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I.     Helyzetelemzés 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 
21.§(3)bekezdése szerinti tartalommal,figyelemmel a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123.§(1) 
bekezdésében leírtakra kiadott szakmai alapdokumentumban 
meghatározottak szerint: 

 

 

 



  Köznevelési és egyéb alapfeladatok 
  
 1. Általános iskolai nevelés-oktatás 
  - nappali rendszerű iskolai oktatás 
  - alsó tagozat, felső tagozat 

- sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai 
nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, autizmus 
spektrumzavar, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi 
fogyatékos, értelmi fogyatékos – középsúlyos értelmi 
fogyatékos) 

 
 

 2. Óvodai nevelés 
- sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai 

nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, autizmus 
sprektumzavar, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi 
fogyatékos, értelmi fogyatékos – középsúlyos értelmi 
fogyatékos) 

3. Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 
működtetése 

 4. Egyéb köznevelési foglalkozás 
  - napközi otthonos ellátás 1-4 évfolyamon 
  - tanulószoba 5-8 évfolyamon 
  - Szakkörök 
 
 5. Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 
 
 

A 2020/2021-es tanév rövid esemény leírása, 
tapasztalatai: 

Szeptember 1-én megkezdődött a 2020/2021-es tanév, amit 
előzetesen már több hónapja terveztünk és augusztus utolsó napjaiban, 
két hetében lázas munka folyt a tantermek, felszerelések, 
segédanyagok előkészítésében.  

A tanévnyitó ünnepséget, hagyományainknak megfelelően a 2. 
osztályosok szervezték. Ekkor még úgy gondoltuk, hogy nem lesz 
rendkívüli évünk. 

Szeptember hónapban több esemény is követte egymást. 
Gyermeknap, Takarítási világnap, Természetbarát szakkör 
kirándulása a Vadkerti tóhoz, rajzversenyre való benevezés.  



 Október elején még koszorúztunk a diákönkormányzat 
képviselőivel az Aradi vértanuk emléktáblájánál, de az őszi szünetig 
egyre csak romlott a járványhelyzet országunkban.  

Novemberben már a pandémia miatt az iskolai programokat is 
át kellett értékelni és szervezni. 

 
Decemberben elérte dolgozóinkat is a koronavírus. A 

pedagógusok tesztelése következtében a második alkalommal 5 főnek 
lett pozitív a tesztje. Beindultak az osztályok karanténba vonulásai. 
Ez a körülmény december végére érte el a negatív csúcspontját, még 
szerencsénkre a több hetes téli szünet ideje alatt sikerült a helyzetet 
normalizálni. Elkezdődött újból a tantermen kívüli oktatás, úgy hogy 
a gyermekek egy része jelenléti, másik része pedig távoktatásban 
(papír alapú) vett részt. De ez a hónap hozta el számunkra az elmúlt 
évek (talán évtizedek) legnagyobb örömét is, megkezdődött az udvar és 
a Köztársaság utca felöli bejárat felújítása, a töredezett, 
balesetveszélyes beton és járda felület felújítása, kicserélése modern 
térkŐre!  

Januárban a téli szünet után ismét jelenléti oktatásra tértünk 
vissza, de az iskolán belüli érintkezés, mozgás, az óvintézkedések 
szigorú betartása mellett is nagyon korlátozott volt.  

Februári tervezett programjaink: Biztonságos Internet Nap, 
Farsang, Aranytoll – szépíróverseny, Megyei és országos 
sportversenyeken való részvétel, Parasport Nap, A kommunista és 
egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja, Téli madáretetés – 
könyvtár házi versenye. Mint a felsorolásból is látszik, programokban 
gazdag hónapot terveztünk. 

És mikor március elején köszöntöttük volna a „Szebbik nem” 
képviselőit, ismét romlott a járványhelyzet, 8-tól minden osztály áttért 
a tantermen kívüli oktatásra.  

Áprilist a tavaszi szünettel kezdtük, amit követett a tantermen 
kívüli oktatás következő fejezete. Az alsósok április 19-én, a felsősök csak 
május 10-én jöhettek újból vissza a suliba.  

És a gyermekektől, szülőktől, kollégáktól kapott jelzések alapján, 
mindenki nagyon várta a május 10-ét, ekkor telt meg ismét az iskola 
gyermekzsivajjal. Visszatérhetett mindenki a „normál” oktatási 
menethez. 

És az utolsó hónapra, júniusra szinte minden napra jutott 
valamilyen új élmény. Természetbarát szakkör kirándulása, 
osztálykirándulások, a „Nemzeti összetartozás napi” emlékműsor, 
elmaradt „Roma hét” egy napba sűrítve, „Ki mit tud?”, DÖK által 
szervezett „Pedagógus Nap”, Bankett a ballagóknak, „Fordított Nap”, 



Ballagás és tanévzáró, a sporttábor és a napközis tábor is a hónap 
végén. 

 
Az iskolaőr alkalmazása szerintem nagyon hasznos és 

előremutató kezdeményezés volt. Remélem, hogy még sok éven át 
segíti munkánkat. 

3 kolléganőnk nyugdíjba ment: Törteli Lajosné, Királyné Tülkös 
Klára, Nagy Zoltánné.  

Pedagógusaink is kaptak elismeréseket: Siha János minősítése, 
Nagy Zoltánné „Kiskunhalas Város Közneveléséért” díja, Gömzsikné 
Stachó Tímea „Pro Juventute” elismerése, Egyed-Izsákné Szabó 
Katalin „Miniszter Elismerő Oklevele”, Hurtonyné Péter-Szabó Erika 
a „Tankerületi Igazgató Asszony Díszoklevele” kitüntetése érdemel 
külön kiemelést. 

Szeretnék kihangsúlyozottan  köszönetet mondani azoknak az 
osztályfőnököknek és segítőiknek akik az osztálykirándulásokat 
szervezték és azoknak a kollégáknak a munkáját is elismerni, akik a 
régi hagyományokhoz visszatérve, a nyári szünetben táboroztatták 
diákjainkat vagy segítették a táboroztatókat.  És egyben kérek 
mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten csatlakozzon hozzájuk a 
következőkben. 

 
 
 

II. A 2021/2022-es év feladatai: 
 

 A tavalyi tanévben, a változó körülményekhez való rugalmas és 
gyermek centrikus hozzáállásért és a járványhelyzet ideje alatt 
tanúsított szinte emberfeletti munkáért mindenkit dícséret illet!   Ez  
időszak alatt látszódott meg, hogy milyen nagy is a közösség teherbíró 
képessége.  

Remélem a 2021/2022-es tanévben nem a COVID okozta 
nehézségek leküzdésére kell plusz energiákat mozgósítanunk, hanem 
az oktatásra, változatos és tartalmas iskolai és szabadidős 
programokra, amiket a diákjainkkal együtt élünk át.  

 
A tanév 2021. szeptember 1-én kezdődik és a szorgalmi időszak  

2022. június 15-ig tart.  Összesen 181 tanítási nap. 
 
 

 
 



Statisztikai adatok: 
 
Az intézményben a statisztikai számok alig-alig változtak az 

elmúlt évhez képest (2021. augusztus 30-i állapot)! 
 
Iskola – Diákok 

 
 Tanulói összlétszám:   104 fő 
 
Alsó tagozatos:     37  fő 
 
Felső tagozatos:      67 fő 
 
Tanulásban akadályozott:    87 fő 
 
Értelmileg akadályozott:    17 fő 
 
Egyéni tanrend szerint tanuló:    9 fő 
 
 
Iskola - DOLGOZÓk 
 
Pedagógusok:    27 fő 
 
NOKS-osok:     9 fő 
 
Technikai dolgozók:    7 fő 
 
Egyéb dolgozók:    10 fő 
 
Óraadók:      7 fő 
 
 
Utazó gyógypedagógus által fejlesztett SNI-is diákok 
 
Évről évre növekszik a számuk. Jelenleg még tart az igények 

felmérése, de az eddig leadottakból látszódik, hogy az idén is emelkedik 
a fejlesztésre szorulók százaléka. 

 
 
 
 



Utazó gyógypedagógusok 
 
Sajnos évről évre nem emelkedik az utazó gyógypedagógiai 

ellátásban dolgozók száma. Nagyon nehéz a jelentős mértékben 
megnövekedett igényeket lefedni. Vagy úgy is kifejezhetem magam, 
hogy nem tudunk minden fejlesztésre szoruló gyermekhez eljutni. 
Szintén még tart a dolgozók felkutatása, de nem látszik jelentős 
mértékű  javulás.  

 
 

SZAKMAI FELADATOK: 
 

1. Új kerettanterv alapján a megfelelő évfolyamokon a 
tantervek elkészítése. 

2. Ennek megfelelően, új tanmenetek kidolgozása.. 
3. Továbbra is a Komplex Allapprogramnak megfelelően az órák 

tervezése, lebonyolítása. 
4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

felkutatása,gondozása. 
5. Belső kommunikáció erősítése, új tudás átadási formák 

keresése. 
6. Önképzés 
7. Felkészülés az esetleges iskolán kívüli oktatás lehetőségére. 
8. Lázár Ervin Programban  való részvétel 
9. MUSE művészeti pályázatban való részvétel 

 
 
 
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok a 2021-2022-es tanévben 

 

 Nincs gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, ezért az 
osztályfőnökökre fokozott felelősség és teher hárul.  

A hiányzások összesítése, az igazolatlan hiányzások okának 
legrövidebb időn belüli kivizsgálása, a szükséges intézkedések 
megtétele, kezdeményezése, a családokkal való közvetlen 
kapcsolattartás. 

A nehezen nevelhető magatartási problémákkal küzdő 
tanítványok kiemelt figyelme.  Feladata, hogy mielőbb felismerje, mi 
húzódik a problémák hátterében.  

Osztályukba járó tanulók vonatkozásában  a Család – és 
Gyermekjóléti Központ  és  Szolgálat  munkatársaival  tartják a 
kapcsolatot. Jobban be kell vonni a Szülői Közösséget az 
ifjúságvédelmi feladatokba is. 



 

A speciális körülmények miatt a tantestület minden tagja 
bekapcsolódik ebbe a tevékenységbe, hiszen a magatartási problémák 
kezelése, igazolatlan hiányzások okainak feltárása,tanfelszerelés 
hiánya,betegen érkezők ellátása,a szülők megkeresése mindenkit érint. 

 
A munkatervben tervezett szülői értekezleteken túl a 

pedagógusok heti fogadóórája lehetőséget nyújt arra,hogy a szülők 
rendszeresen megbeszélhessék a felmerülő problémákat, segítséget 
kérjenek a gyermekükkel kapcsolatos tanulási, nevelési nehézség 
megoldásában. 
 

A gyermekvédelmi munkába kapcsolódik be az iskolaorvos és a 
védőnő. Heti két nap dolgoznak az iskolában. 
 

 
 

 

 

2021-2022-es tanév kiemelt nevelési célja: 
 

- A digitális kultúra a közösségépítés 
szolgálatában! 
 

- ·       A digitális eszközök és fórumok használatának gyakorlása, 
magabiztosság elnyerése. Esetleges digitális oktatás esetén a 
megfelelő színtereken a valós közösségek működésének 
áthelyezése a virtuális világba. Ennek révén a kapcsolatok 
beszűkülésének megakadályozása. 

- ·       A digitális eszközök biztonságos használatának megtanítása 
(internet veszélyei, segítségkérés stb.). 

- ·       A csoporton belüli segítségnyújtás virtuális formáinak 
kialakítása ( tanulócsoport, önsegítő csoport, lelki támogatás a 
csoporton belül). 

 
 
 
 

 



2021-2022-es tanév kiemelt oktatási célja: 
 

- „Jövőd a tét!” Alapkészségek fejlesztése a 
matematika és a digitális kultúra területén! 
 

- A nevelési célhoz kapcsolódóan az oktatásban is szeretnénk a 
digitális kultúrára építeni, ezért kiemelt célként kezeljük. Ez 
mellett a matematika tantárgy tanítására, oktatására 
szeretnénk nagyobb hangsúlyt helyezni ebben a tanévben. 

 

 
III.  PROGRAMTERV: 

 

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 
a 2021/2022. tanév rendjéről 

 
 

 
DÁTUM PROGRAM 

 
Felelős Megjegyzés 

Augusztus 
23. 

8-12 óra 

Alakuló értekezlet, 
“Csapatépítő  nap” 

Sörös Imre, 
Oláhné 

Szabadszállási 
Terézia 

 

Augusztus 
26. 
csütörtök 
8-12  óra 

Osztályozó, javító 
vizsgák 

vizsgabizottság 
elnöke és tagjai 

 

Augusztus 
27. péntek 

Bizonyítványok 
kiadása 

osztályfőnökök  

Augusztus 
30. 
hétfő 9 óra 

Tanévnyitó értekezlet 
- 2021/2022-es tanév 

rendje, 
programterv és 
munkaterv 
elfogadása 

igazgató Fenntartónak: 
jegyzőkönyv, 
munkaterv 
 



 

Szeptember 
1. szerda 
8 óra 

ISKOLAI 
TANÉVNYITÓ 
ÜNNEPSÉG  
Első tanítási nap 

- Minden órát az 
osztályfőnökök 
tartják ( Kréta 
napló beírása 
órarend szerint) 

- szervezési 
feladatok: 
házirend, órarend 
ismertetése .Szülők 
tájékoztatása. 

- Adatlapok 
kitöltése. 

- munkavédelmi, 
balesetvédelmi 
oktatás (aláíratni 
a tanulókkal) 

- DÖK-be 
osztályképviselők 
megválasztása a 
felső tagozaton 

Étkezési igény pontos 
felmérése – leadni 
Zsuzsinak stb. 

 

Kovács-Farkas 
Ágnes 
osztályfőnökök 
 

¼ 8-ra jövünk, 
osztályfőnök 
az 
osztályával 

Szeptember  
2. hét 

DÖK alakuló ülés: 
- Delegált tagok 

bemutatkozása, 
elfogadása 

- Munkaterv 
elfogadása 

Losonczi László  

Szeptember 
3. péntek 

Tanszercsomagok 
átvétele, kiosztása 

Iskolatitkár, 
osztályfőnökök 

 

Szeptember 
3. péntek 

Dolgozói találkozó 
(“Traccsparty”) 

Sörös Imre, 
Oláhné 

 



Szabadszállási 
Terézia 

Szeptember  
6-10. 

Szülői értekezletek 
 

of. meghívók 
beírása 
 

Szeptember 
3-4 hét 

Őszi gyermeknap Losonczi L., Sörös 
I. 

Ig. szünet (1.) 

Szeptember 
18. 
 (20. hétfő) 

Takarítási világnap Hirsch L. 
Brecska B. 
 
 
 
 
 

 

Szeptember 
20. hétfő 

Tanmenetek feltőltése a 
KRÉTÁ-ba 

Munkaközösség 
vezetők 

 

Szeptember 
24. péntek 

- Anyakönyvek 
kitöltése, 

- statisztika 
- Intézményi 

statisztikai 
adatszolgáltatás 

- Fizikai állapot 
felmérő adatlapok 
(1-4 évf.) 

of., testnevelést 
tanítók 

Ig.: beszedi, 
ellenőrzi és 
aláírja 
Statisztikai 
adatok 
leadása 

Szeptember 
30. 

Mesevilág – olvasás 
verseny 5-7. o. 

Bálint T.  

Szeptember 
30. 
csütörtök 

Tanév eleji felmérések szaktanárok  

Szeptember 
30. 
csütörtök 

Szakmai 
dokumentumok leadása: 
tanmenetek, habis 
tervek 

munkaközösség 
vezetők 

 

Szeptember Megyei 
sportversenyeken való 
részvétel 

Balogh A. Siha J.  

Szeptember-
Október 

Vadászati 
Világkiállítás 

Tóth-Abonyi B-
né, Bálint T. 

 



Október 6.  
szerda 

AZ ARADI 
VÉRTANÚK 
EMLÉKNAPJA  
 Nemzeti Gyásznap okt. 
6.    

osztályfőnökök, 
szaktanárok 

 

Október 3. 
hét 

Szivárvány 
rajzverseny 1-8. o. 

Bálint T.  

Október 3-4. 
hét 

Nevelőtestületi 
értekezlet 

Ig., Ig. hely.  

Október 22. 
péntek 

NEMZETI ÜNNEP  
- iskolai ünnepség 

 
 

Bálint-Buzás É., 
Oláhné Sz. T. 

 

Október 25-
29. 
 

ŐSZI SZÜNET  
Utolsó tanítási nap: 
október 22. (péntek) 
Első tanítási nap: 
november 2. (kedd) 

of. értesítik a 
szülőket, 
kollégiumot 

 

Október 31-
ig 

Az általános iskola 
szóban tájékoztatja a 8. 
osztályos tanulókat a 
felvételi eljárás 
rendjéről 

8-os 
osztályfőnökök 

 

Október Megyei sportversenyek Balogh A. Siha J.  

November 
11. csütörtök 

Márton napi 
vigaszságok 

Kovács-Farkas 
Á. Vörös Zs. 

 

November 
13. 
 (12. péntek) 

A MAGYAR NYELV 
NAPJA 
osztályszintű program 

magyart tanítók  

November 
12-ig 

DÖK ülés: 
– feladatpontosító 

megbeszélés 

Losonczi László  

November 
26. 

A tanulók negyedéves 
értékelése 
 

Szaktanárok és 
osztályfőnökök 

Értesítés a 
szülőknek 

November Megyei sportversenyek Balogh A. Siha J.  

December 
6. hétfő 

MIKULÁS 
 

  



Lehóczki L., 
Schneider B., 
Domján E. 
 
 
 

December ADVENTI 
KÉSZÜLŐDÉS,  
Biztibusz program 
 

Aladics E., 
Vajdáné Cs. 
Hirsch L., 
Losonczi L. 
Zadravecz A. 

 
 
 
 
 
 

December 
21. Kedd 
 

KARÁCSONYI 
ÜNNEPSÉG 
 
 
 
 
 
 

Vörös Zs., 
Gömzsikné S.T.., 
Szabó R., 
Brecska B. 

 

December  Országos versenyek Balogh A., Siha 
J. 

 

December   
22- 
December 
31. 

TÉLI SZÜNET 
Utolsó tanítási nap: 
december 21. kedd 
Első tanítási nap: 
január 3. hétfő  

of. értesítik a 
szülőket, 
kollégiumot 

 

2022 január 
03-tól  
június 15-ig-
ig 

A tanulók fizikai 
állapotának és 
edzettségének 
vizsgálata 5-8. 
évfolyamon 

testnevelők NETFIT 

Január 10-
11. hétfő, 
kedd. 

Magántanulók és 
mulasztók félévi 
vizsgáztatása 

ig.h., 
munkaköz.vez 

 

Január 17-
19. 

- Osztályozó 
értekezlet  

Igazgató  

Január 22.  A MAGYAR 
KULTÚRA NAPJA 

osztályfőnökök  



( 21-e 
péntek) 

- osztályszintű 
program 

Január 21. 
péntek 

- A tanév első 
félévének vége  

- tantárgyi félévi 
felmérések vége 

 

szaktanárok   

Január 28-
ig. 

Félévi eredmények 
tájékoztatója a szülők 
felé 

osztályfőnökök  

Január 
utolsó hete 

DÖK ülés: 
– első félév értékelése 
– második félév: 

feladatpontosítás 

Losonczi László  

Január  Megyei és országos 
versenyek 

Balogh A., Siha 
J. 

 

Február 1. 
hete 

Nevelőtestületi 
értekezlet 

Igazgató  

Február 
eleje 

Aranytoll szépírás 
verseny 1-4.o., Fogl. 

Giblák J., Túri O.  

Február 11. Biztonságos Internet 
Nap 

 
Oláhné Sz. T. 
 
 
osztályfőnökök, 
tanítók, tanárok 

 

Január 31-
február 04-
ig 

Szülői értekezletek 
 

osztályfőnökök  

Február 
vége 

Parasport nap Testnevelést 
tanítók 

 

Február 14. 
hétfő 

Igazgatói szünet  (2.) 

Február 18-
ig  

A középfokú iskolákba 
való jelentkezés 

8-os 
osztályfőnökök 

 

Február  . FARSANG – 
TÉLTEMETÉS 
 
 

Bálint-Buzás É., 
Aladics E. 

 



 
 

Hurtonyné E., 
Nemesné L., 
Zadravecz A. 

Február 25. 
péntek 

A KOMMUNISTA ÉS 
EGYÉB DIKTATÚRÁK 
ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA- 
február 25.  
-  rádiós megemlékezés 

Losonczi L.  

Március Mezei futóverseny Balogh A., Siha 
J. 

 

Március  Nyíltnap igazgató- 
helyettes 

 

Március  Egyházi jogi személy 
képviselője 
tájékoztatást adhat a 
hit- és erkölcstan 
oktatás 
megszervezéséről 

Igazgató, 
igazgatóhelyettes 

 

Márc. 15. NEMZETI ÜNNEP- 
ISKOLAI ÜNNEPSÉG 

? 
 
 
 
 

 

Március-
Április 

KOMPLEX tanulmányi 
verseny 

Losonczi L., 
Hurtonyné E., 
Túri O. 

 

Március  DÖK ülés Losonczi László  

Március 22. 
kedd 

Víz világnapja Dékány Sz., 
Kántor M. 
 
 
 

 

Április 1-2. 
hete 

Nevelőtestületi 
értekezlet 

Ig., Ig. hely.  

Április 14- TAVASZI SZÜNET 
Utolsó tanítási nap: 
április 13. szerda 

Osztályfőnökök 
értesítik a 
szülőket 

 



Első tanítási nap: 
április 20. szerda 

Április 1. 
 

A Roma kultúra napja 
Magyarországon 
(április első hétvégéje) 

Hurtonyné E. 
Kovács-F. Á., 
Gömzsikné S. T., 
segítő 
asszisztensek 

 

Április 
vége 

Számvarázs 
matematika 
mindenkinek 

Giblák J.  

Április  A tanulók 
háromnegyed éves értékelése 

Osztályfőnökök  

Április  Mezei futóverseny Balogh A., Siha 
J. J.J. 

 

Április 13. A HOLOKAUSZT 
ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA - 
április 15. 
- megemlékezés (rádiós)  

Tóth-A. B-né.  

Április  Biztibusz program Hirsch L., 
Losonczi L. 

 

Április 22. 
péntek 

A FÖLD NAPJA 
iskolai szintű 
programok 
 
 

Döme O-né., 
Dékány Sz., 
Kántor M. 

 

Április 25-
29. 

Fenntarthatósági 
Témahét 

Oláhné Sz. T.  

Május 10.  
kedd 

Madarak és Fák Napja Giblák J., Huczek 
K., Vajdáné Cs. 
 
 
 

 

Május Atlétikai döntő Balogh A., Siha 
J. 

 

Május  Központi felmérők az 
iskolában 

Igazgató 
helyettes, 
munkaközösség 
vezetők 

 



Május 25. 
szerda  

A KIHÍVÁS NAPJA 
 

Testnevelést 
tanítók 

 

Május vége  Gyermeknapi 
kirándulás 

Sörös I., Losonczi 
L. 

 

Június  
( 3-a péntek) 

NEMZETI 
ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJA- Június 4.   
- megemlékezés (rádiós) 

Dékány Sz.  

Június  Magántanulók és 
mulasztók év végi 
vizsgáztatása 

Igazgató, 
szaktanárok 

 

Június 10-ig DÖK ülés: 
– Év végi értékelés 

Losonczi L.  

Június Bankett a 8. 
osztályosoknak 

Ig.  

Június 2-3. 
hete 

Fordított nap Egyed- Izsákné 
K. 

 

Június KI MIT TUD?      Lehóczki L., 
Schneider B.,  
 
 
 

 

Június Atlétika döntő Balogh A., Siha 
J. 

 

Június 2. 
hete 

Osztályozó értekezlet Igazgató  

Június 15.  
szerda 
 

UTOLSÓ TANÍTÁSI 
NAP 
BALLAGÁS  

 Túri Orsolya, 
Egyed-Izsákné 

 

Június  Bizonyítványok 
kiosztása 
 

Osztályfőnökök  

Június  Tanévzáró értekezlet Igazgató  

Augusztus Osztályozó, javító 
vizsgák 
 

Osztályfőnökök, 
szaktanárok 

 

Augusztus  Bizonyítványok 
kiosztása 
 

Osztáyfőnökök  



 
Osztálykirándulások egyéni szervezés alapján. 
 

 

A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 

7-11. között lesz.  

A Digitális Témahét 2022. április 4-8. között, 

A Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között, 

a Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24-én lesz. 
 
  

 
IV.  Ellenőrzési terv: 
 
 

 
HÓNAP 

 
FELADAT 

 
FELELŐS 

 
ELLENŐRZI 

A
U

G
U

SZ
T

U
S 

Munkaközösségek munkatervének 
elkészítése 

Bálint Tünde, 
 Giblák Judit, 

 
Túri Orsolya 

Igazgató, 
Ig. helyettes 

Belső Önértékelési Csoport 
munkatervének elkészítése 

BÖCS tagok Igazgató+ 
helyettes 

DÖK munkatervének elkészítése Losonczi László Ig.+hely. 

Intézmény éves munkatervének 
elkészítése 

Igazgató Fenntartó 



SZ
E

P
T

E
M

B
E

R
 

Pedagógiai dokumentumok elkészítése: 
  
Tanmenetek 
 
 Habilitációs egyéni fejlesztési terv   
minden tanulónak 
  
Anyakönyvek kitöltése, leadása 
  
E-naplóba tanmenetek feltöltése 
  
Intézményi statisztikai adatszolgáltatás 
 
 

Szaktanárok 
Osztályfőnökök 

Ig.+ hely.+ 
munk.köz. 

vezetők 
 

 
Tanulói adatlapok 
 

Osztályfőnökök Ig.+hely. 

 
Ellenőrzők megnyitása,  

Osztályfőnökök Munk. köz. 
vezetők 

 
Készségszint és tantárgyi 
felmérők minden 
osztályban 

Szaktanárok Munk.köz.
vezetők 

 
 Napközis-foglalkozási naplók, E-
napló vezetése 

 Igazgató, 
ig.h. 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

 
 Napközis-foglalkozási naplók 
szakköri naplók 
E-napló 

osztályfőnök, 
pedagógus, 
napközis 

csoport vezetője 

Ig.helyettes 

 
Napközis csoportok, tanulószobai 
csoportok ellenőrzése 
 
Tanítási órák ellenőrzése- 
óralátogatások 
 
Asszisztensek munkájának 
ellenőrzése 

Igazgató, 
Ig.helyettes 

 
 
 

Igazgató, ig.h. 
 

Igazgató-
helyettes, 

Munkaközösség-
vezetők 

  Igazgató 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

 
Tanulók negyedéves értékelése 

Szaktanárok Igazgató 
helyettes 

 
E-napló,napközi- foglalkozási 
naplók, szakköri  naplók 
ellenőrzése 

Ig.helyettes Igazgató 

 
Szakkörök ellenőrzése 
 
Tanítási órák ellenőrzése- 
óralátogatások 
 
 

Ig.helyettes 
 
 

igazgató, ig.h. 
 

Munkaközösség- 
vezetők 

 

Igazgató 



D
E

C
E

M
B

E
R

 
 
E-naplók, napközis- foglalkozási 
naplók , szakköri naplók 
ellenőrzése 

Ig.helyettes Igazgató 

 
Iskolai programok, ünnepségek 
előkészítése 
 
Tanítási órák ellenőrzése- 
óralátogatások 
 
 

Ig.helyettes 
 

Igazgató, 
 Igazgató-
helyettes 

Munkaközösség- 
vezetők 

 

Igazgató 

JA
N

U
Á

R
 

 
Félévi felmérők tantárgyak 
szerint 

Szaktanárok 
Munk.köz.

vezetők 

 
Szakköri munkatervek II. félévre Pedagógusok 

Igazgató- 
helyettes 

 
Tanulók félévi értékelése, 
lezárása 

Szaktanárok, 
osztályfőnökök Ig.+Ig.hely. 

 
Munkaközösség vezetők 
beszámolója 

 
Bálint Tünde,  
Giblák Judit, 
Túri Orsolya 

 

Igazgató 

 
DÖK beszámolója 
 
 

Losonczi László Igazgató 

 
Intézményvezetői beszámoló 

Igazgató Fenntartó 

 
E-naplók,ellenőrzők/tájékoztatók 
ellenőrzése 

osztályfőnökök Munk.köz.
vezetők, 
igazgató-
helyettes 

F
E

B
R

U
Á

R
 

 
E-naplók, napközis-foglalkozási 
naplók, szakköri naplók 
ellenőrzése 

Ig.helyettes Igazgató 

 
Technikai dolgozók ellenőrzése 
 
Asszisztensek munkájának 
ellenőrzése 
 
Tanítási órák ellenőrzése- 
óralátogatások 
 

Igazgató 
Ig.helyettes 

 
Igazgató-
helyettes 
Igazgató, 
Igazgató-
helyettes 

Munkaköz.vez. 
 

Igazgató 

M
Á

R
C

IU
S 

szakköri naplók 
E-naplók, napközis-foglalkozási 
naplók, ellenőrzése 

Ig.helyettes Igazgató 

 
Tanítási órák ellenőrzése-
óralátogatások 

Igazgató 
Ig.helyettes, 

Munk.köz.vezet
ők 

Igazgató 



Á
P

R
IL

IS
 

 
Tanulók ¾ éves értékelése 

Szaktanárok Munk.köz.
vezetők 

 
E-naplók, napközis-foglalkozási 
naplók, szakköri naplók 
ellenőrzése 

Ig.helyettes Igazgató 

 
 
Tanítási órák ellenőrzése-
óralátogatás 
 
 
Asszisztensek munkájának 
ellenőrzése 

 
 

Igazgató, 
igazgató-
helyettes 

 
Ig.helyettes 

Igazgató 

M
Á

JU
S 

 
Év végi tantárgyi felmérések 
elkészítése, megíratása 

Szaktanárok 
folyamatosan 

feltöltik a 
témazáró 

dolgozatokat, 
munkaköz. 
vezetőkkel 

összeállítják a 
felmérőket 

Ig.+Ig. 
hely. 

 
Iskolai központi felmérések 

Szaktanárok, 
Munk.köz. 

vezetők 

Ig.+ Ig.hely. 

 
Osztálynaplók, napközis-
foglalkozási naplók ellenőrzése 

Ig. helyettes Igazgató 

JÚ
N

IU
S 

 
Tanulók értékelése, lezárása 

Szaktanárok, 
osztályfőnökök 

Ig.+Ig.hely. 

 
Munkaközösség vezetők 
beszámolója 

Bálint Tünde, 
Giblák J., Túri 

Orsolya 
 
 
 
 
 
 

Igazgató 

 
DÖK beszámolója 

 
Losonczi László Igazgató 

 
Belső Önértékelési Csoport 
beszámolója 

 
Dékány Szilvia Igazgató 

 
Intézményvezetői beszámoló 

Igazgató Fenntartó 

 
Osztálynaplók, foglalkozási 
naplók ellenőrzése, lezárása 

Igazgató  

 
 

 
 
 
 
 



V.  Munkaközösségek, DÖK  munkaterve 
 
Értelmileg akadályozott és autista tanulók pedagógiájának 

munkaközössége 

2021/2022 Éves munkaterv 

 

Az új tanévben szakmai munkacsoportunk munkatársai a következők: 

Huczek Zoltánné Kati  

Baginé Tóth Jolán 

Oláhné Szabadszállási Terézia 

Giblák Judit 

Vajdáné Lajkó Csilla 

Kincses Elvira 

Szabó Róbert 

Aladics Evelin 

Zadravecz Attila 

Babócsné Sziráczki Diána 

(összesen 10 fő) 

 

           Értelmileg akadályozott tanulóink létszámának alakulása:  

8.b osztály  10  tanulóval, ebből 3 magántanuló, valamint az 6.b osztály 

7 fővel, közülük 2 fő magántanuló. 

Így összesen 17 diákunk tanul az értelmileg akadályozott tanulók 

tanterve szerint: 

 1 harmadikos, 2 negyedikes, 4 ötödikes, 4 hatodikos, 2 hetedikes és 4 

nyolcadikos.  

             Az 5. 6. csoport idén már az új kerettanterv szerint készíti el a 

tanmeneteit. Ezeknek az osztályoknak az aktuális tanterve, -ami 



alapján elkészíthetik a tanmeneteiket- megtalálhatóak lesznek az iskola 

honlapján. Év elején a tavalyi bevált módszer szerint minden 

pedagógus elkészített tanmenete rögzítve lesz a KRÉTA programban, 

ezzel is könnyítve annak naprakész kitöltését. 

A megújult tantervet figyelembe véve ebben az évben is módszertanilag 

elengedhetetlen eszközünk lesz a differenciálás, az egyéni bánásmód 

elve. 

            Oktatási céljainkkal és a tantárgypedagógiai tartalmakkal 

párhuzamosan igyekszünk nagy  hangsúlyt -ha nem nagyobbat- 

fektetni a nevelési célokra, az önállóság, a kezdeményezőkészség, a 

problémamegoldó gondolkodás, és a döntéshozatal képességének 

fejlesztésére, valamint az érzelmek indulatok megfelelő kezelésére.  

Mindemellett már egészen kicsi kortól megpróbáljuk felmérni, és szem 

előtt tartani tanulóink erősségeit, hogy a fejlesztések során építeni 

tudjunk ezekre a képességekre, mivel ha a továbbtanulás lehetőségeit 

tekintjük, mindannyian tudjuk, hogy diákjainknak igen kevés opció áll 

majd a rendelkezésére. 

Ezeknek a képességeknek hasznos kibontakoztatását elősegítendő, úgy 

igyekeztünk megtervezni mind az iskolán belüli, mind az iskolán kívüli 

programjainkat is, hogy összhangban legyenek a fent említett 

elképzelésekkel. 

Szeptember hónapban a népmese napján a „Mesevilág” fantázia nevet 

viselő próbatétel lesz az első tanulóink számára, ahol megmutathatják 

majd, hogyan tudnak olvasni és szöveget értelmezni. 

      A novemberben megrendezésre kerülő előző évben már nagy sikerű 

„Aranyecset” vetélkedő a rajzolás-ábrázolás különféle technikáival okoz 

majd kellemes kihívást a gyerekeknek. 



Az „Aranytoll” elnevezésű erőpróba február első hetében a foglalkoztató 

csoportok és az alsó tagozatos diákok írását, illetve annak 

szabályosságát, külalakját hivatott elbírálni. 

Végül tavasszal, a „Számvarázs, matematika mindenkinek” zárja majd 

a sort, amely áprilisban a tavaszi szünet után kerül megrendezésre. 

Természetesen az évente megrendezésre kerülő ünnepségeken, 

foglalkozásokon is részt veszünk, és lehetőség szerint bekapcsolódunk a 

hozzájuk tartozó előkészületekbe. 

Iskolán kívüli programok tekintetében a következő összeállítást 

tervezgetjük annak függvényében, hogy lesznek-e újabb járványügyi 

intézkedések. 

Első félév: Szeptember október -tűzoltóság meglátogatása külső 

segítséggel 

                   November- városi könyvtár látogatás ( program) 

                   December- Városi télapó +Karácsonyi ajándék készítése és 

átadása (vendégségbe megyünk a Bajcsy-Zsilinszky úti intézménybe.) 

  Második félév: Január-február- 1 moziműsor megtekintése közösen 

(választott mesefilm) 

                   Március- Torma János múzeumlátogatás 

                   Április- Nézzünk körül a piacon és süssünk-főzzünk közösen 

a konyhában 

                   Május- Vendégül látjuk az anyukákat anyák napja 

alkalmából 

                   ( szendvics, süti stb.) 

           Pár szó még az ez évben tervezett az óralátogatásokról: Idén a 

mi munkaközösségünk tagjai közül nem szerepel név a Belső 

Önértékelési Csoport munkatervében, ezért ez az értékelés bennünket 



idén nem érint. Ám mivel mindenkinél lesz óralátogatás, ez a BÖCS-től 

függetlenül nálunk a következőképpen alakul. 

Oláhné Szabadszállási Terézia látogat: Babócsné Sziráczki Diána, 

Huczek Zoltánné, Giblák Judit, Vajdáné Lajkó Csilla, Aladics Evelin 

Giblák Judit látogat: Szabó Róbert, Balogh Annamária, Zadravecz 

Attila 

Az időpontok minden esetben egyeztetve lesznek az érintett 

személyekkel, és láthatóak lesznek a tanáriban is. 

 

Kívánok mindenkinek boldog és tartalmas új 2021/2022-es tanévet! 

 

                                                                                              Giblák Judit 

                                                                                                 mk. vezető 

Kiskunhalas 2021. 08. 30. 

 

ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG 
MUNKATERVE 

2021-2022. TANÉV 

 

 

2021. augusztus 26-án a munkaközösségek elsődleges feladata volt a 
tagok átsorolása a tanév feladatainak ellátása alapján.  

 

Az alsós munkaközösségünk tagjai: 

1. Brecska Betti 
2. Dékány Szilvia  
3. Domján Edit 
4. Döme Ottóné 



5. Hirsch László 
6. Kántor Mária 
7. Kovács- Farkas Ágnes 
8. Lajosné Tóth Klára Ibolya 
9. Lehóczki Lívia 
10. Schneider Brigitta 
11. Taskovicsné László Erika 
12. Túri Orsolya 
13. Vörös Zsuzsanna 

 

Feladataink: 
 
1. Felkészülés a tanévre:  

• munkaközösségünk alakuló ülése 2021. aug. 27. 9.00  
• javítóvizsgák lebonyolítása, dokumentáció elvégzése 
• tantermek rendezése, faliújság elkészítése (osztályterem, 

folyosó) 
• fogadjuk az érdeklődő szülőket 
• digitális táblák ellenőrzése, beállítása, az osztályteremben 

található gépek frissítése a rendszergazda segítségével 
• új tankönyvek átvétele (aug. 26-aug. 31.) 
• az elkészült tantermek ellenőrzése folyamatban van 
• az ügyeleti beosztás a tanáriban kifüggesztésre kerül, 

továbbra is a 3 elkülönített udvarrészen történik a 
tanulóink felügyelete 

 

2. Tanügyi dokumentumok elkészítése 
 
• a kiemelt éves nevelési cél: „A digitális kultúra a 

közösségépítés szolgálatában” 
• kiemelt éves pedagógiai cél: „Jövőd a tét! „Alapkészségek 

fejlesztése matematika és digitális kultúra területén” 
• törzslapok megnyitása, adatlapok és tájékoztatók pontos 

kitöltése tanév eleji feladat 
• minden szaktanár az első tanítási óráján baleset- és 

tűzvédelmi oktatást tart 
• az év elején megismertetjük a gyerekekkel a házirendet, a 

balesetvédelmi szabályokat és a szakköri lehetőségeket 



• oktató-nevelő munkánkat a Pedagógiai program, az SZMSZ 

és a Házirend alapján végezzük 

• tanmenetek elkészítése 
➢ 1. és 2. évfolyam tanmeneteit az új 

kerettantervek alapján készítjük el: Excel 
formátumban szept. 20-ig a kréta rendszerbe 
feltöltve és a Wordben elkészített tanmeneteket 
nem kell kinyomtatni, hanem a 
munkaközösségvezetőnek pendrivon átadni 
szept.30-ig 

➢ 3. és 4. évfolyamon a régi tantervek szerinti 
tanmenetekkel dolgozunk 
 
 

 

3. Célok és feladatok 
 
• év eleji szintfelmérő elkészítése szept.30-ig 
• Kréta naprakész adminisztrációja, Excel tanmenetek 

feltöltése 
• a pedagógiai munka ellenőrzése folyamatosan 
• óralátogatások a munkaközösségünkben  

➢ Hirsch László 2022. január vége 
 

• BÖCS minősítése:  
➢ Dékány Szilvia 2022. február 
➢ Kovács – Farkas Ágnes 2022. április 
➢ Lehóczki Lívia 2022. május  

 
• Lehóczki Lívia és Hirsch László a portfóliója feltöltésén 

dolgozik (határidő nov. 25.) 
• Túri Orsolya 2021. október 5-én minősül a ped. 2-be. 

 
 

4. Iskolánk tehetséges tanulóinak versenye 
 

➢ Mesevilág: olvasási verseny népmese napján szept. 30. 



(5-8. évfolyam részvételével)- szervezés és lebonyolításért 
felelős Bálint Tünde 

➢ Aranyecset: rajz verseny okt.  
(minden évfolyam részvételével) -szervezés és 
lebonyolításért felelős Bálint Tünde 

➢ Aranytoll: szépírás verseny 2022. febr. eleje 
(alsó tagozat és foglalkoztató tagozat részvétele)- 
szervezés és lebonyolításért felelős Giblák Judit és Túri 
Orsolya 

➢ Számvarázs: számolási verseny 2022. ápr. 
(minden évfolyam részvételével) -szervezés és 
lebonyolításért felelős Giblák Judit 
 

5. Egyebek 
 

➢ munkaközösségünk egy új taggal bővült, az ő munkáját 
segítjük (Domján Edit napközis nevelő) 

➢ főiskolai hallgatók gyakorlatát szervezzük meg 
➢ Kovács- Farkas Ágnes gyógypedagógiai tanulmányait 

kezdi meg ebben a tanévben 
➢ pótvizsgás tanulóink: Jónás László újra 1. o. maradt. 

(mgt) 
➢ A szülőkkel való kapcsolattartásra nagy hangsúlyt 

fektetünk.  

A látogatható iskolai rendezvényeinkről időben értesítjük 

a szülőket. A szülői értekezleteken, fogadóórákon, 

családlátogatások alkalmával lehetőségünk nyílik a 

gyermekek fejlődési üteméről beszélni. 

➢ a kollégák naprakészen tájékozódjanak a tanáriban 

kifüggesztett információkról 

➢ figyeljünk a rendszergazdánk és a titkárnőnk munkaidő 

beosztására 

 
 
 

 
 
 
 



Ütemterv 
 
Augusztus:  
- Nevelőtestületi nap aug. 23. 
- Alakuló értekezletünk aug. 27. 

- Javítóvizsga aug. 26.  

- Tantermek berendezése aug. 24-27. 

- Tanévnyitó értekezlet aug. 30. 

- Tankönyvek átvétele folyamatos  

 

Szeptember:  
- Tanévnyitó ünnepély szept. 1. - Kovács- Farkas Ágnes 2. o.  
- Adatlapok, törzslapok, naplók, ellenőrzők kitöltése 
- Excel tanmenetek feltöltése szept. 20.  

- Tanmenetek szükség szerinti átdolgozása, leadása (pendrivon) szept. 

30. 

- Szintfelmérés osztályonként 

- Évkezdő szülői értekezletek megtartása szept. 6-10.-ig 

- Szakkörök beindítása 

- Takarítási világnap szept. 20. 

 

  

Október  
- Egyéni fejlesztési tervek leadása 

- Állatok világnapja okt. 4.  

- Túri Orsolya minősül ped2.-be okt. 5.  

- Október 23-ai ünnepségen való részvétel  

- Szivárvány rajz verseny (minden évfolyam részvételével, szervezés és 

lebonyolításért felelős Bálint Tünde) 

 
November  
- A tanulók negyedéves értékelése 

- Füzetek, ellenőrzők vezetésének ellenőrzése 

 



December  
- Mikulásvárás dec. 6. 

- Adventi készülődés 

- Karácsonyi ünnepségen való részvétel  

 
2022. Január  
 - Félévi felmérők megíratása, százalékos eredményeinek leadása   
 - Magántanulók félévi vizsgáztatása                
 - Félévi zárás, osztályozó értekezlet  

- Az első félévi munka értékelése (1-2.o. szöveges értékelés, 3-4.o. ötfokú 

értékelés).  

- Félévi értesítők kiosztása  

- Ellenőrzők vezetésének ellenőrzése 

- Óralátogatás Hirsch László 4. o.  

 
Február  
- Nevelőtestületi értekezlet febr. eleje 

(az első félév tanulmányi munkájának megbeszélése, következő félév 

lehetőségei)  

- A tanulók felzárkóztatása a félévi eredmények alapján 

- Szülői értekezletek  

- Aranytoll: szépírás verseny febr. eleje  

(alsó és foglalkoztató tagozat részvétele, szervezés és lebonyolításért 

felelős Giblák Judit és Túri Orsolya) 

- Farsangi karneválon való részvétel 

- BÖCS minősítése: Dékány Szilvia 3. o.  

 

Március  
- Nőnapi megemlékezés osztályszinten  
- Március 15-ei ünnepélyen való részvétel   

- Víz világnapja márc. 22. 

- Nyílt nap intézményünkben 



 

 

Április  

- Roma kultúra napja április eleje 

- A tanulók háromnegyed éves értékelése  

- A Föld napja ápr. 22. 

- Anyák napi előkészületek osztályszinten 

- Számvarázs: számolási verseny  
  (minden évfolyam részvételével, szervezés és lebonyolításért felelős 
Giblák  
  Judit) 
- BÖCS minősítése: Kovács-Farkas Ágnes 2. o.  

 

Május  

- Év végi felmérések előkészítése, megíratása 

- BÖCS minősítése: Lehóczki Lívia 1. o.  

- Madarak és fák napja május 10.  

 
Június  
- Magántanulók év végi vizsgáztatása 
- Az év végi felmérők százalékos eredményeinek leadása 

- Osztályozó értekezlet 

- Ballagás és tanévzáró ünnepély: Túri Orsolya fogl. 3.-8. o. 

- Tanév végi dokumentáció elkészítése, leadása  

- Egyéni fejlesztési naplók lezárása, leadása 

- Bizonyítványok, naplók és egyéb dokumentumok leadása 

- Tanévzáró értekezlet  

 

Ezzel a pár sorral kívánok minden kedves kollégának jó egészséget, 

kitartást, türelmet és sikeres tanévet!  

 
 
 



„A tanításban nem az a legtöbb, hogy az ember azt a tudást, amit 
évtizedes elméleti és gyakorlati munkával megszerzett, továbbadja, 
hanem ... az ember önmagát adja tovább. A személyiségét. A példát.” 

/Galgóczi Erzsébet/ 
 

Kiskunhalas, 2021. 08. 30.  

                                                                                     Túri Orsolya  
                                                                                        alsó tag.    
                                                                                        munkaköz. 
          vezető 

 

FELSŐ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 
 

2021-2022– es tanév 
 

„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a 
tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák 
le saját gondolataik gyümölcseit.” 
                                                                      
Kahlil Gibran 

Ezzel a bátorító idézettel ajánlom az idei tanévet. 
A munkaközösség első feladata volt a tagok átsorolása az 
idei feladatok ellátása alapján. 
 
 

1. A felsős munkaközösségünk tagjai:  szociális 
segítő munkatársak: 
1. Bálint Tünde Ilona 
2. Bálint-Buzás Éva    5. o. - Köteles 

Barbara 
3. Egyed-Izsákné Szabó Katalin 
4. Gömzsik Lászlóné Stachó Timea  6. o. – Kollár 

Szabina 
5. Hurtonyné Péter-Szabó Erika 
6. Losonczi László Péter   7. o. - Balázs 

Andrea 



7. Siha János 
8. Sörös Imre Zoltán    7-8. o. – Kolompár 

Anett 
9. Tóth-Abonyi Béláné 
10. Nemesné Bajnai Leonóra 

 
 
 
 
 
A PROGRAMTERV TÉMAKÖREI 
 
1. Felkészülés a tanévre 
- Javítóvizsgák lebonyolítása, dokumentáció elvégzése, 
bizonyítványok kiosztása. 
- Tantermek átrendezése, faliújságok (osztálytermi-, folyosói-
) aktualizálása, digitális táblák beüzemelése, beállítása, 
ellenőrzése – esetleg segítségkérés a rendszergazdától. 
- Új tankönyvek, tartós tankönyvek átvétele csütörtöktől-
hétfőig (aug.26 - aug.30.) folyamatosan. Arra kérem az 
osztályfőnököket, hogy legalább a tartós tankönyveket 
borítsák be, mert 4 évig kell használnunk őket, amit 
szigorúan be kell tartani. 
- Az ügyelet az előírások betartása alapján szerveződött; a 
kiírás alapján 2 elkülönített udvarrészen történik a tanulók 
felügyelete a szünetekben: kerti játszótér a foglalkoztató 
csoportok részére, az udvar az alsó-, felső tagozat részére. A 
tanulók lépcsőn való felvonulása a szokott módon történik, 
baloldalon az alsó tagozat, jobb oldalon a felső tagozat. A 
reggeli ügyelet és az ebédlői felügyeleti beosztás is a 
tanáriban a faliújságra kerül kifüggesztésre, kedden, aug. 31-
én. 
2. Tanügyi dokumentumok elkészítése 
 
- A kiemelt nevelési és oktatási cél meghatározása. 



- Adatlapok, tájékoztatók pontos kitöltése, törzslapok 
megnyitása. 
- Baleset- és tűzvédelmi oktatást tart minden szaktanár az 
első tanítási óráján, a tanulók aláírják a jelenléti ívet, 
melyet megőrzünk. 
- A 2020-as Kerettantervek, memoriterek, szókészlet és 
minimum követelmény áttekintése és feltöltése a honlapra, 
és a tanári számítógépre. 
- Tanmenetek elkészítése: 

• 5. és 6. évfolyam tanmeneteit az új kerettantervek 
alapján készítjük: teljes alakban, Word 
formátumban, valamint Excel formátumban 
digitálisan leadni a munkaközösségvezetőnek, 
ellenőrzésre; 7. o.; 8. o régi keret szerinti 
tanmeneteit használjuk.  

• Utolsó leadási időpont: Excel-szept. 20, a Word 
szept. 30. 

• Jóváhagyás után tölthető fel bármelyik Excel TM. 
a Krétába. 

3. Célok, feladatok 
❖ Év eleji szintfelmérők elkészítése a további felzárkóztatás, 

fejlesztés céljából – felelősök a szaktanárok. 
❖ A Kréta naprakész adminisztrációja, Excel tanmenetek 

feltöltése-minden pedagógus - sürgős határidővel, 
ellenőrzés és jóváhagyás után. 

❖ A pedagógiai munka ellenőrzése, óralátogatások a 
munkaközösség vezetők és intézményvezetők által; 
beosztást kifüggesztjük a tanáriban, időpont előzetes 
egyeztetése a pedagógussal. 

❖ Füzetek esztétikus vezetése, ellenőrzés folyamatosan, 
minden szaktanár feladata. 

❖ Tájékoztató füzetek pontos vezetése- szaktanári, of-i 
feladat; munkaközösségi vezető ellenőrzi: I.n.é. értékelés 



beírása előtt – nov. elején, félévi értékelés után – febr. 
közepéig, III. n.é. értékelés előtt- ápr. 2. hete. 

FONTOS: az I. n.é-i és a III. n.é-i figyelmeztetők és 
dicséretek a Kréta felületén való bejegyzésének 
menetét, akkor, pontosítás céljából, újra megbeszéljük. 

❖ Januárban az első félév zárása: félévi felmérők 
megiratása, félévzárás a Kréta felületén-jan. 21-ig, 
eredmények bejegyzése a tájékoztató füzetekbe, jan. 28-ig. 

❖ Az Országos Komplex Tanulmányi Versenyre való 
felkészülés – ha megrendezésre kerül, a 6. és 7. évf. 
osztályfőnökei a felelősök, részt vesznek a témakörökre 
felkészítő szaktanárok is. 

❖ februárban a 8. évf. osztályfőnökei a továbbtanulással 
kapcsolatos teendőket elvégzik (pályaorientációs 
szülőértekezlet, adatlapok kitöltése …) 

❖ Farsangi mulatság megszervezése 
❖ Világnapok megszervezése, lebonyolítása: Víz-, Föld-, 

Madarak és Fák Világnapjai 
❖ Április hónapban történik a tankönyvrendelés a 2021-

2022-es tanévre. 
❖ Május elején fontos az év végi felmérők aktualizálása: - 

magyar nyelv és irodalom, matematika, földrajz, 
történelem, természet –szaktanárok feladata 

❖ Ballagásszervezése és lebonyolítása – 7. o. és 8. o. 
osztályfőnökei a felelősök  

❖ reménykedve a legkedvezőbb járványügyi helyzetben, 
hogy a sportversenyek és szabadtéri tevékenységek 
megrendezésre kerülhetnek, melyeket a Programterv 
részletesen tartalmaz. 

❖ Az oktató-nevelő munkánkat színesíti az idén szervezett 
10 szakköri tevékenység: két Könyvtár, 3 sportszakkör, 
természetbarát szakkör, KRESZ szakkör, meseszakkör, 
életvitel szakkör, informatika szakkör. 



Az előző tanévben próbálkoztunk néhány háziverseny 
szervezésével, mint a Szivárvány rajzverseny, a Mesevilág 
olvasóverseny, Aranytoll szépírás verseny, és ami elmaradt, 
v. összevonva teljesült a Ki Mit Tud?-dal, Szavak szárnyán 
– dal- és szavalóverseny. 
„Semmiből sem tanul az ember annyit, mint a saját hibája 
felismeréséből.”                                                                      
           Carlyle 

Ezért, a tapasztalatok alapján, a felső tagozatnak 
szervezzük idén a: 
Mesevilág olvasóversenyt- időpont szept. 30. a népmese 

napján, csak felső tagozatnak - felelős 
Bálint Tünde Ilona   

Szivárvány rajzversenyt- október végén- minden 
évfolyamnak, felelős Bálint Tünde Ilona 

Számvarázs matematika versenyt - II. félévben, minden 
évfolyamnak, felelős Giblák Judit 

A versenyek részletes tájékoztatását, mindig az adott 
verseny előtt, a felelősök megtartják, a versenyeket ők 
bonyolítják le. A lehetőségeikhez mérten, az ért.ak-os 
tanulók is csatlakozhatnak a versenyeinkhez. Szeretettel 
várjuk őket! 
Szervezés alatt áll a Vadászati és Természeti Világkiállítás - 
iskolai szinten- szept. vége-okt. eleje - felelős Tóth-Abonyi 
Béláné és Bálint Tünde Ilona 
A Lázár Ervin Program előadásai újra indulnak, a 
járványügyi helyzet alakulásának függvényében – felelős 
Hirsch László. 

Ahhoz, hogy munkánk sikeres legyen, Hansen szavait 
idézném: 

 „Ha egyenlő tanulási lehetőséget akarunk biztosítani a 
tanulók számára, akkor különbözőképpen kell tanítanunk.” 

 



Minden munkatársamnak egészséget, kitartást, 
vírusmentes, sikeres tanévet kívánok! 
 
Kiskunhalas, 2021. 08. 30.  
        Bálint Tünde Ilona 
        felsős munkaközösség 
        vezető 
 
 
 
 

 

 
 

KISKUNHALASI EGYSÉGES 
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNY, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

DÖK munkaterv 
 

2021/2022. tanév 
 
 

 
1. A természetbarát szakkörrel közösen ősszel gyalogtúra, 

tavasszal kerékpártúra szervezése. 

2. Januárban újévi DISCO szervezése. 

3. A diákönkormányzat a tanév eleji, a félévi, és a tanév 

végi ülések között kéthavonta értekezik, de kivételes 

esetben soron kívül is összehívható. 



4. Jelenlét a város , valamint az intézmény DÖK-öt érintő 

értekezletein, 

           javaslattétellel, hozzászólásokkal segítve a munkát.                                  
5. Részvétel a DÖK-öt érintő városi programokon, 

előadásokon, ünnep- 

           ségeken, valamint az iskolai pedagógusnapi 
ünnepség, szervezésében, 
           lebonyolításában.     
A munkatervben foglaltak megvalósítása az aktuális 
járványhelyzettől függ.           
 
                                                                                                                
A programok alkalmával kiemelt feladatnak tekintjük a 
balesetvédelmi, tűzvédelmi és közlekedési szabályok 
betartását, a természeti, társadalmi értékeink megóvását, 
valamint a tanulók viselkedési kultúrájának fejlesztését. 
 
      Kiskunhalas, 2021. augusztus 30.                           
  
 
                              Losonczi László Péter 
                                                             DÖK segítő pedagógus        
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
                                                            

 



 
     LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

 A Kiskunhalasi EGYMI nevelőtestülete a 2021. augusztus 30-án 
tartott tanévnyitó értekezletén a 2021/2022-es tanév Munkatervét  
elfogadta. 

 

 

Kiskunhalas, 2021.08.30. 

 

 

       Sörös Imre Zoltán  

         intézményvezető 
 


