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I.

Jogszabályi háttér

A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 27/2020. (VII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

II.

Személyi feltételek a 2020/2021-es tanévben
1. Tanulócsoportok száma összetétele:
 Tanulói létszám: 163 fő
 Osztályok száma: 8

Osztály

Létszám

1. o
2. o
3. o
4. o
5. o
6. o
7. o
8. o
Össz.

27
24
17
22
19
20
15
19
163

SNI
létszám
2 főnek
számít
1
2
1
2
1
1
0
2
10

Létszámból
egyéni
tanrendes

Számított
létszám

0
0
0
0
0
1
0
0
1

28
26
18
24
20
21
15
21
173

Osztályfőnök
Tóth Judit
Tamási Józsefné
Tóth Anna
Endeliné Péter Szilvia
Valentinyi János
Kovács Szilvia
Kilián Zsolt
Vaszlavek Ildikó

2. Személyi feltételek:
 Tantestület: 16 fő pedagógus, 1 áttanító (rajz) a felső tagozatban
 Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma: 1 fő iskolatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens,
1 fő félállású könyvtáros,
 Technikai dolgozók létszáma: takarító 2 fő, karbantartó 1fő
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3. Felelős személyek a 2020/2021. tanévben
MUNKAKÖZÖSSÉG
MEGNEVEZÉSE
Alsó tagozatos
Felső tagozatos

Tóth Anna
Valentinyi János

MEGNEVEZÉSE
Diákmozgalmat támogató tanár
HH – HHH nyilvántartás felelőse
SNI- BTMN nyilvántartás felelőse

FELELŐS(ÖK)
Vaszlavek Ildikó
Bergerné Ifju Erzsébet
Kozma Erzsébet

MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

4. Üzemeltetéssel kapcsolatos dolgok
Időpont
2020.09.01.
2020.09.01.

Feladat
Érintésvédelmi, munkavédelmi
dolgozóknak
Balesetvédelmi, munkavédelmi
tanulóknak

és

tűzvédelmi

oktatás

a

és

tűzvédelmi

oktatás

a

felfüggesztve Tűzriadó

III.

A 2020/2021. tanév rendje

1. Tanítási napok száma: 179 nap
A szorgalmi idő




első tanítási napja: 2020. szeptember 1. (kedd),
utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd).
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában:
2021. április 30.
A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a
tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről.
Tanítási szünetek


Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni
első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
Az általános iskolai beiratkozás:
Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021.
április 15-16-án kell beíratni.
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2. Vizsgák:
a. egyéni munkarend szerint tanulók vizsgái, osztályozóvizsgák
IDŐPONT
VIZSGA
2021. január 21-22.
félévi vizsga
2021. június 3-4.
év végi vizsga
b. javítóvizsgák
IDŐPONT
VIZSGA
2021. augusztus 24-25. felkészítés javítóvizsgára
2021. augusztus 26-27. javító vizsga
3. Mérések:
Időpont
2020. szept. 21-okt.22.
2020. dec.04-ig
2021. február
2021. május 19.
2021. május 26.
2021. május 31.

Megnevezés
Pályaválasztási mérés
DIFER mérés 1. oszt.
DIFER követő mérés 2. oszt.
Idegen nyelvi mérés
Kompetenciamérés
Kimeneti mérés 4. oszt.

Felelős
Kozma Erzsébet
Kozma Erzsébet
Kozma Erzsébet
ig., ig.h. mérési-ért. vez.
ig., ig.h. mérési-ért. vez.
Endeliné Péter Szilvia

4. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK
Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: 6
2020. szept. 25. (péntek)
Magyar Diáksport Nap
2020. nov. 20. (péntek)
Pályaorientációs nap
2020. dec. 12. (szombat)
Belső műhelymunka: Karácsonyi projektnap tervezése
2021. febr. 5. (péntek)
Fértékelő, feladatmeghatározó értekezlet - Új NAT
bevezetésének tapasztalatai
2021. márc. 16. (kedd)
Nevelési értekezlet: Iskolakerti, ökoiskolai tapasztalatok
2021. jún. 14. (hétfő)
DÖK napja: Családi nap
5. ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK: az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit
tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy az iskola
hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések
időpontját;
IDŐPONT
2020. október 6.
2021. adott hét
2021. adott hét
2021. június 4.

MEGNEVEZÉS
Aradi vértanúk emléknapja
(osztálykeretben)
Diktatúrák áldozatainak napja
február 25. (osztálykeretben)
A holokauszt áldozatainak napja
április 16. (osztálykeretben)
Nemzeti Összetartozás Napja
(iskolai megemlékezés)

FELELŐS
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
7. o. Kilián Zsolt
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6. Nemzeti ünnepeink, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek megünneplésének
időpontja;
IDŐPONT
2020. szept. 2.
2020. október 22.
2020. nov.29dec.18.
2021. február 12.
2021. március 12.
2021. június 12.
2021. június 23.

MEGNEVEZÉS
Tanévnyitó ünnepség

FELELŐS
ig., ig.h.
Kovács Szilvia színjátszó szakkör
Az 1956-os forradalom ünnepe
vezetője
Alsó tagozatos osztályfőnökök,
Adventi gyertyagyújtás
énektanárok
Farsang
Tóth Anna, Gál-Pál Zita 3. o.
Az 1848/49-es forradalom és Kovács Szilvia színjátszó szakkör
szabadságharc évfordulója
vezetője
Ballagás
7. és 8. oszt. o. f.
Tanévzáró
ig., ig.h. alsós munkaközösség

7. Az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában
2021. május 7.

Diákközgyűlés

8. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja;
Időpont
2020. augusztus 24.
2020. augusztus 31.
2020. szeptember 23.
2020. december 12.
2021. január 25.
2021. február 5.
2021. március 16.
2021. június 10.
2021. június 30.

Értekezlet megnevezése
Alakuló értekezlet: a tanév előkészítése
Tanévnyitó értekezlet
Az éves munkaterv ismertetése
Értekezlet, belső továbbképzés
Félévi osztályozó értekezlet
Félévi értékelő, feladat-meghatározó értekezlet
Nevelési értekezlet
Év végi osztályozó értekezlet
Tanévzáró értekezlet- a szakmai munka értékelése

9. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése
a. mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§)
Napi 5 tanóra minden évfolyamon.
Mivel az úszás meghatározatlan időpontig felfüggesztésre került, ha újra lehet: úszás az 5.
évfolyamon. Alsó tagozat: heti 2 óra futball. felső tagozat heti 1 óra futball, 1 óra atlétika
tehetséggondozás szabadtéren.
1 óra íjászat.
Napi rendszeres szabadidős mozgásos tevékenység, biztosított sporteszközökkel: labda, ugráló
kötél, tollas készlet.
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A tanulók fizikai állapotát felmérő mérés
Időpont
2021. február

Megnevezés
NETFIT-mérés 5-8. osztály

Felelős
Kilián Zsolt

10. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények
Dátum

Megnevezés
Felelős
Pályaválasztást elősegítő nyílt napok, ig,, 8.o. of.
2019 szeptembertől
fórumok
2019. nov. 20.
Pályaválasztási nap
ig,, mk-vezetők
Meghirdetett intézményi nyílt napok ? online 8. o. of.
2019. novembertől
formában
2021. január 26.
Pályaválasztási szülői értekezlet
8. o. of.
11. Versenyek, házi versenyek
Diákolimpia
Verseny megnevezése
Mezei futóbajnokság
Játékos sportverseny
Atlétika
Labdarúgás
Futsal
Kisiskolák sportversenye

Felelős, felkészítő
Kilián Zsolt, Fenyves Ferenc
Fenyves Ferenc
Kilián Zsolt, Fenyves Ferenc
Kilián Zsolt, Fenyves Ferenc
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt, Fenyves Ferenc

Tanulmányi versenyek, házi versenyek
Megnevezés
Karácsonyi Focikupa - háziverseny
Húsvéti Focikupa - háziverseny
Alsósok házi tanulmányi versenye
Táblás játék házibajnokság
Táblás játék verseny iskolák között
Országos angol nyelvi verseny
Kaán Károly Országos Természet-és
környezetvédelmi verseny
Dunántúli Esélyteremtő Matematika Verseny

Felelős, felkészítő
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt
Alsós mk.
Tóth Anna, Tóth Judit
Tóth Anna, Tóth Judit
Pegler-Ulrik Orsolya Gyöngyi
Valentinyi János
Bergerné Ifju Erzsébet,
Vaszlavek Ildikó

Ezeken kívül egyéb megyei szervezésű versenyen is elindítjuk tanítványainkat. Osztályaink és diákjaink
benevezhetnek egyéb versenyekre is (rajzversenyek, levelező versenyek).
12.

Az iskolai kórus időpontja
szerdánként 14.00-15.00
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IV.

Munkaterv-naptár
Feladatok

SZEPTEMBER

szept. 25.

Tanévnyitó
Iskolai faliújság aktualizálása
Délutános munkarend pontosítása
Védőnői ellátás egyeztetése
Az SNI, BTMN dokumentumokban történt
változások áttekintése, egyeztetése
Szülői értekezletek
Egyeztető megbeszélés óvodavezetéssel
Író-olvasó találkozó a községi könyvtárban:
Bosnyák Viktória
Munkaterv elfogadása - értekezlet

szept. 23.

SZMK-értekezlet

szept. 25.

Magyar Diáksport Napja

szept. 30.
szept. 30.

Tanmenetek ellenőrzése
Népmese Napja

szept. 1.
szept. 2.
szept. 5.
szept. 5.
szept. 7.
szept. 1-7.
szept. 18.
szept. 22.

OKTÓBER

okt.15-ig
okt. 3.
okt. 5.
okt. 6.

Feladatok
Októberi statisztika elkészítése
Iskolai faliújság aktualizálása
Állatok világnapja vetélkedő
Aradi Vértanúk Napja megemlékezés

okt. 9.

Kerékpártúra

okt. 9.
okt.12.

A DIFER-mérés előkészítésének határideje
Óvoda-iskola átmenet program éves tervezése
OH- nak jelezni a DIFER- mérésben résztvevők
számát
1956. október 23. nemzeti ünnep megünneplése
Községi nemzeti ünnep
Papírgyűjtés
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

okt. 22.
okt. 22.
okt. 23.
okt. 3. hete
okt. 31.

Felelős
ig., ig. h.
7.o.
ig., ig. h.
ig.
ig.h.
ig., of.
ig.
könyvtáros,
alsós mk.
ig., ig.h.
ig.
Kilián Zs.,
Fenyves F.
ig., ig. h.
könyvtáros

Felelős
ig.
8. o.
DÖK
of.
testnevelők
ig.h
ig., alsós mk.
ig.
Kovács Szilvia
színjátsz.
DÖK
8. o. of
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Felelős

Feladatok

NOVEMBER

okt.28.- nov.1.

Őszi szünet

nov. 2.

Iskolai faliújság aktualizálása

nov. 3.
nov. 7.

nov. 13.
nov. 12.
nov. 20.
nov. 23.
nov. 23.
nov. 27.
nov. 27.

DIFER mérés kezdete
Őszi projektdélután
Mazsolaavató (buli nélkül) tréfás feladatok az 5.
osztályosoknak
1. negyedéves értékelés
Munkaértekezlet - Fogadó órák
Pályaválasztási nap
Alsós háziverseny: alapműveletek 1. ford.
Méréshez szükséges adatok az OH-nak
Alsós háziverseny: helyesírás 1. ford.
Kézműves délután: iskola karácsonyi dekorációja

nov. 29.

Adventi gyertyagyújtás

nov. 8.

1.o

dec. 4.
dec. 6.13.20.

Adventi gyertyagyújtások

dec. 3.
dec. 7.
december

Iskolai faliújság aktualizálása
Mikulás osztálykeretben
Alsó tagozatosok sportversenye
Belső műhelymunka: Karácsonyi projektnap
tervezése

dec. 12.
dec. 17.

Karácsony az óvodában

dec. 18.

Karácsonyi
éneklés

projektnap,

DÖK
pedagógusok
ig. h., o. f.
munkaköz.-k
ig.h. Tamásiné
ig.
Gál-Pál Zita
DŐK
ig.h., alsós mk.,
Kovács Szilvia

Felelős
8. o.f.

Feladatok
Jelentkezés központi felvételi vizsgára

DECEMBER

fejl. ped.
DÖK

ig.h., Vaszlavek Ildikó,
Kovács Szilvia

2. o.
o. f.
Fenyves Ferenc
mk.-vez.
Kovács Szilvia,
Kozma Erzsébet

karácsonyi

közös

ig.h, mk-vez., DÖK
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JANUÁR

Feladatok

Felelős

jan. 4.
jan. 15.
jan. 15.
jan. 18.

Iskolai faliújság aktualizálása
Könyvtári foglalkozássorozat: Kincskeresés Sárközben
Játék délután (táblás játékok)
Központi írásbeli felvételi

jan. 22.

Magyar kultúra napja

jan. 21-22.

Félévi osztályozóvizsga

3. o.
könyvtáros
DÖK
8. o. of.
magyartanárok,
könyvtáros
ig., ig.h

jan. 22.

Első félév vége

jan. 26.

Osztályozó értekezlet

ig., ig. h.

jan. 28.

Pályaválasztási szülői értekezlet

8. o. of.

jan. 29.

Félévi értesítők

FEBRUÁR

o.f.

Feladatok

Felelős

febr. 1.
febr. 5.

Iskolai faliújság aktualizálása
Félévi értékelő, feladat-meghatározó értekezlet

febr. 8-9.

Szülői értekezletek

febr. 10.

SZMK értekezlet

febr. 12.

Alsós háziverseny: helyesírás 2. ford.

ig.h.

febr. 12.

Valentin napi disco

DÖK

febr. 11.

Alsós háziverseny: alapműveletek 2. ford.

febr. 14.

Alsós farsang

febr. 19.

febr. 26.

Könyvtári foglalkozás: könyvtárhasználat 1-2.o.
Diktatúrák áldozatainak napja febr. 25. (alsó tagozat:
olvasás órán, felső tagozat osztályfőnöki órán)
Karaoke

febr.

FIT mérés testnevelés órákon (5-8.)

febr.

DIFER követő mérés 2. oszt.

febr. 25.

4. o.
ig., ig. h.
ig. o.f.
ig.

ig.h., Tamásiné
3. o.
könyvtáros
o.f.,
történelemtanár
DÖK, ének
Kilián Zsolt
Kozma E.
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MÁRCIUS

Feladatok

Felelős

márc. 2.
márc. 2-6.

Iskolai faliújság aktualizálása
Pénz 7 – Mini World

márc. 13.

Iskolai ünnepély

Kovács Szilvia

márc. 15.

Községi március 15-i ünnepély
Könyvtári foglalkozás: tematikus-mondák
világa 3-4. o.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége
az általános iskolában

Kovács Szilvia

márc. 18.
márc. 19-20.

5. o.
mk.-k

könyvtáros
8. o. of.

márc. 20.

Víz világnapja vetélkedő

márc. 23.

Módosított adatlapok továbbítása

márc. 23-24.

Nyílt napok

márc. 25.

SZMK értekezlet

márc. 27.

Ki tud többet Angliáról, ill. Németországról?háziverseny

Pegler-Ulrik Gy.

Feladatok

Felelős

ÁPRILIS

DÖK
8. o.f., ig. h.
ig., ig.h.
ig.

ápr.1.
ápr. 6.

Iskolai faliújság aktualizálása
Negyedéves értékelés

6. o.
pedagógusok

ápr. 12.

Munkaértekezlet, fogadó órák

ig., ig. h.

ápr. 8.

Húsvéti projektnap

ápr. 9-14.

Tavaszi szünet

ápr. 16.

ápr. 20-24.

Versmondó verseny
A holokauszt áldozatainak napja április 16.
osztálykeretben)
Könyvtári foglalkozás: tematikus-mesék
világa 1-2. o.
Beíratás
Városkörnyéki labdarugó, és atlétikai
bajnokság
Fenntarthatósági témahét

ápr. 24.

Föld Napja projektdélután

ápr. 27.

Alsós háziverseny: helyesírás 3. ford.

mk.

ápr. 30.

Alsós háziverseny: alapműveletek 3. ford.

mk.

ápr. 30.

Értesítés a középfokú felvételről

ápr. 16.
ápr. 17.
ápr. 3-4. hete
ápr. 3-4. hete

ig.h, mk-vez., DÖK
könyvtár, mk-vez.
o.f.,
történelemtanár
könyvtáros
ig.
Kilián Zsolt
DÖK

8. o. of.
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MÁJUS

Feladatok

Felelős

máj. 1.

Munkaszüneti nap

máj. 2.

Iskolai faliújság aktualizálása

7. o.

máj. 3.

Kézműves délután
Kisiskolás
városkörnyéki
labdarúgó
bajnokság
- Kisiskolás megyei atlétika bajnokság

DÖK

máj.
máj. 7.

Diákgyűlés

Kilián Zsolt
ig.
Tamási J-né, Tóth
Anna, Endeliné
P.Sz., Tóth Judit

máj. 8.

Táblás játékok – helyi válogató és bajnokság

máj.11-12.

Szülői értekezletek

ig., ig. h.

máj. 19.

Idegen nyelvi mérés

ig. h., nyelvtanárok

máj. 24.

Pünkösd hétfő

máj. 26.

4.oszt. kimeneti mérés

máj. 26.

Országos kompetenciamérés

máj. 28.

Bíborvég Nap

JÚNIUS

Feladatok

ig.h. Bánné, Tóth
Judit
ig., ig. h.,
Kovács Szilvia
Szakkör-, és
tehetségműhely
vezetők
Felelős

jún. 1.
jún. 2.

Pünkösd hétfő
Iskolai faliújság aktualizálása

jún. 4.

Megemlékezés: Nemzeti összetartozás napja

június
jún. 4-5.
jún. 9.
jún. 10.

Osztálykirándulások
Év végi osztályozó vizsga
Osztályozó értekezlet
Egészség-délután

7.8. o.
7. o.
Kovács Szilvia
o.f.
ig., ig.h.
ig., ig.h.
mk.vez., DÖK

jún. 11.

Sport-délután

mk.vez., DÖK

jún. 12.

Ballagás

7., 8. o. oszt.f.

jún. 15.

Családi nap

mk.vez., DÖK

jún. 17.

Tanévzáró

ig., ig.h.

jún. 29.

Évzáró értekezlet

ig., ig. h.
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V.

Az iskola tartalmi munkájának szervezése

Céljaink eléréséhez továbbra is legfontosabb partnernek tekintjük a gyerekeket, a szülőket, a fenntartót,
a települési önkormányzatot, a Tesz-Vesz Óvodát és a szűkebb társadalmi környezetet.
A 2020/2021-es tanév célkitűzései és feladatai
 A köznevelés jogszabályi környezetváltozásainak figyelemmel követése, a jogszerű működés
biztosítása.
 Az új NAT bevezetésével kapcsolatos feladatok első és ötödik évfolyamon.
 Egyénre szabott oktatás és nevelésre törekvés, tanulás tanítása
 Fegyelem, magatartás javítása, nevelési feladatok magas szintű ellátása
 Mérési eredmények követése, ezek alapján egyéni fejlesztési tervek írása és megvalósítása
 Lemorzsolódás csökkentése
 A pályaválasztás fontossága, szakmatanulásra való felkészítés, az élethosszig tartó tanulás
megalapozása:
 Az intézmény által képviselt értékek beépítése a napi nevelő-oktató munka gyakorlatába
 Iskolánk hagyományainak őrzése
 Kedvező beiskolázás
 Szülő-iskola kapcsolatának szorosabbra fűzése, javítása (EFOP-3.11.1 „Szülő-suli” pályázatunk)
 Az osztályfőnökök munkájának összehangolása
 Az új kollégák beilleszkedésének segítése team munka jelleggel
 A tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új utak keresése.
 Az e-napló naprakész, pontos vezetése.
 Célunk a pozitív, egységes megjelenés. Az iskola eredményeit, sikereit ismertető korrekt
tájékoztatás. Iskolánk a Facebook-on.
 Az ifjúságvédelem területén legfontosabb feladatunk a problémás esetek feltárása mellett a
megelőzés és a gondozás erősítése, az IPR folytatása
 Alapvető írás-olvasási (szövegértés) és matematikai alapkompetenciák fejlesztése
 Tanulók tanulási módszereinek javítása
 Tanulmányi és sportversenyeken sikeres szereplés, helytállás
 Környezetkultúra javítása, fejlesztése, az ehhez kapcsolódó igények kialakítása.
 Eredményes pályázati tevékenységünk folytatása.

VI.

Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel

1. Szülőkkel való kapcsolattartás
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről
rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben
az évben is.
A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskolánk honlapja, melyen a szülők számára minden
tájékoztatást megadunk. Az olvasottsága miatt az iskola Facebook oldalán is rendszeresen
nyújtunk tájékoztatást. Emellett fontosak az osztály Facebook-csoportok, a szülői értekezletek,
KRÉTA e-ügyintézés felületének használata.
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Szülői értekezletek időpontja:
Időpont
2020. szeptember 1-7.
2021. február 3-4.
2021. május 12-13.

Megnevezés
Tanévkezdő szülői értekezlet
Félévi szülői értekezlet
Tanév végi szülői értekezlet

Fogadóórák időpontja:
Időpont
2020. november 12.
2021. április 12.

Megnevezés
Őszi fogadó órák
Tavaszi fogadó órák

Intézményi Tanács üléseinek időpontja:
Időpont

Megnevezés

2021. február 4.
2021. jún. 28.

Félévi
Év végi

2. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való
kapcsolattartás
Folyamatos kapcsolattartás a szakszolgálatokkal, szakmai szolgáltatóval.
- Szekszárd Megyei jogú Város Humánszolgáltató Központja iskolai szociális segítőn
keresztül.
- Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Bátaszék (a sárpilisi gyermekek
ügyében)
- Decs Nagyközség Védőnői Szolgálata
- Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
- Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
3. Egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás
A településen lévő civil szervezetekkel élő a kapcsolatunk. A szervezett találkozókon részt
veszünk, az idei tanévben is törekszünk több közös program szervezésére.
Megnevezés

Egészségügyi
intézmény
(orvos, védőnő)

Felelős

intézményvezető

Határidő

Lehetőségek

folyamatos

- Egészségi állapot szűrése
- Személyi higiénia
ellenőrzése
- Kötelező oltások
- Járványügyi feladatok
elvégzése
- Elsősegélynyújtás
-Rendezvényen
való
részvétel
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Pedagógiai
szakszolgálat
intézményvezető
intézményei
Civil szervezetek
Roma Nemzetiségi intézményvezető
Önkormányzat

folyamatos
folyamatos

Körzeti megbízott

intézményvezető

folyamatos

Települési
önkormányzat

intézményvezető

folyamatos

- Segítség kérése a
határidők betartásával
Esetmegbeszélések
- Közös rendezvény
- Programokon való
részvétel
- Előadás tartása
- Hivatalos ügyek intézése
- Rendezvényeken való
részvétel
- Az iskola életének
megismerése

A fenntartóval való kapcsolatunk harmonikus. A kapcsolattartás formái: igazgatói szakmai értekezlet,
e-mail, telefon, személyes egyeztetések.
A kapcsolattartás tartalmi elemei: gazdasági ügyintézés,
elvi útmutatások, koordinálás és
segítségnyújtás, törvényi változások, jogszabályok követése, jogszabályi kérdések ügyintézése
Az együttműködésünket segíti a múlt tanév végétől az EFOP-3.11.1-17 „Szülő-Suli” - tanulók iskolai
előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére
alapozott egyéni fejlesztésen keresztül c. pályázatunk, mely beépítésre került a Pedagógiai
Programunkba is.

VII. Egyéb foglalkozások a 2020/2021-es tanévben
1. Szakkörök, tömegsport

Foglalkozás
Színjátszó – felső tagozat
Hagyományápoló kézműves – alsó tagozat
Báb
Citera
Foci - alsó tagozat
Foci- felső tagozat
Főző szakkör – felső tagozat
Kórus
Angol (1. 2. 3. osztály)
Német (1. 2. 3. osztály)
Angol szakkör
Táblás játékok – alsó tagozat

Vezető tanár
Kovács Szilvia
Bernád Enikő
Kozma Erzsébet
Kozma Erzsébet
Fenyves Ferenc
Kilián Zsolt
Valentinyi János
Kovács Szilvia
Bernád Enikő
Pegler-Ulrik Orsolya Gyöngyi
Pegler-Ulrik Orsolya Gyöngyi
Endeliné Péter Szilvia, Tamási
Józsefné, Tóth Anna, Tóth Judit
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2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése
Csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások
Diákvállalkozás – alsó tagozat
Hagyományápoló kézműves
Íjászat
Atlétika – felső tagozat

Vezető tanár
Tóth Judit
Vaszlavek Ildikó
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt
Endeliné Péter Szilvia, Tamási
Józsefné, Tóth Anna, Tóth Judit

Táblás játékok– alsó tagozat

3. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való
foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása
Csoportos fejlesztő foglalkozások

Óra

SNI tanulókkal való foglalkozás

6,5

BTMN tanulókkal való foglalkozás

4

HH és HHH
foglalkozás
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tanulókkal

Egyéb foglalkozás
Korrepetálás 1. o. matematika
Korrepetálás 2. o. matematika
Korrepetálás 3. o. magyar
Korrepetálás 3. o. matematika
Korrepetálás 4. o. matem.,
Korrepetálás 4. o. magyar
Korrepetálás 5. o. matematika
Korrepetálás 6. o. magyar

való

Vezető tanár
Gál-Pál Zita, Kovács Szilvia
gyógypedagógusok
Kozma E., Vaszlavek I.
fejlesztő pedagógusok
tantestület minden tagja
Vezető tanár
Tóth Judit
Tamási Józsefné
Gál-Pál Zita
Tóth Anna
Endeliné Péter Szilvia
Bernád Enikő
Bergerné Ifju Erzsébet
Kovács Szilvia

VIII. Ellenőrzési terv
Az óralátogatások és az ellenőrzések folyamatában részt vesznek: ig., ig.h., munkaközösségvezetők. Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös
megoldása.
Hónap

Szeptember

Október

Ellenőrzési terv
Látogatási terv
Tanév eleji adminisztráció, múlt tanévi
dokumentumok zárása. Tanmenetek.
Tanulószoba, étkeztetés indítása,
Új kolléga
csoportlétszámok véglegesítése.
Szabadban tartott tanórák
1. 2. oszt.
Tanári ügyeletek ellátása. Napközi.
SNI tanulókra vonatkozó dokumentumok Fejlesztő csoportok
Napközis csoportok
megnyitása.
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November
December - január
Február
Március
Április - május
Június

IX.

Haladási és mulasztási naplók vezetése.
Szabadon választható foglalkozások.
Differenciált képességfejlesztés,
szemléltetés a tanítási órákon
Tanórák kezdése és befejezése. IKT
eszközök használata.
Tanári ügyeletek, házirend betartása
DÖK munkája. Könyvtár
Haladási, mulasztási naplók ellenőrzése
Intézkedési tervek végrehajtása
Tanügyi dokumentumok zárása,
statisztikai adatszolgáltatás

Szakkörök,
foglalkozások
3., 5. oszt.
4., 6. oszt.
Könyvtárhasználati
órák
7., 8. oszt.
Munkaközösségi
fogl.

A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek

1. Továbbképzések
Az intézmény a törvényben foglaltaknak megfelelően elkészítette a továbbképzési és beiskolázási
tervét.
Ebben a tanévben 1 kollégánk közoktatás vezetői képzésben vesz részt, 1 fő pedig Kompetencia alapú
angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzésen vesz részt.
2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a nevelésioktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását.
2. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program
A 2020/2021-es tanévre vonatkozóan az iskolába való felvétel és beiratkozás a jogszabályban
előírtak szerint történt.
Feladat: A leendő 1. osztályosok beiskolázásának elősegítése. Az ehhez kapcsolódó sajátos
éves program kidolgozása (az elmúlt évben elkezdettek szerint), és lebonyolítás az óvodával
közösen.
Felelős: ig., ig.h, alsós mk.
3. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás
lebonyolításának tervezése, beiskolázási program
A felső tagozatnak az a feladata, hogy az alsós alapokra építve felkészítse a tanulókat a
középiskolai továbbtanulásra. A két tagozat közös együttműködésére van szükség ahhoz,
hogy jobb eredményeket lehessen felmutatni.
Iskolánkban tudatosan nem folyik a 6 osztályos gimnáziumra való felkészítés. Célunk és
feladatunk az, hogy tanulóink a 8. osztály után felvételt nyerjenek az általuk választott
középfokú iskolába. Hogy ez megvalósulhasson, magas színvonalú oktató-nevelő munkára,
illetve gyerek, szülő, tanár együtt gondolkodására és együttműködésére van szükség már
folyamatosan, de hangsúlyosan a felső tagozatban.
Ha a tanuló nem nyer felvételt egy intézménybe sem, az általános iskola értesítést küld
a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Szekszárdi Tankerületi Központ részére,
amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
A Szekszárdi Tankerületi Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő
Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi
tankötelezettségének teljesítése érdekében
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Feladat: Pályaválasztást elősegítő fórumok szervezése, szülők és tanulók tájékoztatása, felvételi
előkészítők tartása.
Felelős: ig., ig.h. 8. of.
4. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok,
intézkedések megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód
elvének érvényesülése)
Az intézmény a tankerületi központ helyzetértékelése alapján elemzi a feltárt helyzet okait, a
beavatkozási lehetőségeket, majd az TEIT tartalmával koherens, komplex, minden releváns területre
kiterjedő, az iskolai lemorzsolódás, oktatási szegregáció megelőzését, csökkentését fókuszban tartó,
három tanévre szóló intézményfejlesztési és intézkedési tervet készít a tankerületi központ
támogatásával.
Hátrányos helyzetű tehetséges tanulóink segítése folyamatos, mindenkire kiterjedő.
Továbbra is törekszünk a nevelési–oktatási intézmények és a társadalmi/szakmai szervezetek közötti
kapcsolat erősítésére.
Fontos feladatunk a kompetenciamérések eredményeinek szinten tartása is.
5. Gyermek- és ifjúságvédelem
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása a köznevelési törvény értelmében minden pedagógus
feladata. Természetesen az alsó és a felső tagozatos munkaközösség kiemelten kezeli ezt a területet, és
rendszeresen igyekszik segítséget nyújtani és bővíteni a kollégák ismereteit.
Feladataink közé tartozik, hogy tanév elején újra átnézzük statisztikai szempontból is a gyermekvédelmi
feladatainkat – frissítsük a veszélyeztetett tanulóink, valamint a HH és a HHH tanulóink nyilvántartását.
Fokozott figyelmet fordítunk a tanulói hiányzások megelőzésére, az igazolatlan hiányzások
visszaszorítására.
Rendszeres esetmegbeszélésekre törekszünk.
Az iskolavezetés rendszeresen részt vesz a bátaszéki és a Humánszolgáltató által kezdeményezett
gyermekvédelmi fórumokon.
Működtetjük a gyermekvédelmi jelzőrendszert, annak tagjaival szoros kapcsolatban vagyunk.
(Gyermekjóléti szolgálatok, iskolarendőr, iskolaorvos és védőnő.)
6. Pályázatok
a.) A lezárult TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0851 pályázat fenntartási időszakában is megvalósítjuk
projektjeinket, beépítve őket iskolánk oktató-nevelő tevékenységébe.
E tanév projektjei:
Témahetek: Mini World, „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1-5 között
Fenntarthatósági témahét 2020. október 5-9. között
Projektnapok: Magyar Diák Sportnap 2020. szept. 25.
Karácsonyi projektnap 2020. dec. 18.
Húsvéti projektnap 2021. márc. 31.
Projektdélutánok: Egészség-délután

Sport-délután 2021. jún. 10-11.
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b.) E tanévben folyó pályázataink
EFOP-3.11.1-17
„Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai
lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen
keresztül – egyéni fejlesztések, „Szülő-Suli” programok, workshop, kirándulások
Szakmai megvalósítók: Bergerné Ifju Erzsébet, Gál-Pál Zita, Kovács Szilvia, Kozma Erzsébet,
Valentinyi János, Vaszlavek Ildikó
Iskolakert pályázat keretében a felsős technika tanórák, az ÖKO-szakkör, az alsós napközis
foglalkozások idejében kertművelés és zöldségtermesztés alapjait tanulják diákjaink a kijelölt
területen. Felelős: Tóth Anna
Bírálás előtti pályázatok: NTP-MŰV-20 Digitális és UV színházi varázslat a Sárközben
NTP-KNI-20 Modern divat sárközi motívumokkal
Várjuk az EFOP-3.3.5 projekt folytatásait!!!
7. Az iskolai sportkör szakmai programja
Iskolánknak - mivel intézményünk legalább 4 évfolyammal működik - a köznevelési törvény 27. § (13)
bekezdése alapján biztosítania kell az iskolai sportkör működését.
Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója.
A gyermekek számára az iskolai, intézményes sporttevékenység az aktív életre szóló szokások
kialakításának egyszeri és megismételhetetlen lehetősége.
Az iskolasport legfőbb célja az ifjúság mind nagyobb hányadának vagy akár teljes körének lehetővé
tenni a rendszeres testmozgást, a módszeres testgyakorlást. Így az iskolasport fontos feladata a másutt
rendszeresen nem sportoló fiatalok bevonása, számukra vonzó, kellemes programok biztosítása.
Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését,
valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
Az intézmény biztosítja
- a sportköri csoportok működéséhez megfelelő órakeretet, valamint termet/szabadtéri pályát és a
szükséges mértékben felszerelést, eszközöket.
- a csoportokban folyó szakmai munka kiteljesedéséhez a fentieken kívül a diákolimpiai rendezvényekre
történő felkészítést, az azokon történő részvételt.
- a fenti kereten felül a házibajnokságok megrendezését.
Megnevezés
Labdarúgás 1-2. osztály
Labdarúgás 3-4. osztály
Labdarúgás 5-8. osztály

Heti óraszám
1 óra
1 óra
1 óra

A foglalkozást tartja
Fenyves Ferenc
Fenyves Ferenc
Kilián Zsolt

Szeptember
- Szervezési feladatok: sportcsoportok létrehozása
- Gyakorlási lehetőség biztosítása
- Részvétel a megyei Ügyességi csapatbajnokságon III., IV. korcsoport
- Magyar Diáksport Napja szept. 25.
Október
- Sportcsoportok általános képességfejlesztése (alapozás)
- Gyakorlási lehetőség biztosítása
- Kisiskolák sportversenye
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- Kerékpártúra
November
- Gyakorlási lehetőség biztosítása
- Futsal bajnokság városkörnyéki mérkőzései
- Út a csúcsra Tehetségkutató Atlétikai Verseny Bonyhád
December
- Alsó tagozatosok játékos sportversenye
- Futsal bajnokság városkörnyéki mérkőzései
- Karácsonyi Focikupa
Január
- Taktikai feladatok, technikai elemek gyakorlása az említett sportágak edzésein
- Téli sportok: szánkóverseny
Február
- NETFIT mérés a felső tagozaton.
- Gyakorlási lehetőség biztosítása
Március
- Gyakorlási lehetőség biztosítása
- Házi futóverseny mindkét tagozaton
- Készülés a diákolimpia versenyeire
- Mezei futóverseny I., II., III., IV., V., VI. korcsoport
Április
- Városkörnyéki labdarugó mérkőzései
- Városkörnyéki atlétikai bajnokság versenyei
Május
- Gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása a tömegsport foglalkozásokon a testnevelés
érdemjegy javítása érdekében
- Felmérés a jövő évi sportcsoport igényekről
Június
- Sportnap
- Az éves munka értékelése
8. A tanítási évre előre tervezett színházi, tánc- és cirkuszi előadások, hangversenyek, őshonos
állatok bemutatóhelyeinek látogatása 2020/2021 tanév során
A látogatások a Lázár Ervin Program keretében a Szekszárdi Tankerületi Központ szervezésében
zajlanak.
9. A Munkaterv a járványügyi Intézkedési tervvel és a Digitális munkarend szabályzattal
együtt érvényes. A 2020/2021-es tanév tényleges munkája a járványügyi szabályok
értelmében alakul.
10. Munkaterv elfogadása, legitimáció
Elfogadás
Ez a munkaterv a nevelőtestület javaslati és egyetértő véleménynyilvánítása alapján került
elfogadásra. A tantestület a 2020/2021-as tanévre szóló munkatervet a 2020. szept. 25-i ülésén
egységesen elfogadta.
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Érvényesség, hatályosság
Az elfogadott munkaterv a 2021. augusztus 31-ig érvényes. Hatálya az iskola valamennyi
tanulójára és alkalmazottjára kiterjed.
Nyilvánossága
A munkaterv nyilvános, betekintésre megtalálható az iskola tanári szobájában. Az eredeti
példány az igazgatónál.

Decs, 2020. szept. 25.
Bergerné Ifju Erzsébet
intézményvezető

