadĺíórák időpontjai

2023.06.25.

Fábiárľré Gyimesi Lívia

nevelési értekezlet (kompetenciamérések)

időpont

ťélévzáro értekezlet

felelős

Fábiármé Gyimesi Lívia

tanévzáró értękezlet

szeptember l-2.
hetę

Fábiánné Gyimesi Lívia

esemény ltéma

eľedményességi

mutató

Fábiánné Gyimesi Lívia

november

Minden osztályban: a tanévkęzdés
aktuális feladatai, SZM tagok

megválasztása, a taĺév fó feladatai,
eseményei

Fábiánné Gyimesi Lívia

Legaláb 807o-os
részvétel

Januar

8. osztály; pá|y av á|asztás, középÍbku
beiskolázás

Fábiánné Gyimesi Lívia

Legaláb 80%-os
részvétel

Szĺĺlői értekezletek

Minden osztályban: azI. félév
munkájának értékelése, a II. félév
programjai' feladatai, tanulmányi
kirándulások szervezése, tanulóink

neveltsége

.tunlus

Legaláb 80%-os
részvétęl

Legaláb 80%-os
részvétel

felelős

2022.l l.28. és

2023.03.27.

Legaláb 80%-os
részvétel

Nyári táborok előkészítése

Fogadóóra időpontegłezĺeléssel bárnely pedagóglłs és szĺilő részéről kezdeményezhelő a megadott időponlokon kíviit

osztályfőnökök

eredményességi mutató

A tanulók egyéni fejlődése,
eredményessége a tanult tantárgyak

tükrében, nevelési kérdések

8. osztály osztályfőnöke

Legalább 60%-os részvételi
arány, SZM tagok

megválasztása

osztályftĺnokök

Fogadóĺíľák

érintett pedagógusok

8 O%-os részvételi arány

legalább 60%-os részvételi
arány

mindęn pedagógus

a résztvevő tanulók és szüleik
megjelennek
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időpont

szeptember,

esemény ltéma

december

Alakuló SZM értekezlet, a tanév ftibb
feladatai.

január vége

sZM értekezletek

Adventi programok egyeztetése

II' félév aktualitásai, farsang előkészítése

maJus

A soľok száma tetszőlegesen bővĺthető.

3.10. Az intézmény bemutatkozását szotgáló pedagógiai cétú iskolai nyílt napok tervezett
időpontja

felelős

Gyermeknap, pedagógusnap, év végi
programok ęlőkészítése

int. vezeto

eľedményességĺ mutató

ĺdőpont

decęmber

SZM elnök

AzSZM tagok 807o-os
részvétele' aktivitása a

tervezés és megvalósítás
fblyamán

decęmber

Adventi EyeÍtyagy(útás, adventi vásár,
adventi hangveľseny

SZM elnök

esemény ltéma

február

ÄzSZM tagok 807o-os
részvétele, aktivitása a

tęrvezés és megvalósítás
folyamán

Karácsonyváró műsor

február

SZM elnok

Farsang fęlsĺĺsöknek

AzSZM tagok 80%-os
részvétele, aktivitása a

tervezés és megvalósítás
folyamán

marclus

Farsang alsósoknak

Melyik iskolát válasszam? Beszélgessünk
az iskoláról! Rendhagyó szül<ĺi értekez|et az
iĺtézmény programj ának és
infrastruktúrájának bęmutatásával lęendo
iskolások szüleinek

AzSZM tagok 807o-os
részvétęle, aktivitása a

tervezés és megvalósítás
folyamán

mąrcrus

felelős

június l7.

Felkészülés az l. osztályos tanulók
beisko1ázására

Nyílt tanítási nap, látogatható tanórák

A s oľok .gzám a tetszőlegesen bőv íthető.

felelos csoport

Ballagás

eredményességi mutatĺĺ

mkv.

DOK

sikeres rendezvény,
látogatottság

DOK, SZM

falubeliek részvétele, közös
ünneplés

int. vezető, leendĺi ęlső
osztályos osztályfónök

sikeres rendezvény, nagy
látogatottság

sikeres ĺendezv ény, nagy
látogatottság

int. vezető helyettes

Szívesen választják
intézményünket a

programjainkon résztvevők.

int. vęzető
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3.1l. Tervczett mérósek és vizsgák

. Külső és belső tantárgyi méľések rendje

időpont

2022.t0.t8.

Żo22.l0.19.

2022.t0.25.

Matelrratika - szövegértés

méľés megnevezése

2022.t0.26

Angol nyelv - természettudomány

2022.tt.t4

Matematika - szövegértés

2022.11.15.

Angol nyelv - természettudomány

2023.03.06-
06.09.

Matematika - szövegértés

2023.03.06-
06.09.

Matematika - szövegértés

2023.03.06-
06.09.

éľintett évfolyam

Matematika - szövegértés

2023.03.06-
06.09.

Angol nyelv - természettudomány

2023.03.06-
06.09.

Matenratika - szövegértés

8

2023.03.06-
06.09.

Angol nyelv - termószęttudomány

8

2023.03.06-
06.09.

Buváry-Varga Ildikó
Kovács Dániel

Matematika - szövegértés

6.

2023.03.06-
06.09.

felelős

Buváry- Varga Ildikó Pintér
Judit

Angol nyelv - tęrmészettudomány

6

A sorok szĺiłna tetszőlegesen bővíthető. A tanév ľendje szerinti orszdgos mĺjľéseken túl az intézmény saját hatáskorben

Buváry-Varga Ildikó
Kovács Dániel

elrendelt belső mérései, vizsgói; ágazati -_sząkmai - alapvizsga, AMI vizsgák, nemzetkozi nléľések, stb

Matematika _ szövegértés

5

Buváry- Varga Ildikó Fuzik
Ferenc

Nĺatęmatika - szövegértés

4.

Buváry-Varga lldikó, Kőkuti
András

8

o A tanulók fizikai állapotát felméľő vizsgálat időpontja

Buváry_Varga Ildikó
Kovács Dániel

8

Buváy- Varga lldikó _ Fuzik
Ferenc

7

Buváry- Varga Ildikó _ Fuzik
Ferenc

7

esemény /téma

Buváry- Varga Ildikó _ Fuzik
Fęrenc

6

NETFIT mérés

Buváry- Varga Ildikó Fuzik
Fęrenc

6.

Buváry- Varga lldikó - Fuzik
Ferenc

5.

Buváry- Varga Ildikó - Fuzik
Ferenc

4

Buváry-Varga lldikó
Kovács Dániel

felelős

Buváry-Varga Ildikó
Kovács Dániel

Fuzik Ferenc

időpont

2023.0t.09-

2023.05.12.
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eľedményességi

mutató

Javul a tanulóiÍjúság
ťlzĹkaj állapota -
egyéni fejlődések

mutathatók ki



. DIFER méľés

{ 2022. október tĺ-iga tanítók felmérik azon elso évfolyamos tanulóik körét, akiknél
az ovodai jelzések vagy a tanév kezdete őta szerzett tapasztalatok alapján az

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késobbiekben támogatni.

,/ 2022. október 18. az éľintett létszám jelentése az oH-nak

'/'o".' 
1l];"] l'J- 

".."i::T:". 
ztźiy osztáLyfónöke)

o Tanulmányok alatti vizsgák rendje

Tanulmányok alatti vizsgák kitűzött idopontjai:

./ I. félév: 2023.01'05-0ó.

,/ II. félév: 2023.06.08-09.

3.l2, Tanulmányi veľsenyekľe való felkészítés

Az iskola tanulóival az alábbi tanulmányi versenyeken kíván részt vermi:

veľseny megnevczése

Zrínyi lLona matema tika Versęny

szavalóverseny

sportversenyek, diákolimpiák

rajzpályázatok

érĺntett évfolyam

töľténelmi, műveltségi
vetélkedők

biológia, természetismeret
versenyek

I -8.

3.l3. Témahét és témanap, melyen azintézmény részt vesz, és a részvétel módja

2-8.

felkészítő tanár

l-8. évfolyanr

magyar nyelv és irodalmat
tanító pedagógusok

l-8. évfolyam

témahéťtémanap

5-8. évfolyam

Magyar Diáksport Napja

matematikát tanító
pedagógusok

ĺ ajzot tanito pedagógusok

5-8. évfolyam

Fenntarthatósági témahét

testnęvęlők, edzok

megiegyzés

Merczi Katalin

Csizmadiáné Tóth Evelin

biológia szakos pedagógus

dátum

2023.09.30.

2023.04.23-28.

Kalandozó szakkör

ľészvétel módja

jelenléti/ sportversenyek

rendkívüli tanórák, tanórán
kívüli programok, ktilső

elĺĺadók

20/35

felelős

Fuzik Fęmc

Králikné Matkovics
Marianna

Męrczi Katalin



3.14. Általános iskolák l-8.évfolyamán, a tanítási év során tervezett

ciľkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az

bemutatóhelyei látogatásán ak előľe terve zhető id őszaka

Az Eszter gomi Tankerül et i Központtal történő egyezetés a|apján'

3.ĺ5. A DoK pľogľamjai

A program ideje

szeptember

október

diákönkormá ĺy zati v źilasztások

november, március

Mihály napi akadályverseny

Magyar Diáksport napja

dęcembęr

Esemény

pap1rgyüJtęS

vendégünk: Pilismarót Község
onkorrnányzatának képviselĺĺtestületéve l

február

Tök jó buli

április

Te szedd!

színházi, tánc- és

őshonos állatok

Mikulás buli

maJus

Mosolymanók (rászoruló gyermekek karácsonyi
ajándékozása)

Junlus

Alsós-felsős focikupa

Farsangi buli

Fuzik Ferenc

Aprilis l -Pizsamásnap

Sebák Katalin, Fuzik Ferenc

Táska nélküli nap

Szakmai fcladatok

Äz intézményben m íĺ kti dő munkaktiztisségek

Felelős

Sebák Katalin. Fuzik Ferenc

Gyermeknap

4.1.

Fuzik Ferenc

Törp-és polgáravató

Fuzik Ferenc

Fuzik Ferenc

Merczi Katalin

t

munkakiiziisség neve

Sebák Katalin

Alsós munkaközösség

Fuzik Ferenc

2

Fuzik Ferenc

Felsős munkaközösség

Sebák Katalin, Janositz Bernadett

Fuzik Ferenc

Fuzik Ferenc

Sebák Katalin, Janositz Bemadętt.
Fuzik Ferenc

|étszáma

Fuzik Ferenc

7fo

célja' feladata

Az alsó tagozatbaĺ folyó

nevelő-oktató munka

koordinálása

ófő A felső tagozatban folyó

nevelĺi-oktató munka

koordinálása

munkakiiztisség

vezető neve
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Sebák Katalin

Janositz Bemadett



iskola munkaközosség

A sorok sztimu tetsz(jĺegesen bővĺĺheĺći

4.2. A tanfelügyeleti ľendszerľel kapcsolatos feladatok

I

A 2022/2023. tanévre tervezett tanfelügyeleti látogatás nem keľült kiírásra.

Nincs ilyen feladat

4.3. Pedagógus)vezeto, illetve intézményi tinértékelés elvégzésével kapcsolatos feladatok

esemény /téma

sorszam

A környezeti nevelés és
fenntafihatóságľa nevelés
iskolai szintĺi tervezése,
megvalósítása

2

esemény ltéma

Kokuti András Tamás

felelős

J

Csiznradiáné Tóth Evelein

4

Zoltainé Rexa Nikolet

A sorok száma tetszőlegesen bővíthető.

4.4. Belső ellenőrzések tervezése

hatáľĺdő

Buváry-Varga Ildikó,

Janositz Bernadett

felelős

Krátki Dóra Edit

eľedményességi

mutató

Buváry-Varga lldikó'
Janositz Bernadett

hónap

határidő

szeptember

Buváry-Varga Ildikó.

Sebák Katalin

2022.rt.30.

ellenőrzés célja

Buváry-Varga Ildikó,

Sebák Katalin

eľedményességi

mutató

októbęr l. hete

2023.03.30.

az intézmény belső
szabályzatainak

ellenőrzése

lezárt önénékelésl

fo l yamat, önfej lesztési

terv

2022.1t.30

lezárt önértékęlési

Íblyamat' onfej lesztési

terv

ellenőrzött területek

2022.03.30.

lezárt önértékeléSi

folyamat, önfej lesztési

terv

e-Kréta

dokumentumok

osztályok,
tanulócsoportok

tanulók adatai, SM,
BTMN státusz,

szülők elérhetősége'
szeptemberi
mulasztások
isazoltsása

lezárt önértékeléSi

folyamat, önfej lesztési

terv

alkalmazott

módszer

dokumęntum-
elemzés

ellenőrzést végzők

dokumentum-
elęmzés

Buváry-Varga Ildikó
Fábiárrné Gyimesi

Livia
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Buváry-Varga Ildikó
Sebák Katalin

Janositz Bernadett



hónap

október

novemberben, hétfői
napokon

ellenőrzés célja

tanmenetek,
foglalkozási tervek,
fejlesztési tervek

ellenőrzése

december elsĺĺ hete

A lemorzsolódással
veszélyeztetett

tanulók szüleivel
való egytittműködés,

kapcsolattartás
módiai

ellenőrzött területek

december,
április

dokumentumok

Az október-
novemberi

mulasztások
ieazoltsás^a

A kapcso|attartás és
együttmLiködés
megvalósulása

önértékelési
dokmunętáció, az

önfejlesztési tervek
feltöltésének
ellenőrzése

november

alkalmazott

módszer

dokumentum-
elemzés

A kompetencialapú
oktatás,

differenciálás,
egyéni tanulási utak
magyarórán a felső

tapozatban

november

e-clokumentumok

ellenőrzést végzők

dokumentum-
elemzés,

megbeszélés

február

dokumenturnok

A szövegénés
kompetencia
fejlĺĺdése a 3.

osztályban

Sebák Katalin
Janositz Bernadett

marclus

dokumentum-
elemzés

A matematika
kompetencia
fejlesztése 5.
osztálvban

március utolsó hete

Buváľy-Varga Ildikó
Fábiáĺuré Gyinlesi

Lívia

tanítás

dokumentum-
elemzés

A matematika
kompetencia
fejlodése 2.

osztályban

Junlus vege

Sebák Katalin
Janositz Bernadetl

tanítás

A február-máľciusi
mulasztások
igazoltsága

4.5.

óralátogatás,
óramegbeszélés

Buváry-Varga Ildikó

Az e-Ikéta
ęllenőrzése - a

tanév zárásával
kapcsolatos e-Kréta

adminisztráció

Pedagógus továbbképzési pľogľam és a beiskolázási tervből adĺódó feladatok

2022/2023. tanévre vonatkozó beiskoĺázási terv megvĺllósítĺisa 2022. szeptenlber ].^ 2023. augtlsztus

31.

2023/2024. tĺłłlévre vonaĺkozo beiskoláze|si terv elkészítése.' 2023. március ]5.

5 évre szĺjló lovóbbképzési progrcłm elkészítéSe: 2023. március I5.
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tanítás

óralátogatás,
óramegbeszélés

Fábiánné Gyimesi
Livia

Buváry-Varga lldikó

tanítás

e-dokumentumok

óralátogatás,
óramegbeszélés

Fábiánné Gyimesi
Lívia

Buváry-Varga Ildikó

óralátogatás,
óramegbeszélés

e-dokumentumok

Fábiánné Gyimesi
Lívia

Buváry-Varga Ildikó

dokumentum-
elemzés

Fábiánné Gyimesi
Lívia

Buváry-Varga Ildikó

dokumentum-
ęlęmzés

Sebák Katalin
Janositz Bernadett

Sebák Katalin
Janositz Bernadętl



4.ó, Tanóraiosztálybontás,csopoľtbontások

nincs ilyen

4.7, Délutáni foglalkozások és heti óľaszámaik

foglalkozás megnevezése (pl. szakkör,

érdeklődési kör, felzárkóztatás, sport,

énekkar)

I

2.

Egyéni fejlesztés

3.

Egyéni fejlesztés angol

4

Konepetálás matematika

5.

KorrepetáláS magyar

6.

Konepetálás kémia

7.

Testnevelés 5-6'

8.

Testnevelés 7-8.

9.

Labdarugás

évfolyam

Csoport létszáma

10.

Könyvtár

l1

Tömegsport felsos

t2.

Tíjzzománc szakkör

2-8.

várhatő létszám

13.

4-6.

Matematika szakkör

14.

Színjátsző szakkör

I -8.

15.

Tánc szakkör

I -8.

16.

2Ż

heti óraszám

Napközi - 3 csoport

7-8.

17.

3

Tanulószoba

5-6.

123

18.

Kompetencia fejlesztés - magyar

7-8.

t9.

120

Kompetenciafej lesztés - matematika

3-6.

15

20.

1l

Kompetenciafejlesztés _ idegen nyelv

5-8.

I

21.

15

Kalandozó versenyfelk észítő

5-8.

6

Ż2.

24

Kiskertész szakkör

4-8.

6

z3

l5

Középiskolai elokészítő magyar

3-4.

I

t6

Kozépiskolai előkészítő matematika

J.

2

l4

1

2

12

t-4.

2

l3

5-8.

2

n

ó., 8.

2

23

6., 8.

4

63

6. ,8.

I

20

7-8.

I

28

5.

I

28

8.

44

28

8.

24/35

10

ll

2

t7

2

11

2

t1

I

Ż

0,5

0,5



Az, intézmé ny nem rendelkezik kór ussal.

4.8 Mindennapos testnevelés megszervezésének mĺĺdja az iskolában

Inléznlényi eg1ledi jellełllzĺik vĺjzolasa röviclen. Pl. Alsĺj tagozaton heli 5 óľcl le:slnevelés,' .felsćí
Íűgozalon 3+2 ĺjrcl _ két lunóra délulan lömegsport szervezésében kéĺ csoportban (5-6., 7-B.

éufolyclmon, stb.)

4.9. Beiskolázással kapcsolatos feladatok tervezése

A beiskolázási stratégia értékelése

Az ę|so osztályos tanulók Pilismarót és Dömĺis településrol érkeznek iskolánkba. Rendszeres

kapcsolatot tartunk mindkét óvodával, ľésztveszünk egymás ľendezvényein, beszélgetések,

értekezletek alkalmával ismeľkedünk a szülokkel. A beiskolázás előtt ismerkedő foglalkozásokat,

nyílt napot taľtunk a nagycsoportos gyermekeknek és szüleiknek. Első osztályunk tanulólétszáma
25 fő, a beiskolázás sikeres volt.

l. osztályos tanulók beiskolázása a202212023. tanévľe

'/ Nýlt napok az óvodában

o 2022. november _ nagy csopot1os óvónők, iskolavezetés, alsó tagozatos tanítók
,/ Bemutató tbg|a|kozások leendo elős osztályosoknak

o 2023. március _ leendő első osztály osztályfonöke
,/ Szülői értekezlet leendő első osztályos tanulók szüleinek

o 2023. március - int. vezető, leendő elsoosztály tanítói
,/ Beiľatkozás

o 2023. április 20-2l. _ felelos: iskolavezetés

'/ Bęiratkozással, felvétellel kapcsoaltos adminisztľációs feladatok

o 2023. április _ iskolavezetés

4.10. Pályaválasztás, kőzép-, illetve felsőfokú intézményekbe ttiľténő felvétellel kapcsolatos
feladatok teľvezése

Az elmúlt tanév végzős diákjai nagy részben érettségit adó kĺizépiskoltlt (gmnźz;ium 5,5%o,

technikum 89%o) vźiasztottak továbbtanulásuk céljául, mindössze a tanulók 5,5 Yo-a vá|asztotta a

szakképzo iskolát' A beiskolázás, és abeiskolázási stľatégia eredményesnek bizonyult.

Pályaválasztás,kozépfokú intézményekbe tĺirténő felvétellel kapcsolatos feladatok tervezése

A középfokú oktatási intézményekbe tĺirténő továbbtanulás ľendjét a 2022/2023. tanév renjéről

szőlő Ż2/2022. (vII.29.) BM rendelet 2.sz mellék|ete szabźiyozza.
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Al ebben foglaltakat a nevelőtestület ülésén az igazgato ismerteti. A továbbtanulásért f-elelős

kolléga, a nyolcadikos osztályfónök a tanulók szüleivel való ťolyamatos konzultációk útján segíti a
továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. Az iskola igazgatőhelyettese

reÍrdszeresen ellenorzi a határidők pontos betartását.

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű fbladatait (pályaorinetációs pľogramok,
p ály av ál asztá s i proj ekt) a munk akö zö s s égek munk aterv ę tartalmazza.

A tanév teľvezése során nagy hangsúlý fektetünk a továbbtanulásra ťelkészítő, azt segítő szakmai
programokra.

4.1l. AzIntézményfejlesztési és Intézkedési Terv bevezetéséből adódó feladatok

Tevékenység
megnevezése

A kompetenciaméľés eľedményeienk javítása _ szinten taľtása

A tanulók iskolához,
osztá lyközösségü khciz'
tanuláshoz való
viszonyának, tanulási
stílusának felmérése

Tevékenység
kezdete és
vÉge

') Felkészülés az e_

lnérésekrc. Pedagógusok
és tanulók t'elkészítése az
új méľési rendszerre. Az
e-dia, és egyéb online
tanulási platformok (pl.
Matific) prograrn
lnegisrnerése, és
alkalmazása

Tanév eleje

A tevékenységben
érintett
ľésztvevők

3

iskolapszichológus,
osztályÍ'ón<ikök, az
ötödik és nyolcadik
osztályok tanulói

A digitá|is tanulás
lehetőségeinek
kiaknázása, az iskolai
eszközĺik délutáni
használata az azt igényló
tanulók esetében.

2022.09.0t-
10.0s..

ťolyamatosan

4

Felelős

A kompetenciaalapú
tudást kialakitását segíto
oktatási lnódszerek
alkalmazása

isko lapszichológu s

pedagógusok,
tanulók

5 Az új pedagógusok
a|kalmassá téte|e az új
tan ulásszervezési
elj árá sok alkal mazźl,sáĺ a

tanév kĺizben
ťolyamatosan

Elvárt eredmény

6

Az 5. osztályos
tanulók
vi szonyu l ásai nak
megislneréséľe
épített Ęlesztés
lnegtervezése,
eredményesség
vizsgálata a 8.

osztályosok esetén.

Íblyamatos

tanulók, napközis,
tanulószobás
pedagógusok

l ntezlnenyVeŻeto

Tehetséggondozó és
télzárkőztatő
foslalkozások

'1

ľolyamatos.

Tan uláslnódszertan
alkalmazása

8

pedagógusok

Tudatos választás a PoK

Jártasság kialakulása
az e-tanulásban' és az
mérések területén.

osztálytónökök

új pedagógusok

Folyamatos

oszi - tavszi
moduláris hét

lnunkaközösség-
vezetok

Az e-tanulás
kolnpetenciái
eľősödnek.

2022.

tanulók,
pedagógusok

lnunkakôzösség-
vezetok

tanulók,
pedagógusok

A kolĺpetencialnérés
eľedlnényei
Íbkozatosan javuInak

szaktanácsadók.

munkaközösség-
vezetők

A látogatott órákon
rnegtigyelési
szelnpont az új
tanu l ásszervezési
eljárások
alkalmazása, az új
pedagógusok tudják
alkalmazni azokat.
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rnunkaközösség-
vezet<ĺk

lntézménvvezetó

A kompetenciamérés
eľedményei
fokozatosan iavulnak
A kornpetenciamérés
eredményei
fbkozatosan iavulnak
A nedapósus



SZolgáltatói kosarábói.
Módszertani megújító
képzések a PoK_tól

9 Tudatos választás a PoK
szolgáltatói kosarából.
Tantárgygondozói
szaktanácsaĺlás igénybe
vctele. Belépo
pedagógusok és
ln inosü lo pcĺlagógusok
esetén.

t0.

decernber

Íblvamatos

A kolnpetencialnérćs
eľedrnényeinck,
tendenciáinak vizsgálata,
Íěladatmeghatározás

2022.
december

Íblyalnatos

pedagógusok

o A lemorzsolódási mutató javítása

Tevékenység
mesnevezése

szaktanácsadók,
pedagógusok

2022.
szepternber

A tanulói
köz<isségek rejtett
hálózatának
vizsgálata. A tanév
elso Íělében
rnegismerjĹik az
érintett osztályok
kcizösségi hálózatát.
Terv készül a
peremre került
tanulók bevonására.

ideje

ncvcl(itcstü let

i n téznlényvczetó

szeptember_október

2 A lemorzsolódással
veszélyoztetett
tan u lók
těltérképezése

kornpetcnciák
eľosĺidćse.

A tevékenységben
éľintett ľésztvevők

érintett
pedagógusok

A pedagógus
korĺpetenciák
erosödése.

iskolapszichológus' l .

és 5. osztályos tanulók

A Íěltérképezett
tanulók bevonása a
tantárgyí
felzárkózÍatő
Í-ogIalkozásokba,
napközi,
tanulószoba
munkáiába

szepternber

Felelős

A kolnpetencialnéľés
credményei
fbkozatosan javulnak

4

i skol apszi chol ógus

A DOK
rnűködtetése'
Közösségi
programok
szervezése' a
lemorzsolódással
Veszélyeztetett
tanulók bevonása,
helyzetbe hozása

Íblyalnatosan

osztályÍónökök, az
adott osztályban tanító
pedagógusok

Elvárt
eľedménv

5.

folyamatosan

lerva
peremhelyzeten
lévo tanulók
bevonására.

osztálytónökök, az
adott osztályban tanitó
pedagógusok

Ingyenesen
hozzáférhetłl
kulturális alkalmak
biztosítása (LEP,
helyi könyvtár,
művelodési ház,
stb.)

osztályÍönôk

6

DoK vezeto,
osztályÍönökök

progTamteľV szerint

Tudatos választás a

PoK szotgáltatói
kosarából.

osztályÍőnĺik

A nevelési-oktatási
folyamat elején
rnegislnerjtik a
lelnorzsolódással
veszélyeztetettek
körét.

osztályŕ'ónökök

DOK

december

folyamatosan

A lemorzsolódás
mértéke lassú
csökkenést mutat

vezetó A közösséghez
tartozás élménye
erosödik, az
iskolához,
tanuláshoz való
viszonyulás javul.

szaktanácsadók,
pedagógusok

lntezmenyvezeto
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A kultuľális
élmények hatására,
a tanulók kulturális
érzékenysége
erósödik, javul a
tanulási motiváció,
és az iskolához,
tanuláshoz való
viszonyulás is.

intéznényvezetł3 A pedagógus
kompetenciák
erősödése.



Erzékenyíto és
rnódszertani
képzések a PoK-tól

7, Diffěrenciált
tanulásszervezés a
gyakorlatban. A
belépo
pedagógusok beIso
tudásmegosztás
keretében mćlyítik
tudásokat a

dift'erenciálás
lehet<iségeinek
lnegismerése
érdekében. oráikba
beépítik a tanórai
clifÍ'erenciálás
lnódszereit.

folyarnatosan

8 Tanulópár,
tanulócsoport a
délutánokon' Az
iskolai tanítás-
tanulás
t-olyamatában
fontos szerepe van a
páros és
csoportmunkának.
Ennek kiterjesztését
tervezzuk a délutáni
tanulások idejére
tanuIópárok. adott
f'eladatok
rnegoldására
szervez<idött
csoportok
alakításával '

pedagógusok

t'olyarnatosan

lnunkaköZösség-
vezetók

9.

pedagógusok, tanulók

Napközi ćs
tanu|ószoba
hatékonyabbá
tétele: a
lemoľzsolódásban
érintett tanulók
minél nagyobb
számban történő
aktív bevonása, a

tanulási motiváció
erösĺtése

A pedagtigusok
kolnpctcnciái
erĺĺsödllek.

lnunkaközösség_
VeZetők

Íblyanlatosan

l0 Egyéni
megsegítések,
Minden tanulót
képessé kell
tennünk arra' hogy
teljesítse az iskolai
elvárásokat. Ez
azonban nem
mindig egyénelmri'
Számukra kívánunk
segítséget nyújtani.
Segítségre
szoru lhatnak
hosszabb betegség
után újból iskolába
kerül<ĺ gyennekek,
és olyan tanulók is,
akik valamilyen
pszichés probléma,
éľetlenség miatt
nem tudiák

A lelnorzsolócĺó
tanulók
tárnogatása a

tanulópár, csopoń
által. Sikeľes,
eredlnényes
tanulás'
Tanulmányi
eredmények,
lemorzsolódási
mutató javulása'

osztályÍiinökök,
napközis nevelok

tblyamatosan

napköZis nevelok

tanulók, pedagógusok
tantárgyfelosztás
szennt

A tanulási
motiváció
erősödik' az
eredmények
javulnak, a
lemorzsolódási
mutató jaVul.

intéznényvezeto Beilleszkedés
megteľemtése,
tanulmányi
eredrnények
javulása.
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eltbgadni/elviselni
az iskolai
közösséget.
Számukra kívánunk
sęgítséget nyújtani
egyéni
foglalkozások
keretében.

5. Pályá,zatok tervezése

projekt

Folyamatban lévő
projektek

Íe|adat l
esemény

orökös öko-iskola

felelős

Benyújtásra tęrvęzett
pá|yázatok

Iskolakert pá|yázal

Merczi Katalin

határidő

Ezsébet táborok

6. Az intézmény külső kapcsolataĺ, kapcsolatrendszere

A kapcsolattartás fontosabb formái és ütemezése' gyakorisága; kiemelten az intézmény és a szülok,

intézmény és a fermtartó kozött.

A kapcsolattartás legfontosabb formái a következők:

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervľől, az aktuális feladatokről az igazgatő

tájékoztatja:
r' a szülői munkakozösséget,
r' az iskolaszéket,
/ a oÖr-ot.

Męrczi Katalin

Az iskola
programjait

tamogató páIyázatok
keresése

eľedményességĺ
mutató

folyamatos

érintett
oszĺĺlyfónökök

Az cikoiskolai
munkatervben
meghatározott

feladatok
végrehajtása

folyamatos

int. vęzęto

2023 nyara

az 5. osztály
részvételével

2022/23.tanév.I.
félév

sikeres, ptůyázat,
megvalósított projekt

pályázat benyújtása
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A2 osztá|yÍőnökök
,/ a tanulókat
,/ a szülőket

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:
,/ elektronikus napló
,/ elektronikus ellenorzo

'/ egyéb online kapcsolat (zár1 levelező-,Illetve facbook, mesSenger csoportok)

A sziłIőkkel való kapcsolattartds egyéb módjai

feladat / esemény

szülĺĺi értekezlet (összevont
_ intézményi)
szĺilői értekęzlet (osztály)

[ogadóóra

családlátogatás

felelős

A fenntortóvnl és míÍköĺltetővel való kapcsolattartds

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében aZ iskola

munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval és a működtetővel aZ

Központtal'

osztályfőnök, az o sztá|yb an
tanító pedasósusok

int. vezető

minden pedagógus

osztályftinok

hatáľidő

munkaterv ütenrezése
alapján

A kapcsolattartás elemei

Szakmai irányítás

Gazdasági ügyintézés

szükség szerint

eľedményességi mutató

Járási szintű szakmai koordináció

Megfelelő részvételi arány, a

szülők több nrint f-ele jelen van.

Elvi útmutatások (tanügy,

szernélyügy)

megfelelo részvételi arány,
hiteles táiékoztatás

Ugyintézés, koordinálás és

segítségnýjtás

Intézményi kapcsolattaľtók

ok-okozati összefiiggések
megismerése, megoldási javaslat
sztiletik

Mtĺködtetés' tárgyi feltételrendszer

Fábiánné Gyimesi Lívia

Legény-Tóth Ba|ázsné

Fábiánné Gyimesi Livia, Buváry_

Varga Ildikó

Fábiánné Gyimesi Livia, Varga

Ildikó

i gazgatő s ágának ál l andó

Esztergomi Tankerületi

ľ-ábiánné Gyimesi Livta, Varga

Ildikó

Fenntaľtĺíi kapcsolattaľtók

Varga Ildikó

Muszela Szabolcs, Mihályi Edit

Katalin

Baltás-Kapornai Szilvia
Náwádi Nóra

Nagy Bernadett Borbála

Nagy Bernadett Borbála,

Bak Imĺe

Neuprond Regina, Engelbrecht

Lźnz|o

Gyulai Lászlőné (titkárság)
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Szendi-Dombi Agnes, Szendi Ferenc,

Nagy Miklós, Lepuschán Ba|ázs



$gkmai kapcsoIatok (horizontúIis egyiittmííködés ľendsxere)

oÍĄ
Győľi PoK

paľtner

A j árás általános iskolái

K<izépiskolák
Mesevár ovoda Pilismarót

Szivárvány ovoda Dömös

PSZE. PEM

tartalma

PSZE, PEM

Rendorség

szaktanácsadás
továbbképzések

szakma
szakma

Iskolaegészségtigy
-védődnő-iskolaorvos-
iskola-fogorvos

középfokú bęiskolázás
beiskolázás, óvoda-iskola
átmenet

sesítséskéréS
sesítsés nvúitás

beiskolázás, óvoda-iskola
átmenet

ę-mail, látogatás
szakatnácsadás, szakmai
programok a szolgáltatói
kosárból

iskola rendĺĺre
pályaorientációs nap
előadások (biztonságos
közlękędés, bűnmegelozés,
drosorevenció)

módja

7. Iskolai spoľtkiir szakmai programja' munkaterve a 202212023. tanévľe

Ą tanér, feladatai

,/ Az iskola és a sportkör közötti kapcsolat megszilárdítása.

'/ A sportkör menedzselése.

'/ Kapcsolatfelvétel más iskolák sportköreivel, közĺis sportrendezvényeklebonyolítása.

{ Házibajnokságok szervezése.

'/ Sportversenyek előkészítése, részvétel sportversenyeken tornákon

'/ Tanár- diák illetvę szülő- diák közös sportrendezvényeklebonyolítása.

Táreyi feltételek

,/ Labdarugó pálya

'/ Sportcsarnok

,/ Műfüves pá|ya

,/ Eszközök

Személý feltételek

{ Fuzik Ferenc

e-mail, tęlęfon, látogatás

sztirővizsgálatok
tisztasági vizsgálatok
védőoltás
fogorvosi szűrés'
kezeléselőadások
(egészséges életmód)

e-mail. telefon. látosatás
látogatás' tájékoztatás' nyílt
naook
látogatás, tájékoztatás, nyílt
napok

rnt.

e-mail, telefon
látogatás, előadás

vezetó

feleIős

int. vęzető

e-mail, tęlefon
látogatás, vizsgźiat
előadás

8. osztálv o.fcĺnöke
alsós munkakcizösség

alsós munkaközösség

intézméĺyvezetłi

iĺtézményvezeto
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o tömegspoľt foglalkozások

o labdarugás

Tervezett sporteseményeink

'/ a heti rendszerességű foglalkozások foglalkozási tew szeńnt

'/ Magyar Diáksport Napja (szeptember)

'/ Kispályás labdarugó torna alsó- és felső tagozatosoknak (október, április)

'/ Mikulás kupa: Teremlabdarugó torna alsó- és felső tagozatosoknak (december)

,/ Floorball bajnokság (február)

,/ Kerékpáľos ügyességi verseny (április)

,/ Játékos szülo - diák vetélkedő (május)

,/ részvétel azIntézményi Bozsik program tornáin (folyamatosan)

,/ diákolimpia alpesi sí

8. Azintézményimunkátmeghatározőjogszabályokjegyzéke

,/ 22/2022. (VII.29.) BM rendelet

'/ 20Il. évi CXC. tönény anęmzeti köznevelésről

'/ 20/2012. (VIII.3l.) EMMI rendelet

,/ 326/2013. (VIII.30.) Körmányrendelet
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9. A munkateľv nyilvánossága

l kerül kazzétételre a munkateľv'?pl. intézmény honlapjón.

l o. LEGITlrvĺÁclos zÁnaoÉx
1 0. l . A Diákiin ko r mány zat véle m énynyi lvánítása

Azintézmény diákönkormányzata a tanév helyi rendjét megismerte, ezze| kapcsolatos vélemérryét

kifejthette.

Kelt ..,2022. év

10.2. A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása

Az iskolai munkaterv készítése során a szüloi szervezet

10.3. Az ĺntézményi tanács *

Az iskolai munkatervet az intézményi tanács

megfárgyalta. Aláírásommal tanúsítom' hogy aZ intézményi
jogszabályban előírtaknak megfeleloen gyakorolta.

* (Amennyiben nem mĺĺködik intézményi tąnács ąz iskoltiban, az intézményuezető nyilatkozata erľől.)

|0.4. Az iskolaszék véleménynyilvánítása*

Az iskolai munkaterv készítése során az iskolaszék véleményezési jogát a jogszabályban

előíľtaknak megfelelően gyakorolta.

Kelt:Pilismarőt 2022. év szeptembeľ hónap 15 nap

* (Anennyiben nem mĺikodik intéznényi tanács ąz iskolában, az intézményvezető nyiIatkozata errőĺ.)

di ákĺjnkorm ányzat képvi selój e

(közösség) véleményezési jogát a

szülői szelsĺ ezet (közosség) képvi selój e

hó '..:... napján taľtott ülésén

tanács véleményezési jogát a
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A nevelőtestület nyilatkozata

APilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola nevelőtestülete a 2022.09.0l. napján megtartott
értekez|ętén a 2022/2023. tanév munkatervét meg!źrgyalta és elfogadta. Mellékelem az értekez|ęt
jegyzőkonyvét, amely tartalmazza a határozatképesség megállapítását, a hozzétszólásokat, aZ
elfogadás mellett és az elťogadás e||en szavazők, illetve a tartőzkodo szavazok számát, a
jegyzi5könyv-vezető és a hitelesito aláirását, valamint az értekezlet jelenléti ívét.

Kelt: Pilismarot,2022. év 09.0l.
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M ELLEKLET : A TANÉVNYITÓ ÉRTE KEZLET JFJGY vőKoľyvB

Készült: a Pilismaľóti Bozóky Mihály Általános Iskola tanári szobájában 2022.O9.Ot napján

Jelen vannak: az intézményvezeto és a tantestület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Tárgy: az intézmény 2022/2023. tanévi munkatęrvének megvitatása és elfogadása

Jeeyzőkönyv-vezető: Buváry-Vaľga Ildikó

Hitelesítő: Sebák Katalin

Napirend: l' Azintézményvezeto á|ta| előkészített munkaterv a202212023' tanévre

2. Hozzászólások

Az intézményvezető megźi|apitja az értekezlet batározatképességét, a tantestület egyhangú
szavazással megbizza a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítő személyét.

Az intézményvez'eto ismerteti a 202212023' tanév munkatervét.

Hozzésző|ás nem volt.

A tantestület dĺintése:

Az intézměnyvezető megköszönte a hozzászólásokat, s mivel tr)bb hozzászóló nem volt, szavazásrą

bocsótotta a tanév munkatervének elfogadásáĹ A nyílt szavazás eredménye a munkaterv egyhangú

elftgadása volt.

K.m.f.

jegyzőkönyv-vezető

35/35




