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I.

Jogszabályi háttér
a. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
b. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet
c. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
d. 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
e. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
f. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

II.

Személyi és tárgyi feltételek a 2021/2022-es tanévben
1. Tanulócsoportok száma összetétele:


Tanulói létszám: 155 fő



Osztályok száma: 8
Létszám

Osztál
y

ebből SNI
létszám

ebből BTMN
létszám

ebből
egyéni
tanrende
s

Számíto
tt
létszám

0
1
1
2
2
1

1
2
1
0
1
3

0
0
0
0
0
0

16
27
22
18
22
19

1.
2.
3.
4.
5.
6.

16
26
21
16
20

7.

22

1

1

1

23

8.
Össz.

16
155

0
8

2
11

0
1

16
163

18

Osztályfőnök

Bernád Enikő
Borsiczky Iván Zoltán
Tamási Józsefné
Gál-Pál Zita
Vaszlavek Ildikó
Valenyitnyi János
Zsolt
Pegler-Ulrik Orsolya
Gyöngyi
Kilián György Zsolt
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2. Személyi feltételek:


Tantestület létszáma: 15 fő, 1 fő tanító i állás hirdetés alatt



Tartósan távol van: 1 fő



Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma: 1 fő iskolatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1
fő félállású könyvtáros



Technikai dolgozók létszáma: 2 fő takarító, 1 fő karbantartó

3. Felelős személyek a 2021/2022. tanévben

MUNKAKÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE

MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

Alsó tagozatos

Bernád Enikő

Felső tagozatos

Pegler-Ulrik Orsolya Gyöngyi

MEGNEVEZÉSE

FELELŐS(ÖK)

Diákmozgalmat támogató tanár

Vaszlavek Ildikó

HH-HHH nyilvántartás felelőse

Kozma Erzsébet

SNI-BTMN nyilvántartás felelőse

Tóth Anna

4. Üzemeltetéssel kapcsolatos dolgok
a. érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgálatok, feladatok, próbák
ütemezése

Időpont

2021. 09. 01.

2021. 09. 01.

Feladat

Érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a
dolgozóknak

Balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a
tanulóknak
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2021. 09. 15.

Tűzriadó
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III.

A 2021/2022. tanév rendje
1. Tanítási napok, szünetek
Tanítási napok száma: 181 nap
A szorgalmi idő


első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda),



utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda).

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a
tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről.
Tanítási szünetek


Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. november 2. (kedd).



A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).



A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Az általános iskolai beiratkozás:
Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022.
április 21-22-én kell beíratni.
2. Vizsgák
a. egyéni munkarenddel rendelkező tanulók vizsgái (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

VIZSGA

2022. január 19-20.
2022. június 7-8.

Félévi vizsga
Év végi vizsga

b. javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

VIZSGA
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2022. január19-20.
2022. június 7-8.
2022. augusztus 23-24.
2022. augusztus 25-26.
3. Mérések
Időpont
2021. szept. 20. –
okt. 11.
2021. december
10-ig
2021. február
2022. május 1831.

2022. május 4-17.

2022. május 31.

Félévi osztályozó vizsga
Év végi osztályozó vizsga
Javító vizsgára felkészítés
Javító vizsga

Megnevezés
Pályaválasztási mérés – 8. osztály
DIFER mérés – 1. osztály
DIFER követő mérés – 2. osztály
Kompetenciamérés: Szövegértés
matematika – 6. osztály
Kompetenciamérés: Idegen nyelv
természettudomány – 6. osztály
Kompetenciamérés: Szövegértés
matematika – 8. osztály
Kompetenciamérés: Idegen nyelv
természettudomány – 8. osztály
Kimeneti mérés – 4. osztály

Felelős
Pegler-Ulrik
Orsolya
Gyöngyi
Kozma Erzsébet
Kozma Erzsébet
és Pegler-Ulrik
Orsolya
Gyöngyi
és
és Pegler-Ulrik
Gyöngyi
és

Orsolya

Gál-Pál Zita, Tóth Anna

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az
alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon
első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az
alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt
elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános
iskolák 2021. november 5-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e
bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell
elvégezniük.
(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számáraa felnőttoktatásban tanulók kivételével- 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a)
bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített- és informatikai
rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett- digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által
kiadott eljárásrend alkalmazásával.

4. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK
Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: általános iskola: 6,
egy tanítás nélküli munkanap programról – a nevelőtestület véleményének kikérésével
– az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap
kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
2021. szeptember 27.
Belső műhelymunka: TEIT
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2021. november 26.
2021. december 11.
2022. február 7.
2022. március 26.
2022. június 14.

Pályaorientációs nap
Belső műhelymunka: Karácsonyi projektnap tervezése
Félévértékelő, feladatmeghatározó értekezlet
Belső műhelymunka – Húsvéti projektnap tervezése
DÖK napja: Családi nap

5. Iskolai megemlékezések időpontjai
IDŐPONT
2021. október 6.
2022. február 25.
2022. április 20.
2022. június 3.

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

FELELŐS
8. osztály
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
7. osztály

6. A nemzeti ünnepeink, az iskolai, illetve a kollégiumi ünnepek megünneplésének időpontja
IDŐPONT
2021. szept. 1.
2021. október 22.
2021. nov.26-dec.17.

MEGNEVEZÉS
Tanévnyitó ünnepség
Az 1956-os forradalom ünnepe
Adventi gyertyagyújtás

2022. június 18.

Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulója
Ballagás

2022. június 22.

Tanévzáró

2022. március 11.

FELELŐS
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes
Intézményvezető, felsős
munkaközösség
Alsó tagozatos osztályfőnökök,
énektanárok
Intézményvezető, felsős
munkaközösség
7. és 8. osztály osztályfőnökei
intézményvezető,
intézményvezető-helyettes,
alsós és felsős munkaközösség
vezető

7. Évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában
2022. május 6.

DIÁKKÖZGYŰLÉS

8. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
Időpont
2021. augusztus 24.
2021. augusztus 30.
2021. szeptember 27.
2021. december 11.

Értekezlet megnevezése
Alakuló értekezlet: a tanév előkészítése
Tanévnyitó értekezlet
Az éves munkaterv ismertetése
Értekezlet, belső továbbképzés
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2022. január 25.
2022. február 7.
2022. március 26.
2022. június 10.
2022. június 30.

Félévi osztályozó értekezlet
Félévi értékelő, feladat-meghatározó értekezlet
Nevelési értekezlet
Év végi osztályozó értekezlet
Tanévzáró értekezlet- a szakmai munka értékelése

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
4. § (2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi
értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A
nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

9. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése
a. a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata.
Időpont
2021.
szeptembertől
2022. februártól

MEGNEVEZÉS
Év eleji fizikai állapot felmérés
NETFIT mérés 5-8. osztály

b. mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§)
Napi 5 tanóra minden évfolyamon.
A testnevelés órák keretében az I. félévben heti 1 órában az 5. osztályosok, II. félévben
heti 1 órában a 4. osztályosok úszás oktatásban részesülnek.
A heti 5 testnevelés mellett a tanulók további sportolási lehetőségek közül választhatnak
szakköri keretben:
Alsó tagozat: heti 1 óra futball 1-2. osztályosoknak, heti 1 óra futball 3-4. osztályosoknak.
Felső tagozat: heti 1 óra futball, 1 óra atlétika és 1 óra íjászat tehetséggondozás közül
választhatnak a tanulók.
Napi rendszeres szabadidős mozgásos tevékenység, biztosított sporteszközökkel: labda,
ugráló kötél, tollas készlet.
c. Az iskolai sportkör szakmai programja: a mellékletben
10. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények
Dátum
Megnevezés
2021. szeptembertől Pályaválasztást elősegítő nyílt napok, fórumok
2021. nov. 26.
Pályaválasztási nap
2022. január 26.
Pályaválasztási szülői értekezlet
2022. március 21-25. Meghirdetett intézményi nyílt napok
11. Versenyek, házi versenyek
Tanulmányi versenyek, házi versenyek
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Verseny megnevezése
Géza-tusa

Felkészítő tanár
Pegler-Ulrik Orsolya Gyöngyi,
Vaszlavek Ildikó
Alsós munkaközösség
Tóth Anna, Tóth Judit
Tóth Anna, Tóth Judit
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt
Érintett szaktanár
Tóth Anna

Alsós házi tanulmányi verseny
Táblás játékok házibajnokság
Táblás játékok verseny iskolák között
Karácsonyi focikupa - háziverseny
Húsvéti focikupa - háziverseny
Fedorka-Sosevolt versmondó verseny
Országos Méh-ész robotikai-logikai verseny
Tolna Megyei Értéktár Kincses Tolna Megyei
Kozma Erzsébet
Értékvetélkedője
Diákolimpia
Verseny megnevezése
Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság Tolna megyei Döntője
Kispályás Labdarúgás, Futsal körzeti selejtező
Játékos Sportverseny, Futsal Szekszárd Városkörnyéki Döntők
Kispályás labdarúgás, Leány labdarúgás Szekszárd Városkörnyéki
Döntők
Mezei Futóverseny Szekszárd Városkörnyéki Döntő
Kisiskolák Sportversenye Labdarúgás Szekszárd Városkörnyéki
Döntő
Atlétika Szekszárd Városkörnyéki Döntők, Megyei Döntők
Kisiskolák Sportversenye labdarúgás, Atlétika Tolna Megyei
Döntők

Felkészítő tanár
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt
Kilián Zsolt

12. Az iskolai kórus időpontjai:
Szakos pedagógus hiányában az idei tanévben az iskolai kórus nem működik.
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Érvényes: 2021. 09.01-tól

IV.

Munkaterv-naptár

SZEPTEMBER
szept. 1.
szept. 2.
szept. 3.
szept. 3.

Feladatok

szept. 6-16.
szept. 15.
szept. 15.
szept. 17.

Tanévnyitó
Faliújság aktualizálása
Délutános munkarend pontosítása
Védőnői ellátás egyeztetése
Az SNI, BTMN dokumentumokban történt változások
áttekintése, egyeztetése
Szülői értekezletek
Bizonyítványok leadása iskolatitkárnak
Tűzriadó próba
Egyeztető megbeszélés óvodavezetéssel

szept. 24.

Európai Diáksport Napja

szept. 7.

szept. 27.
szept. 20. – okt. 11.
szept. 28.
szept. 30.
szept. 30.
OKTÓBER
szept. 20. – okt. 11.
okt. 4.
okt. 4.
okt. 6.
okt. 8.
okt. 8.
okt. 12.
okt. 22.
okt. 22.
okt. 23.
okt. 23. – nov. 1.
NOVEMBER
nov. 2.
nov. 3.
nov. 5.
nov. 5.
nov. 5.

Belső műhelymunka: TEIT, Munkaterv elfogadása –
értekezlet, tanítás nélküli munkanap
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata
nyolcadikosoknak
Intézményi tanács tanévkezdő ülés
Tanmenetek leadása, ellenőrzése
Népmese Napja
Feladatok
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata
nyolcadikosoknak
Iskolai faliújság aktualizálása
Állatok Világnapja: osztályok közötti vetélkedő
Aradi Vértanúk Napja – megemlékezés
Kerékpártúra
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
Őszi szünet
Feladatok
Faliújság aktualizálása
DIFER mérés kezdete
Takarékossági világnap
Iskolai könyvtárak országos napja
Nyolcadikos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás
rendjéről

Felelős
ig., ig.h.
5.o.
ig., ig.h.
ig.
ig.h.
ig., of.
of.
ig.
ig.
Kilián Zsolt,
Csongrádi Eszter
ig., ig.h.
8.o. of.
ig.
ig., ig.h.
könyvtáros / DÖK
Felelős
8.o. of.
6.o.
DÖK
8.o.
Kilián Zsolt
ig.
ig., alsós mk.
ig.
ig., felsős mk.
ig., felsős mk.

Felelős
7.o.
Kozma Erzsébet
DÖK
könyvtáros
8.o. of.
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nov 11.
nov. 12.
nov.12.
nov. 15.
nov. 15-19.

Márton napi lámpás felvonulás
Mazsola-avató: tréfás feladatok az 5. osztályosoknak
Negyedéves értékelés
Munkaértekezlet
Őszi fogadó órák

nov. 15-19.

Ki tud többet Angliáról / Németországról? 1. forduló

nov. 19.

Táblajátékok

nov. 23.

Alsós háziverseny: alapműveletek 1. forduló

nov. 23.
nov. 26.
nov. 26.
nov. 26.
nov. 30.

Méréshez szükséges adatok az OH-nak
Pályaválasztási nap
Adventi gyertyagyújtás – 1.o.
Kézműves délután: iskola karácsonyi dekorációja
Alsós háziverseny: helyesírás – 1. forduló

DECEMBER

Feladatok

dec. 3.

Adventi gyertyagyújtás – 2.o.

dec. 3.
dec. 3.
dec. 6.

Iskolai faliújság aktualizálása
Jelentkezés központi felvételi vizsgára
Mikulás osztálykeretben

dec. 10.

Adventi gyertyagyújtás – 3.o.

dec. 11. (szombat)
dec. 17.
dec. 17.
dec. 21.
dec. 22. – jan. 2.

Belső műhelymunka: Karácsonyi projektnap tervezése
Karácsony az óvodában
Adventi gyertyagyújtás – 4.o.
Karácsonyi projektnap, karácsonyi közös éneklés
Téli szünet

JANUÁR
jan. 3.
jan. 7.
jan. 3.- 31.

jan. 18.

Feladatok
Iskolai faliújság aktualizálása
Szülők értesítése bukásokról
Ötösgyűjtő verseny
Könyvtári foglalkozás: Kincskeresés Sárközben (alsó
tagozat)
Központi írásbeli felvételi

jan. 21.

Magyar kultúra napja

jan. 21.
jan. 19-20.
jan. 21.
jan. 25.
jan. 26.
jan. 28.
jan. 28.

Félévi diákönkormányzati ülés
Félévi osztályozóvizsga
Első félév vége
Félévi osztályozó értekezlet
Pályaválasztási szülői értekezlet
Játék délután – táblajátékok
Félévi értesítők kiosztása

jan. 14.

ig., ig.h., mk.v., of.
DÖK
pedagógusok
ig.h.
of.
Pegler-Ulrik
Gyöngyi
alsós mk.
ig.h., Tamási
Józsefné
ig.
mk.-k
ig.h., Bernád Enikő
DÖK
Gál-Pál Zita
Felelős
ig.h., Borsiczky
Iván, Tóth Judit
Kézműves szakkör
8. of.
of.
ig.h., Tamási
Józsefné
mk. vez.
Szakkörvezetők
ig.h., Gál-Pál Zita
ig.h., mk. vez., DÖK

Felelős
8.o.
of.
DÖK, of-k
könyvtáros
8.o. of.
magyartanárok,
könyvtáros
DÖK
ig., ig.h.
ig., ig.h.
8.o. of.
DÖK
of.
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FEBRUÁR
febr. 1.
febr.
febr.
febr. 4.
febr. 7.
febr. 7-9.
febr. 8.
febr. 9.
febr. 10.
febr. 11.
febr. 18.
febr. 18.
febr. 23.

Feladatok
Iskolai faliújság aktualizálása
FIT mérés testnevelés órákon (5-8.o.)
DIFER követő mérés – 2.o.
Kézműves nap – farsang
Félévi értékelő, feladat-meghatározó értekezlet
Szülői értekezletek
Intézményi tanács félévértékelő ülés
Alsós háziverseny – helyesírás, 2. forduló
SZMK értekezlet
Valentin napi disco
Könyvtári foglalkozás – könyvtárhasználat, 3-4. o.
Alsós farsang
Alsós háziverseny – alapműveletek, 2. forduló

febr. 21-25.

Ki tud többet Angliáról / Németországról? 2. forduló

febr. 25.

Diktatúrák áldozatainak napja, osztálykeretben

MÁRCIUS
márc. 1.
márc. 7-11.
márc. 11.
márc. 11.
márc. 15.
márc. 18.

márc. 22.
márc. 23.
márc. 21-25.
márc. 26. (szombat)

Feladatok
Iskolai faliújság aktualizálása
„PÉNZ7” – pénzügyi, vállalkozói témahét – Mini World
„PÉNZ7” vetélkedő
Iskolai ünnepély – március 15.
Községi ünnepély – március 15.
Könyvtári foglalkozás – tematikus mondák világa, 3-4. o.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az
általános iskolában
Víz világnapja – vetélkedő
Módosított jelentkezési lapok továbbítása
Nyílt napok
Belső műhelymunka – Húsvéti projektnap

ÁPRILIS
ápr.1.
ápr. 6.

Feladatok
Iskolai faliújság aktualizálása
Negyedéves értékelés

ápr. 8.

Versmondó verseny

ápr. 12.
ápr. 13.
ápr. 14-19.

Munkaértekezlet
Húsvéti projektnap
Tavaszi szünet
Ápr. 16. A holokauszt áldozatainak napja –
osztálykeretben
Könyvtári foglalkozás – tematikus mesék világa, 1-2. o.
Elsősök beiratkozása

márc. 16-17.

ápr. 20.
ápr. 22.
ápr. 21-22.

Felelős
1.o.
Kilián Zsolt
Kozma Erzsébet
DÖK
ig., ig.h.
ig., of-k
Gál-Pál Zita
ig.
DÖK
könyvtáros
3.o.
Tamási Józsefné
Pegler-Ulrik
Gyöngyi
of-k,
történelemtanár
Felelős
2.o.
mk-k
DÖK
ig., felős mk.
ig., felsős mk.
könyvtáros
8.o. of.
DÖK
8.o. of., ig.h.
ig., ig.h.
tantestület
Felelős
3.o.
pedagógusok
könyvtáros, mk.
vez.
ig., ig.h.
mk. vez., DÖK
of.,
történelemtanár
könyvtáros
ig.

16

ápr. 3-4. hete
ápr. 25-29.
ápr. 25-29.
ápr. 25.
ápr. 26.
ápr. 27.
ápr. 30.

Városkörnyéki labdarúgó, és atlétikai bajnokság
Tavaszi fogadó órák
Fenntarthatósági témahét
Föld napja projektdélután
Alsós háziverseny – helyesírás, 3. forduló
Alsós háziverseny – alapműveletek, 3, forduló
Értesítés a középfokú felvételiről
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetvédelmi
verseny

ápr.
MÁJUS
május 2.

Feladatok
Iskolai faliújság aktualizálása

május 2-6.

Ki tud többet Angliáról / Németországról? – 3. forduló

máj. 6.

máj. 6.
máj. 6.
máj. 10-13.
máj. 4-17.
máj. 18-31.
máj. 20.
máj. 22.
máj. 27.

Kézműves délután – Anyák napja
Kisiskolák
városkörnyéki
labdarúgó
bajnoksága,
Kisiskolás megyei atlétikai bajnokság
Diákgyűlés
Táblás játékok – helyi válogató és bajnokság
Szülői értekezletek
Országos kompetencia mérés – 8. évfolyam
Országos kompetenciamérés – 6. évfolyam
Könyvtári foglalkozás – filmvetítés, francia nap
Madarak és fák napja
Játékdélután – gyermeknap

máj. 31.

4. oszt. kimeneti mérés

máj.

JÚNIUS
AUGUSZTUS
jún. 1.
jún.
jún. 3.
jún. 7-8.
jún.10.
jún. 10.
jún. 13.
jún. 14.
jún. 15.
jún. 18.
jún. 22.
jún. 30.
július 1.
aug. 23-24.

-

Kilián Zsolt
oszt.fő
mk-k
DÖK
mk
mk
8.o. of.
Valentinyi János
Felelős
4.o.
Pegler-Ulrik
Gyöngyi
DÖK
Kilián Zsolt
ig.
alsós mk
ig., ig.h., of-k
felsős mk
felsős mk
könyvtáros
DÖK
DÖK
ig.h., Gál-Pál Zita,
Hollóné Török
Mónika

Feladatok

Felelős

Iskolai faliújság aktualizálása
Osztálykirándulások
Megemlékezés - Nemzeti összetartozás napja
Év végi osztályozó vizsga
Év végi osztályozó értekezlet
Ki mit gyűjt? – kiállítás, csere-bere bazár
Egészség-délután
Bíborvég Nap – családi nap, tanítás nélküli munkanap
Sportnap
Ballagás
Tanévzáró - Legtöbbet javító osztály – félév év vége jutalom
Évzáró értekezlet
Intézményi tanács év végi értékelő ülés
Javító vizsgára felkészítés

7. o.
o.f –k
7. o.
ig., ig.h.
ig., ig.h.
DÖK
mk. vez., DÖK
mk.vez., DÖK
mk.vez., DÖK
7-8. o. of-k
ig., ig.h., DÖK
ig., ig.h.
ig.
érintett ped.
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aug. 25-26.

V.

Javító vizsga

érintett ped.

Az iskola tartalmi munkájának szervezése

A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük.
Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint készült.

1. Kiemelt célok a 2021/2022. tanévben:




















a tanulói személyiség fejlesztése, az általános műveltség megszilárdítását szolgáló képzés
folytatása
a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás
megalapozása:
a nyelvi kompetencia és kommunikációs készségek fejlesztése, a személyiséghez
kapcsolódó kompetenciák, (motiváció, önértékelés, felelősség stb.),
a csoportban végzett munkához szükséges a szociális kompetenciák, (kommunikációs,
együttműködési és konfliktuskezelő kompetenciák)
a tanuláshoz és a munkavégzéshez szükséges problémamegoldó képesség,
a tanulásra való képesség, rendszerező képesség,
az életvezetéshez szükséges kompetenciák, interkulturális kompetenciák,
valamint az informatikai eszközök használatához szükséges kompetenciák fejlesztésére
irányuló tevékenységek erősítése
Kedvező beiskolázás
felzárkóztatás, hiánypótlás, szakmatanulásra való felkészítés
megalapozott pályaválasztási döntés támogatása különböző szakmaterület(ek)
megismertetése által
a tanulói pályakövetés
a szülő-iskola kapcsolatának szorosabbra fűzése, javítása
a minőségirányítási rendszer működtetése (tanuló mérés-értékelés; intézményértékelés;
vezetőértékelés; pedagógusértékelés)
fejlesztési javaslatok készítése az IMIP-ben meghatározottak szerint (kompetencia
eredmények javítása, hozzáadott érték
az osztályfőnökök munkájának összehangolása
az egészség és az egészséges életmód bemutatása
környezettudatos életszemlélet kialakítása a tanulóknál, környezetvédelem, a prevenciós
tevékenységek erősítése
a szociális és közösségi életfeltételek fejlesztése
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2. Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során:


a tanulók beilleszkedésének segítése



a tanulók jelenléti és munkafegyelmének javítása



az ifjúságvédelem területén legfontosabb feladatunk a problémás esetek feltárása mellett a
megelőzés és a gondozás erősítése, az „Útravaló Program” és az IPR folytatása



az intézményi rend, fegyelem, biztonság megszilárdítása (tanári, tanulói ügyelet)



a lemorzsolódás megelőzése, csökkentése



tanulók motiváltságának emelése



sikertelen, lemaradó tanulóink segítése



hiányos tanulói ismeretek pótlása felzárkóztató oktatás keretében



alapvető írás-olvasási (szövegértés) és matematikai alapkompetenciák fejlesztése



tanulók tanulási módszereinek javítása



a beiskolázási tevékenység megújítása



tanulmányi és közösségi versenyeken sikeres szereplés, helytállás



korszerű és modern oktató eszközök használata



módszertani és mérésmetodikai eljárások fejlesztése



a nevelőtestület továbbképzése, csapatépítés és közös programok szervezése által



bemutató órák szervezése, fokozott PR-tevékenység



szorosabb kapcsolat kiépítése a gazdaság szereplőivel, üzemlátogatások



sportrendezvények megszervezése, sporteredmények felmutatása



az intézményi közösségi élet élénkítése



az intézményi dokumentáció felülvizsgálata



az iskolai szociális életkörülmények javítása
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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 iskola honlapja, melyen a szülők számára minden
tájékoztatást megadunk. Emellett fontosak a szülői értekezletek, KRÉTA e-ügyintézés felületének
használata, valamint az osztályok zárt Facebook csoportjai.






Szülői értekezletek időpontja:
Időpont

Megnevezés

2021. szeptember 6-16.

Tanévkezdő szülői értekezletek

2022. február 7-9.

Félévi szülői értekezletek

2022. május 10-13.

Tanév végi szülői értekezletek

Fogadóórák időpontja:
Időpont

Megnevezés

2021. november 15-19.

Őszi fogadó órák

2022. április 25-29.

Tavaszi fogadó órák

Intézményi Tanács üléseinek időpontja:
Időpont

Megnevezés
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2021. szeptember 28.

Tanévkezdő ülés

2022. február 8.

Félévértékelő ülés

2022. július 1.

Év végi értékelő ülés

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 és Szekszárd
- Decs Nagyközség Védőnői Szolgálata
- Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
- Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
3. Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) 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

Határidő

intézményvezető

folyamatos

intézményvezető

folyamatos

intézményvezető

folyamatos

Körzeti megbízott

intézményvezető

folyamatos

Települési
önkormányzat

intézményvezető

folyamatos

Pedagógiai
szakszolgálat
intézményei
Civil szervezetek
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Lehetőségek
- Egészségi állapot szűrése
- Személyi higiénia
ellenőrzése
- Kötelező oltások
- Járványügyi feladatok
elvégzése
- Elsősegélynyújtás
-Rendezvényen való
részvétel
- Segítség kérése a
határidők betartásával
Esetmegbeszélések
- Közös rendezvény
- Programokon való
részvétel
- Előadás tartása
- Hivatalos ügyek intézése
- Rendezvényeken való
részvétel
- Az iskola életének
megismerése
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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.
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VII.

Egyéb foglalkozások a 2021/2022-es tanévben
1. Szakkörök
Foglalkozás

Vezető tanár

Hagyományőrző kézműves – alsó tagozat
Báb
Citera
Futball - alsó tagozat (2 csoport)
Futball- felső tagozat
Főző szakkör – felső tagozat
Angol (1. 2. 3. osztály)
Német (1. 2. 3. osztály)
Angol szakkör

Bernád Enikő
Kozma Erzsébet
Kozma Erzsébet
Csongrádi Eszter
Kilián Zsolt
Valentinyi János
Bernád Enikő
Hollóné Török Mónika
Pegler-Ulrik Orsolya Gyöngyi
Endeliné Péter Szilvia, Tamási Józsefné,
Tóth Anna, Tóth Judit
Valentinyi János

Táblás játékok szakkör– alsó tagozat
ÖKO szakkör

2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt. 4.§ 13. pont)
Foglalkozás

Vezető tanár

Diákvállalkozás
Atlétika
Íjászat
Hagyományőrző kézműves – felső tagozat

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

Táblás játékok tehetséggondozás

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

Heti

Vezető tanár

óraszám
SNI tanulókkal való foglalkozás
Logopédiai ellátás

5
1

BTMN tanulókkal való foglalkozás

6

HH és HHH tanulókkal való foglalkozás
Korrepetálás 1. osztály matematika
Korrepetálás 1. osztály magyar
Korrepetálás 2. osztály matematika

15
1
1
1

Utazó gyógypedagógus
Utazó gyógypedagógus
Gál-Pál Zita, Hollóné Török
Mónika
tantestület minden tagja
Endeliné Péter Szilvia
Bernád Enikő
Tóth Judit
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Korrepetálás 2. osztály magyar
Korrepetálás 3. osztály matematika, magyar
Korrepetálás 4. osztály magyar
Korrepetálás 6. osztály magyar

VIII.

1
1
1
1

Borsiczky Iván
Tamási Józsefné
Gál-Pál Zita
Kissné Hóner Magdolna

Ellenőrzés
1. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége
Az óralátogatások és az ellenőrzések folyamatában részt vesznek: intézményvezető,
intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők. Az óralátogatások célja mindenkor a
segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldása.
Hónap

Szeptember

Október
November
December - január
Február
Március
Április - május
Június

Ellenőrzési terv
Tanév eleji adminisztráció, múlt tanévi dokumentumok
zárása. Tanmenetek.
Tanulószoba,
étkeztetés
indítása,
csoportlétszámok
véglegesítése.
Szabadban tartott tanórák
Tanári ügyeletek ellátása. Napközi.
SNI tanulókra vonatkozó dokumentumok megnyitása.
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

2. A pedagógiai ellenőrzés színterei





tanítási órák
szabadidős és egyéb foglalkozások
tanügyi dokumentumok
Kréta napló adminisztrációs tevékenysége

3. Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések:



óralátogatások (Pontos ideje az órarendek függvényében később kerül meghatározásra)
dokumentumok ellenőrzése (pl. tananyagbeosztások, naplók, szakköri naplók,
sportfoglalkozások naplói, stb.). Ellenőrzésük minden hónapban, munkaközösség-vezetők,
igazgatóhelyettes.
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taneszköz,
tankönyv
kiválasztása
és
felhasználása,
gazdaságossága.
igazgató/igazgatóhelyettes.
rendezvények, ünnepségek
Beiratkozás ellenőrzése. Igazgató
napközi (tanulószoba), szakkör, korrepetálás, versenyek. Munkaközösség-vezető,
igazgatóhelyettes.

4. Óralátogatások







előre be nem jelentett óralátogatások
minden pedagógusnál az év során legalább 3 óra látogatása
az óralátogatásokra, valamint a nyílt napok óráira kötelező óravázlat bemutatása.
A tanítási órákat az igazgató/igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők látogatják.
Az ellenőrzésekről feljegyzés készül.
Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös
megoldása.

5. A 2021/2022. tanévre tervezett óralátogatások


Vezetőségi óralátogatások
Intézményvezető

Név/Hónap
IX.
Bernád Enikő
Borsiczky Iván
Csongrádi Eszter
Endeliné Péter Szilvia
Gál-Pál Zita
Hollóné Török Mónika
Kilián Zsolt
Kissné Hóner Magdolna
Pegler-Ulrik
Orsolya
Gyöngyi
Tamási Józsefné
Tóth Anna
Tóth Judit
Valentinyi János
Vaszlavek Ildikó

X.

XI.

XII.
x

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

V.

VI.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Intézményvezető-helyettes
Név/Hónap
Bernád Enikő
Borsiczky Iván
Csongrádi Eszter
Endeliné Péter Szilvia
Gál-Pál Zita

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

x
x
x
x
x
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Hollóné Török Mónika
Kilián Zsolt
Kissné Hóner Magdolna
Kozma Erzsébet
Pegler-Ulrik
Orsolya
Gyöngyi
Tamási Józsefné
Tóth Judit
Valentinyi János
Vaszlavek Ildikó


x
x
x
x
x
x
x
x
x

Munkaközösség vezetői óralátogatások

Név/Hónap
IX.
X.
XI.
XII.
I.
Alsós munkaközösség, vezető: Bernád Enikő
Borsiczky Iván
Endeliné Péter Szilvia
x
Gál-Pál Zita
Hollóné Török Mónika
x
Kissné Hóner Magdolna
Kozma Erzsébet
x
Tamási Józsefné
Tóth Anna
x
Tóth Judit
x
Felsősmunkaközösség, vezető: Pegler-Ulrik Orsolya Gyöngyi
Csongrádi Eszter
x
Kilián Zsolt
x
Valentinyi János
Vaszlavek Ildikó
x

II.

III.

IV.

V.

x
x
x
x

x

6. Az intézmény ellenőrzési terve
Ellenőrzés ideje,
rendszeressége

Vizsgált tevékenység

Ellenőrző személy

Tanmenetek, munkatervek

Intézményvezetőhelyettes

Szeptember 15.

Osztálynapló, adminisztráció

Munkaközösség-vezetők,
intézményvezető,

Havonta

VI.
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Szakköri naplók, sportfoglalkozások Munkaközösség-vezetők,
naplói, adminisztráció
intézményvezető,

Havonta

Pedagógusok munkavégzése

intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

Folyamatos

Tankönyvrendelés

intézményvezető

Folyamatos

Bizonyítványok, törzslapok

Osztályfőnökök,
Intézményvezetőhelyettes

Szeptember, Június

Diákönkormányzat munkája

Diákönkormányzat-vezető Folyamatos

Munkaközösségek
értékelése

Munkaközösség-vezető

Félévente

Oktató-nevelő munka értékelése

intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

Félévente

Óralátogatás

Intézményvezető,
IntézményvezetőFolyamatos
helyettes, munkaközösségvezető

Iskolai beiratkozás (általános iskola)

Intézményvezető

Pedagógiai program

Intézményvezető,
intézményvezetőÉvente
helyettes, munkaközösségvezető

Kompetenciamérés

Intézményvezető, felsős
Május
munkaközösség- vezető

munkájának

Április
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Iskolai rendezvények, ünnepségek

Intézményvezető,
intézményvezetőFolyamatos
helyettes, munkaközösségvezető

Tanulók munkájának ellenőrzése

Szaktanárok

Folyamatos
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IX.

A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek
1. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; intézményi
szervezés vagy szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében)
Az intézmény a törvényben foglaltaknak megfelelően elkészítette a továbbképzési és
beiskolázási tervét.
Ebben a tanévben 2 kollégánk kezdi meg tanulmányait főiskolán, egyetemen: 1 fő magyar
tanári szakon, 1 fő informatika műveltégi terület kiegészítő szakon. 1 fő az idei tanévben fejezi
be a történelem szakot.
1 fő kezdi el a „Hon –és népismeret” akkreditált pedagógus továbbképzést.
A tanév elején 9 fő a PTE által kínált képzések közül az Eredményességet javító értékelés a
tanórán képzést teljesíti.
Ezen kívül elsősorban a Kaposvári POK által meghirdetett képzési kínálatból tantestületi
képzéseken is részt veszünk kiemelten a lemorzsolódás megelőzésére irányuló képzéseken.

2. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program
A 2021/2022-es tanévre vonatkozóaz az iskolába való felvétel és beiratkozás a jogszabályban
előírtak szerint történik.
Az első osztályosok beiratkozásának időpontja: 2022. április 21-22.
A beiskolázási program jelenleg folyamatos újításokon esik át. A létszám növelése érdekében
lehetőségeinkhez mérten minden hónapban valósulnának meg olyan programok, ahol az óvodás
gyerekek és szüleik is aktívan részt vehetnek.
Tervezett programok:
Program megnevezése
Program tervezett időpontja
Sportnap
szeptember 25.
Rajzpályázat a népmese napjához
október
Márton napi lámpás felvonulás
november 11.
Karácsony kézműves
december
Rajzpályázat - téli
január
Interaktív robotikai foglalkozás
február
Nyílt napok
március
Húsvéti tojáskeresés
április
Iskolás leszek foglalkozás
május

3. 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.
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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.

4. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
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 helyi és a bátaszéki Gondozási Központ
szakemberei által megtartott esetmegbeszéléseken illetve a Humánszolgáltató által
kezdeményezett gyermekvédelmi fórumokon.
Működtetjük a gyermekvédelmi jelzőrendszert, annak tagjaival szoros kapcsolatban vagyunk.
(Gyermekjóléti szolgálatok, iskolarendőr, iskolaorvos és védőnő.)

5. Az általános iskolák 1-8. évfolyamán, a tanítási év során tervezett színházi, tánc- és cirkuszi
előadások, komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei
látogatásának tervezett időszaka
A Lázár Ervin program keretében megvalósuló programokon kívül a terepülésen szervezett
műsorokon vesznek részt a tanulók. Ritka esetben fordul elő, hogy az osztályfőnök által
megszervezett szülői hozzájárulásból valósulnának meg ilyen programok.
6. Pályázatok bemutatása: típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása,
stádiuma, egyéb információk
Az előző tanévben nyertes két pályázatunk megvalósítási időszaka a vírushelyzet
következtében meghosszabbításra került.
 NTP-MŰV-20 Digitális és UV színházi varázslat a Sárközben: bevont tanulók száma: 13
fő.
A pályázat keretében feketeszínházi UV technikával bábelőadások valósulnak meg.
Sárközi mese feldolgozása, mese –és versillusztráció. A program tartalmaz egy pécsi
Bóbita Bábszínházi látogatást, illetve egy kézműves foglalkozást családtagokkal.
Felelős: Kozma Erzsébet
 NTP-KNI-20 Modern divat sárközi motívumokkal: bevont tanulók száma: 12 fő.
A pályázat keretében sárközi motívumokkal ellátott ékszereket, öltözéket, lábbelit,
egyéb kiegészítőt készítenek a tanulók. A program tartalmaz egy kirándulást és egy
közös kézműves foglalkozást szülőkkel.
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Felelős: Bernád Enikő és Kozma Erzsébet
A tanév során tervezett pályázatok:
 Útravaló Ösztöndíjprogram
 Nyári Napközis Erzsébet-tábor megvalósítása
 Csodaszarvas tábor megvalósítása
7. A témahetek megszervezése
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között,
d) Magyar Diáksport Napja: 2021. szeptember 24.

X.
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X.

A munkaterv mellékletei
1. Munkaközösségek munkaterve
8. A diákönkormányzati munka tervezése, munkaterve
9. Az iskolai sportkör szakmai programja
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1. sz. melléklet
Munkaközösségek munkatervei
Alsó tagozat, felelős: Bernád Enikő
SZEPTEMBER
szept. 23.

Tej Roadshow

Feladatok

szept. 24.

Magyar Diáksport Napja

szept. 30.

Népmese Napja

OKTÓBER
okt. 6.
okt. 8.
okt. 12.
okt. 22.
okt. 23. – nov. 1.

Feladatok
Aradi Vértanúk Napja – megemlékezés
DIFER-mérés előkészítésének határideje
Óvoda-iskola átmenet program éves tervezése
OH-nak jelezni a DIFER-mérésben résztvevők számát
Őszi szünet

Felelős
8.o.
ig.
ig., alsós mk.
ig.

NOVEMBER
nov. 3.
nov. 5.
nov. 15-19.
nov. 15-19.
nov. 19.
nov. 22-26.
nov. 23.
nov. 23.
nov. 26.
nov. 30.

Feladatok
DIFER mérés kezdete
Iskolai könyvtárak országos napja
Fogadó órák
Ki tud többet Angliáról / Németországról? 1. forduló
Táblajátékok
Pályaválasztási nap
Alsós háziverseny: alapműveletek 1. forduló
Méréshez szükséges adatok az OH-nak
Adventi gyertyagyújtás – 1.o.
Alsós háziverseny: helyesírás – 1. forduló

Felelős
Kozma Erzsébet
könyvtáros
of.
Pegler-Ulrik Gyöngyi
alsós mk. / DÖK
mk.-k
ig.h., Tamási Józsefné
ig.
ig.h., Bernád Enikő
Gál-Pál Zita

DECEMBER

Feladatok

dec. 3.

Adventi gyertyagyújtás – 2.o.

dec. 6.
dec. 10.
dec. 17.
dec. 21.
dec. 22. – jan. 2.

Mikulás osztálykeretben
Adventi gyertyagyújtás – 3.o.
Adventi gyertyagyújtás – 4.o.
Karácsonyi projektnap, karácsonyi közös éneklés
Téli szünet

JANUÁR
jan. 7.
jan. 14.

Szülők értesítése bukásokról
Könyvtári foglalkozás: Kincskeresés Sárközben (alsó tagozat)

jan. 21.

Magyar kultúra napja

FEBRUÁR
febr. 1.
febr.
febr. 7-8.
febr. 9.
febr. 18.
febr. 18.
febr. 23.
febr. 21-25.
febr. 25.

Feladatok

Feladatok
Iskolai faliújság aktualizálása
DIFER követő mérés – 2.o.
Szülői értekezletek
Alsós háziverseny – helyesírás, 2. forduló
Könyvtári foglalkozás – könyvtárhasználat, 3-4. o.
Alsós farsang
Alsós háziverseny – alapműveletek, 2. forduló
Ki tud többet Angliáról / Németországról? 2. forduló
Diktatúrák áldozatainak napja, osztálykeretben

Felelős
ig.h.
Kilián Zsolt, Csongrádi
Eszter
könyvtáros / DÖK

Felelős
ig.h., Borsiczky Iván,
Tóth Judit
of.
ig.h., Tamási Józsefné
ig.h., Gál-Pál Zita
ig.h., mk. vez., DÖK

Felelős
of.
könyvtáros
magyartanárok,
könyvtáros
Felelős
2.o.
Kozma Erzsébet
ig., of-k
Gál-Pál Zita
könyvtáros
3.o.
Tamási Józsefné
Pegler-Ulrik Gyöngyi
of-k, történelemtanár
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MÁRCIUS
márc. 1.
márc. 7-11.
márc. 18.

Feladatok
Iskolai faliújság aktualizálása
„PÉNZ7” – pénzügyi, vállalkozói témahét – Mini World
Könyvtári foglalkozás – tematikus mondák világa, 3-4. o.

ÁPRILIS
ápr.1.
ápr. 8.
ápr. 12.
ápr. 13.
ápr. 14-19.
ápr. 20.
ápr. 22.
ápr. 25-29.
ápr. 26.
ápr. 27.

Feladatok
Iskolai faliújság aktualizálása
Versmondó verseny
Munkaértekezlet, fogadó órák
Húsvéti projektnap
Tavaszi szünet
Ápr. 16. A holokauszt áldozatainak napja – osztálykeretben
Könyvtári foglalkozás – tematikus mesék világa, 1-2. o.
Fenntarthatósági témahét
Alsós háziverseny – helyesírás, 3. forduló
Alsós háziverseny – alapműveletek, 3, forduló

MÁJUS
május 2.
május 2-6.
máj. 6.
máj. 10-11.

Feladatok
Iskolai faliújság aktualizálása
Ki tud többet Angliáról / Németországról? – 3. forduló
Táblás játékok – helyi válogató és bajnokság
Szülői értekezletek

máj. 27.

4. oszt. kimeneti mérés

JÚNIUS - AUGUSZTUS
jún.
jún. 13.
jún. 14.
jún. 15.

Osztálykirándulások
Egészség-délután
Bíborvég Nap – családi nap
Sportnap

Felelős
1.o.
mk-k
könyvtáros
Felelős
3.o.
könyvtáros, mk. vez.
ig., ig.h.
mk. vez., DÖK
of., történelemtanár
könyvtáros
mk-k
mk
mk
Felelős
4.o.
Pegler-Ulrik Gyöngyi
alsós mk
ig., ig.h., of-k
ig.h., Gál-Pál Zita,
Hollóné Török Mónika

Feladatok

Felelős
o.f –k
mk. vez., DÖK
mk.vez., DÖK
mk.vez., DÖK

Felső tagozat, felelős: Pegler-Ulrik Orsolya Gyöngyi
SZEPTEMBER
szept. 2.
szept. 13-17.
szept. 23.

Faliújság aktualizálása
Szülői értekezletek
Tej Roadshow

szept. 24.

Magyar Diáksport Napja

szept. 20. – okt. 11.
szept. 30.
OKTÓBER

Feladatok

Pályaválasztást
nyolcadikosoknak
Népmese Napja

megalapozó

kompetenciák

okt. 4.
okt. 4.
okt. 6.
okt. 8.
okt. 23. – nov. 1.

Feladatok
Pályaválasztást
megalapozó
kompetenciák
nyolcadikosoknak
Iskolai faliújság aktualizálása
Állatok Világnapja: osztályok közötti vetélkedő
Aradi Vértanúk Napja – megemlékezés
Kerékpártúra
Őszi szünet

NOVEMBER
nov. 2.
nov. 5.
nov. 5.

Feladatok
Faliújság aktualizálása
Takarékossági világnap
Iskolai könyvtárak országos napja

szept. 20. – okt. 11.

Felelős
5.o.
ig., of.
ig.h.
Kilián Zsolt, Csongrádi
Eszter
vizsgálata

8.o. of.
könyvtáros / DÖK
Felelős

vizsgálata

8.o. of.
6.o.
DÖK
8.o.
Kilián Zsolt

Felelős
7.o.
DÖK
könyvtáros
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nov. 5.
nov. 12.
nov. 15-19.
nov. 15-19.
nov. 19.
nov. 22-26.
nov. 26.
nov. 26.

Nyolcadikos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről
Mazsola-avató: tréfás feladatok az 5. osztályosoknak
Fogadó órák
Ki tud többet Angliáról / Németországról? 1. forduló
Táblajátékok
Pályaválasztási nap
Adventi gyertyagyújtás – 1.o.
Kézműves délután: iskola karácsonyi dekorációja

DECEMBER

Feladatok

dec. 3.

Adventi gyertyagyújtás – 2.o.

dec. 3.
dec. 3.
dec. 6.
dec. 10.
dec. 11. (szombat)
dec. 17.
dec. 21.
dec. 22. – jan. 2.

Iskolai faliújság aktualizálása
Jelentkezés központi felvételi vizsgára
Mikulás osztálykeretben
Adventi gyertyagyújtás – 3.o.
Belső műhelymunka: Karácsonyi projektnap tervezése
Adventi gyertyagyújtás – 4.o.
Karácsonyi projektnap, karácsonyi közös éneklés
Téli szünet

JANUÁR
jan. 3.
jan. 7.
jan. 3.- 31.
jan. 18.

Iskolai faliújság aktualizálása
Szülők értesítése bukásokról
Ötösgyűjtő verseny
Központi írásbeli felvételi

jan. 21.

Magyar kultúra napja

jan. 21.
jan. 26.
jan. 28.

Félévi diákönkormányzati ülés
Pályaválasztási szülői értekezlet
Játék délután – táblajátékok

FEBRUÁR
febr.
febr. 4.
febr. 7-8.
febr. 11.
febr. 21-25.
febr. 25.

Feladatok
FIT mérés testnevelés órákon (5-8.o.)
Kézműves nap – farsang
Szülői értekezletek
Valentin napi disco
Ki tud többet Angliáról / Németországról? 2. forduló
Diktatúrák áldozatainak napja, osztálykeretben

MÁRCIUS
márc. 7-11.
márc. 11.
márc. 11.
márc. 18.

Feladatok
„PÉNZ7” – pénzügyi, vállalkozói témahét – Mini World
„PÉNZ7” vetélkedő
Iskolai ünnepély – március 15.
Könyvtári foglalkozás – tematikus mondák világa, 3-4. o.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában
Víz világnapja – vetélkedő
Módosított jelentkezési lapok továbbítása

márc. 16-17.
márc. 22.
márc. 23.
ÁPRILIS
ápr. 8.
ápr. 12.
ápr. 13.
ápr. 14-19.

Feladatok

Feladatok
Versmondó verseny
Munkaértekezlet, fogadó órák
Húsvéti projektnap
Tavaszi szünet

8.o. of.
DÖK
of.
Pegler-Ulrik Gyöngyi
DÖK
mk.-k
ig.h., Bernád Enikő
DÖK
Felelős
ig.h., Borsiczky Iván,
Tóth Judit
Kézműves szakkör
8. of.
of.
ig.h., Tamási Józsefné
mk. vez.
ig.h., Gál-Pál Zita
ig.h., mk. vez., DÖK

Felelős
8.o.
of.
DÖK, of-k
8.o. of.
magyartanárok,
könyvtáros
DÖK
8.o. of.
DÖK
Felelős
Kilián Zsolt
DÖK
ig., of-k
DÖK
Pegler-Ulrik Gyöngyi
of-k, történelemtanár
Felelős
mk-k
DÖK
???????
könyvtáros
8.o. of.
DÖK
8.o. of., ig.h.
Felelős
könyvtáros, mk. vez.
ig., ig.h.
mk. vez., DÖK
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ápr. 20.
ápr. 3-4. hete
ápr. 25-29.
ápr. 26.
ápr. 30.
ápr.

Ápr. 16. A holokauszt áldozatainak napja – osztálykeretben
Városkörnyéki labdarúgó, és atlétikai bajnokság
Fenntarthatósági témahét
Föld napja projektdélután
Értesítés a középfokú felvételiről
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetvédelmi verseny

of., történelemtanár
Kilián Zsolt
mk-k
DÖK
8.o. of.
Valentinyi János

MÁJUS
május 2-6.
máj. 6.

Feladatok
Ki tud többet Angliáról / Németországról? – 3. forduló
Kézműves délután – Anyák napja
Kisiskolák
városkörnyéki
labdarúgó
Kisiskolás megyei atlétikai bajnokság
Diákgyűlés
Szülői értekezletek
Országos kompetencia mérés – 8. évfolyam
Országos kompetenciamérés – 6. évfolyam
Könyvtári foglalkozás – filmvetítés, francia nap
Madarak és fák napja
Játékdélután – gyermeknap

Felelős
Pegler-Ulrik Gyöngyi
DÖK

máj.
máj. 6.
máj. 10-11.
máj. 4-17.
máj. 18-31.
máj. 20.
máj. 22.
máj. 27.
JÚNIUS - AUGUSZTUS
jún. 1.
jún.
jún. 3.
jún. 10.
jún. 13.
jún. 14.
jún. 15.
jún. 18.
jún. 22.

bajnoksága,

Feladatok
Iskolai faliújság aktualizálása
Osztálykirándulások
Megemlékezés - Nemzeti összetartozás napja
Ki mit gyűjt? – kiállítás, csere-bere bazár
Egészség-délután
Bíborvég Nap – családi nap
Sportnap
Ballagás
Tanévzáró - Legtöbbet javító osztály – félév év vége - jutalom

Kilián Zsolt
ig.
ig., ig.h., of-k
felsős mk
felsős mk
könyvtáros
DÖK
DÖK
Felelős
7. o.
o.f –k
7. o.
DÖK
mk. vez., DÖK
mk.vez., DÖK
mk.vez., DÖK
7-8. o. of-k
ig., ig.h., DÖK
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2. melléklet
A diákönkormányzati munka tervezése, munkaterve
Készítette: Vaszlavek Ildikó
SZEPTEMBER
3.
30.

ALAKULÓ ÜLÉS
NÉPMESE NAPJA RAJZPÁLYÁZAT-MESEILLUSZTRÁCIÓ

Felelős
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár

OKTÓBER
4.
4.

Feladatok
FALIÚJSÁG AKTIVIZÁLÁS-NAGYABLAK (6. OSZTÁLLYAL)
ÁLLATOK VILÁGNAPJA VETÉLKEDŐ OSZTÁLYOKNAK

Felelős
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár

NOVEMBER
5.
12.
19.
26.

Feladatok
TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP TOTÓ EGYÉNI VERSENY
MAZSOLA-AVATÓ
JÁTÉKDÉLUTÁN, TÁBLÁS JÁTÉKOK
KÉZMŰVES DÉLUTÁN, ISKOLA ADVENTI DEKORÁCIÓJA

Felelős
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár

DECEMBER
1.
6.
21.

Feladatok
FALIÚJSÁG AKTIVIZÁLÁS, NAGYABLAK (5.OSZTÁLLYAL)
MIKULÁS NAP OSZTÁLYKERETBEN
KARÁCSONYI PROJEKDÉLUTÁN

Felelős
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár

JANUÁR
21.
28.
3-31.

Feladatok
FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
JÁTÉKDÉLUTÁN, TÁBLÁS JÁTÉKOK
ÖTÖS-GYŰJTŐ VERSENY EGYÉNI/OSZTÁLYONKÉNT

Felelős
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár

FEBRUÁR
4.
11.

Feladatok
KÉZMŰVES DÉLUTÁN, FARSANGI DEKORÁCIÓ
VALENTIN-NAPI BÁL

Felelős
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár

MÁRCIUS
11.
22.

Feladatok
PÉNZHÉT VETÉLKEDŐ OSZTÁLYOKNAK
VÍZ VILÁGNAPJA VETÉLKEDŐ

Felelős
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár

ÁPRILIS
1.
13.
26.
29.

Feladatok
FALIÚJSÁG AKTIVIZÁLÁS NAGYABLAK (8. OSZTÁLLYAL)
HÚSVÉTI PROJEKT
KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTDÉLUTÁN
FENNTARTHATÓSÁGI HÉT-KÉZMŰVES-ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Felelős
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár

MÁJUS
6.

Felelős
DÖK-segítő tanár

27.

Feladatok
KÉZMŰVES DÉLUTÁN-ANYÁK NAPJA AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS
MADARAK ÉS FÁK NAPJA (RAJZVERSENY, FOTÓPÁLYÁZAT,
VETÉLKEDŐ VAGY/VAGY)
GYERMEKNAPI JÁTÉKDÉLUTÁN

JÚNIUS - AUGUSZTUS
1.
10.
13.
14.
15.

Feladatok
FALIÚJSÁG AKTIVIZÁLÁS NAGYABLAK (7. OSZTÁLLYAL)
KI MIT GYŰJT? KIÁLLÍTÁS, CSERE-BERE
EGÉSZSÉGNAP
BÍBORVÉG NAP, CSALÁDI NAP
SPORTNAP

Felelős
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár

22.

Feladatok

DÖK-segítő tanár
DÖK-segítő tanár
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3. melléklet
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
Csongrádi Eszter
Csongrádi Eszter
Kilián Zsolt

Szeptember
- Szervezési feladatok: sportcsoportok létrehozása
- Gyakorlási lehetőség biztosítása
- Részvétel a megyei Ügyességi csapatbajnokságon III., IV. korcsoport
- Magyar Diáksport Napja szept. 24.
Október
- Sportcsoportok általános képességfejlesztése (alapozás)
- Gyakorlási lehetőség biztosítása
- Kisiskolák sportversenye
- Kerékpártúra
November
- Gyakorlási lehetőség biztosítása
- Futsal bajnokság városkörnyéki mérkőzései
December
- Alsó tagozatosok játékos sportversenye
- Futsal bajnokság városkörnyéki mérkőzései
- Karácsonyi Focikupa
Január
- Taktikai feladatok, technikai elemek gyakorlása az említett sportágak edzésein
- Téli sportok: szánkóverseny
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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

