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Az iskolánk Éves Munkatervének jogi alapjai: 

1. 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről. 

2. 20/2012. EMMI rendelet A nevelési-oktatási Intézmények működtetéséről. 

3. Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 

2020/2021. tanévre. 

4. a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI 

 Helyi Pedagógiai Programja, (HPP) 

 Szervezeti és Működési Szabályzat, (SZMSZ) 

 Házirendje 
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1. Településünk, Tiszadob 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati csücskében, a Holt-Tisza mellett fekszik. Nyíregyházától 

42 km, Tiszavasváritól 21 km, Tiszalöktől 17 és fél km távolságra található. Tiszadob és környéke 

már a honfoglalás előtt is lakott hely volt. A környékén végzett ásatások során bronzkori leletek, 

szarmata temető nyomai kerültek felszínre, a falu határában pedig az itt húzódó Csörsz árka és egy 

földvár nyomaira bukkantak. A település első írásos nyoma 1220-ból való, a Váradi Regestrum tesz 

említést róla, majd 1336-ból van írásos nyoma. Hosszú ideig királyi birtok volt, majd a Gutkeled 

nemzetség Dob-i ágának birtoka. 1430-ban Zsigmond király az egri püspökségnek adományozta. 

1588-tól már a Báthori-család birtokai között található. A 17. század végétől II. Rákóczi Ferencé és 

nővéréé, azonban a szabadságharc bukása után e birtokot is elkobozzák a Rákócziaktól.1746-ban 

Károlyi Ferenc vásárolta meg, majd (beházasodás révén) az Andrássy család tulajdona lett a falu és 

környéke is. 

1846-ban a Tisza szabályozásának kezdetét jelképezve itt, Tiszadobon tette az első kapavágást 

Széchenyi István gróf. E jeles esemény szereplőit idézi fel az itt állított hármas emlékmű Széchenyi 

István, Andrássy Gyula és Vásárhelyi Pál nevével.  

Széchenyi István 1845. október 8-án megszemlélte az itt épült gátat, majd másnap 82 fővel 

megalakult az Alsó-szabolcsi Tiszai Árvízmentesítő Társulat. 1846. augusztus 27-én pedig 

ünnepélyes külsőségek közepette Széchenyi emelte ki az első nyom földet, s ezzel megindult a Tisza 

szabályozása. A csonka gúla alakú emlékoszlopot 1865-ben állították az első kapavágás helyén, rajta 

Szász Károly, a kor ismert költőjének verse méltatja Széchenyi érdemeit. A második emlékoszlopot 

(három pilon fekvő vörösréz golyó) a helyi földbirtokos, id. Andrássy Gyula (1823-1890) egykori 

miniszterelnöknek a Tisza szabályozása körüli érdemeiért állították 1909-ben. A harmadik emlékmű 

Vásárhelyi Pált (1795-1846), a reformkor nagy vízmérnökét ábrázoló szobor, és a nehéz kubikus 

munkát megörökítő relief 1969-ben készült. 

Alpár Ignác tervei alapján Andrássy Gyula volt miniszterelnök építtette 1880 és 1885 között, francia 

gótikus stílusban. A kastélynak 365 ablaka (év napjai), 52 szobája (hetek száma), 12 tornya 

(hónapok száma) és 4 bejárata (évszakok száma) van. 

 

 

2. Iskolánk 

Iskolánk a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola múltja több 

mint 600 évre vezethető vissza. A 359 évvel ezelőtt épült Református Iskola falmaradványa 

emléktáblával a Helytörténeti Kiállítás épülete mellett található. 

Széchenyi István nevét 1990-ben vette fel iskolánk, így innentől a Széchenyi István Általános Iskola 

lett iskolánk új elnevezése, és az 1990/91-es tanévtől Tiszadob Nagyközség Önkormányzata az 

iskola fenntartója és működtetője. 

2005-ben elindult a művészeti képzés így nevünk kiegészült Széchenyi István Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskolára.  2013. január 1-től az állam a fenntartója és működtetője iskolánknak. 
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Jelenlegi elnevezését 2013.szeptember 1-től használjuk. 

Tanulói létszám: 194 fő 

Osztályok száma: 10 

Napközis csoportok száma: 7 

Jelenleg 2 épületben folyik a tanítás. A Mátyás király utcai „Nagyiskolában” és a Táncsics utcai 

„Kisiskolában”.  

Művészeti oktatás keretein belül oktatunk: 

 néptánc-, 

  billentyűs-,  

 grafika-,  

 színjáték tanszakon. 

Tanulói létszám művészeti tanszakokon:110 fő 

2010-ben kapta meg az iskolánk a megtisztelő  

TISZADOBI SZÉCHENYI TEHETSÉGPONT címet. 

2018-ban 

TISZADOBI SZÉCHENYI AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT 

 minősítést kaptunk. 

 

 

 

2.1 Tárgyi feltételek 

2.1.1.  Az osztályok, csoportok elhelyezése a 2019/2020. tanévre (11. osztály) 

S.sz. Osztály Létsz. Osztályfőnök Délelőtti 

tanítás 

helyszíne 

Délutáni 

foglalkozások 

Létsz. 

1. 1. a 23 fő 
Királyné Réthi 

Julianna 

Kisiskola 

 4. sz. 

terem 

1. sz. napközis 

csoport 

Oláh Ágnes 

Táncsics u. 

6. sz. tanterem 

23 fő 

2. 2. a 20 fő Tóthné Lakatos 

Ildikó 

12. sz. 

terem 

2. sz. napközis 

csoport 

18 fő 
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 Porkoláb Antal 

László 

Mátyás k. u. 

12. sz. tanterem 

3. 3. a 25 fő Tóth Erzsébet Kisiskola  

2. sz. 

terem 

3. sz. napközis 

csoport 

Fábri Zoltán 

Táncsics u. 

2. sz. tanterem 

24 fő 

4. 4. a 19 fő 
Porkolábné 

Gadnai Katalin 

 

4. sz. 

terem 

4. sz. napközis 

csoport 

Székelyné Batári 

Hajnalka 

Mátyás k. u. 

4. sz. tanterem 

19 fő 

5. 5. a 22 fő Király János 
3. sz. 

terem 

5. sz. tanszobás 

csoport 

Mátyás k. u. 

Stefánné Kiss  

Márta 

Király János 

3. sz. tanterem 

19 fő 

6. 6. a 27 fő Szőke Katalin 
6. sz. 

terem 

6. sz. napközis 

csoport 

Barócsi Mária, 

Szőke Katalin 

Stefánné Kiss 

M.. 

Üres Á. 

2. sz. tanterem 

23 fő 

7.. 7 . a 14 fő Dohos Andrea 
8. sz. 

terem 

7. sz. tanszobás 

csoport 

Dohos Andrea 

29 fő 

8.. 7. b 15 fő Ledniczky 5. sz. 
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Mónika  terem Bárány Attila 

Üres álláshely 

5. sz. tanterem 

9. 8. a 14 fő Kovács János 
7. sz. 

terem 

10. 8. b  15 fő Alexa Lajos  
2. sz. 

terem 

 

2.1.2 Művészeti képzés  

 

Tanszak Pedagógus Helyszín 

Zongora Pethéné Puskás Erika 13. sz. terem 

Színjátszás Szőke Katalin 6. sz. terem 

Néptánc Szabó Péterné 10 sz. terem  

Képzőművészet 

/grafika/ 
Dohos Andrea 8. sz. terem 

 

2.1.3. Egyéb foglalkozások 

 

Foglalkozás Pedagógus Napszak Helyszín 

Testnevelés / 

Tömegsport 
Fábri Zoltán délután 

Tornaterem, Nagyiskola 

sportpályái és Kisiskola udvara 

Szolfézs és énekkar 
Ledniczky 

Mónika 
délután 11. sz. tanterem 

Gyógypedagógus — 

SNI 
Üres álláshely délelőtt 

 15. sz. fejlesztő terem, 

 Táncsics u. iskola 1. sz.. 

tanterem 

 

 

 

 

 

2.1.4. Osztályok elhelyezése, és tanterem beosztás a Nagyiskolában 
Emelet:  
 
 3. sz. terem 

5. A osztály 

Király János  

4. sz. terem 

4. a osztály 

Porkolábné G. . 

5. sz. terem 

7. B osztály 

Ledniczky  M. 

6. sz. terem 

6. A osztály 

Szőke Katalin 

interaktív tábla 

 

7. sz. terem 

8. A osztály 

Kovács János 

interaktív tábla 

 

1. sz. terem 

Informatika 

Király János 

interaktív tábla 

 

8. sz. terem 

7. A osztály 

Dohos Andrea  
Ildikó 

2. sz. terem 

8. B osztály 

 Alexa Lajos 
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Földszint:                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   1. sz.  

 

    

 

 

    

 

   1. sz. csoport: Oláh Ágnes     6. sz. terem (Táncsics u.) 

14. sz. terem 

Széchenyi  terem  

 

tornaterem 

légtere 

kazánház 

légtere 

nevelői 

szoba 

igazgatói iroda 

Vitányi György 

Oláh Károly 

igazg.hely., 

iroda 

szertár 

kávézó 

15. sz terem 

Balogh Mariann 

Fejlesztő ésIPR szoba 

mosdók 

lány 

öltöző 

orvosi sz. 

szertár 

szer-

tár 

stúdió 

12. sz. terem 

2. A osztály 

Tóthné Lakatos  
Ildikó 

szolgálati lakás 

mosdók 

fiú 

öltöző 

ebédlő 

9. sz. terem 

nyelvi labor 

interaktív tábla

10. sz. terem 

Táncterem 

Szabó Péterné 

11. sz. terem 

Művészeti 

terem 

konyha 

tornaterem 

 

Fábri Zoltán 

kazánház 

elektr. 

főkap. 

13. sz 

terem 

zongora 

szertár 

zsibongó 

udvar felőli 

bejárat 

utcai főbejárat 

tornaterem felőli 

bejárat 

konditerem 

szertár 

S P O R T P Á L Y A  

szülői váró 
Oro

vecz

né 

U. 

Irén 
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    2. sz. csoport: Porkoláb Antal László  12. sz. terem (Mátyás k. 

u..) 

   3. sz. csoport: Fábri Zoltán    5. sz. terem (Táncsics u.) 

   4. sz. csoport: Székelyné Batári Hajnalka  4. sz. terem (Mátyás k. u.. 

   5. sz. csoport: Stefánné Kiss Márta (8 ó.)   

     Király János  (2 ó.)  3. sz. terem  

                                  6. sz. csoport: Barócsi Mária  (4 ó.)   

     Szőke Katalin  (2 ó.) 

     Üres álláshely  (2 óra) 

     Stefánné Kiss Márta (2 ó.)  6. sz. terem 

   7. sz. csoport Dohos Andrea  (2 óra.) 

     Bárány Attila  (2 óra)  

     Üres álláshely  (6 óra)   2. sz. terem 

    

    

2.1.5. Osztályok elhelyezése, és tanterem beosztás a Kisiskolában 

 

 

   Takakarítói sz. 
 Takarítói sz. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2 Személyi feltételeink 
 

 2.2.1. Igazgatóság: 

  Intézményvezető:    Bárány Attila 

fiú  

WC 

WC 

1. számú terem 
Szabadidő tanterem 

fejlesztő,felzár-

kóztató 

2. számú terem 
3 .a 

Tóth Erzsébet 
interaktív tábla 

 

3. számú terem 
Torna szoba 

 

 

6. számú napközis 
terem 

1. sz. csoport 

Oláh Ágnes 

5. számú terem 
2. sz. csoport 

Fábri Zoltán 
 

4. számú terem 
1 .A 

Királyné Réthi 

 Julianna 

tanári szoba kazán 

ház 

lány  

WC 

I S K O L A U D V A R  
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  Intézményvezető-helyettes:  Oláh Károly 

 

2.2.2.  Vezetőség:  

 

Bárány Attila intézményvezető  

Oláh Károly intézményvezető helyettes 

Királyné Réthi Julianna alsós munkaközösség-vezető 

Polonkai Ibolya felsős munkaközösség-vezető 

Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető 
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 2.2.3.  Nevelőtestület profilja 

Átlag életkor: 51 év  Nő: 14 fő  Férfi: 7 fő Nemek aránya: 67% nő, 33% férfi 

Betöltetlen álláshely 2 

Név Képesítés Foglalkoztatás 

1. Alexa Lajos 

biológia-környezetvédelem 

szakos tanár (hidrobiológiai 

szakirányú képzés) 

közoktatásvezető szakvizsga 

biológia, (7.– 8. évfolyam) 

földrajz,(7.- 8. évfolyam)  

természetismeret, 

 (5.-6. osztály)  

osztályfőnök, (8. B) 

 

2. Barócsi Mária 
angol nyelvtanár, 

szociálpedagógus 

angol,  

(4.-5.-6.-7.-8. évfolyam) 

tanulószoba 6. osztály 

3. Bárány Attila 

tanító, vizuális kultúra, 

tehetséggondozó szakvizsga., 

közoktatás vezető szakvizsga 

etika (5-8. évfolyam) 

4. Dohos Andrea 

rajz, vizuális kommunikáció 

szakos tanár, grafikai spec, 

mentálhigiénés szakember 

rajz, (4.-5.-6.-7.-8.- évf.)  

grafika és festészet alapjai, 

vizuális alkotó gyakorlatok, 

grafika és festészet 

műhelygyakorlat 

(1.-2. csoport)  

osztályfőnök, (7. A)  

felzárkóztatás (5-8. évf.) 

tanulószoba (7. sz. csoport) 

5. Fábri Zoltán tanító; testnevelés 

testnevelés 3. osztály  

technika 4. osztály  

felzárkóztatás 1.- 4. osztály 

sportkör, (6.‒7.-8. évfolyam) 

napközi 

(3. sz. csoport) 
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Név Képesítés Foglalkoztatás 

6. Üres gyógypedagógus 

álláshely 
 

gyógypedagógus 

 (SNI 1.-8. évfolyam) 

7. Király János 

technika; számítástechnika; 

okl. inkluzív tanár; műszaki 

szakoktató, fejlesztő  

pedagógus 

technika 

 (5.-6.-7.-8. évfolyam) 

informatika, 

 (4.-5.–6.–7.-8. évfolyam)  

osztályfőnöki feladatok, (5.o.) 

fejlesztés, (5.-8. évfolyam) 

8. Királyné Réthi Julianna 

tanító – népművelés spec. 

koll.; háztartásökonómia–

életvitel 

osztálytanító, (1. osztály) 

alsós munkaközösség-vezető, 

osztályfőnöki feladatok 

vöröskeresztes szakkör, 

(4.-8. évfolyam) 

felzárkóztatás (1. osztály) 

9. Kovács János testnevelés 

testnevelés,  

(5.-6.-7.-8. évf.) 

sportkör (5.-6. osztály) 

osztályfőnöki feladatok  

(8. A.) 

10. Ledniczky Mónika magyar; ének-zene 

ének, 

(5.- 6.-7.-8. évfolyam),  

 magyar, (7. évf.)  

szolfézs, (1.- 2. csoport), 

énekkar (4.-8. évfolyam) 

 osztályfőnöki feladatok 

 (7. B)  
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Név Képesítés Foglalkoztatás 

11. Oláh Ágnes 
tanító, 

magyar-kommunikáció tanár 

napközis nevelő, 

 (1. sz. csoport) 

testnevelés (1. osztály) 

felzárkóztatás (1.-4. osztály.) 

12. Oláh Károly 

tanító, népművelő szakkoll. 

nevelőtanár, közoktatás 

vezető szakvizsga 

etika (1.- 4. osztály) 

ének (1.- 2. (osztály) 

intézményvezetői feladatok 

13. Pethéné Puskás Erika zongoratanár 

zongoraoktatás, 

művészeti munkaközösség-

vezető, 

diák önkormányzati feladatok, 

tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 

14. Polonkai Ibolya 

tanító–technika – könyvtár 

spec. koll.; matematika, 

közoktatás vezető szakvizsga 

matematika, (5.-8. évfolyam), 

felsős munkaközösség-vezető, 

 

15. Porkoláb Antal László tanító–népművelés; kémia 

kémia, (7.-8. évfolyam), 

testnevelés (2. osztály) 

napközis nevelő,  

(2. sz. csoport), 

KT. elnök, 

munkavédelmi – és tűzvédelmi 

felelős 

16. Porkolábné Gadnai Katalin 

tanító; angol és természet-

ismeret műveltségi terület 

Egyéni bánásmód, 

differenciált tanulásszervezés 

szakvizsga 

osztálytanító, (4. osztály) 

osztályfőnöki feladatok, 

környezetvédelmi szakkör, 

(3.-8. évfolyam), 
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Név Képesítés Foglalkoztatás 

17. Stefánné Kiss Márta magyar, gyors gépírás 

magyar, (5. osztály) 

felzárkóztatás 

 (4.-5.-6. osztály) 

tanulószobai nevelő  

(5.-6. sz. csoport) 

18. Üres álláshely  

történelem, 

(5.-6.-7.-8. évfolyam), 

felzárkóztatás, 

tanulószoba (7. sz. csoport) 

19. Szabó Péterné 

 

 

 

 

 

tanító–testnevelés spec. koll.; 

táncpedagógus 

 

 

 

 

 

testnevelés, 

(2. osztály), 

ének-zene (3.- 4. osztály) 

néptánc, (A/1 - A/2 – A/3-6) 

népzenei alapismeretek, 

 (A/1- A/2) 

Folklórismere,t (A/3-6) 

népi játékok ( E/1-E/2) 

né 

20. Székelyné Batári Hajnalka 
pedagógia szakos nevelőtanár, 

Számítástechnika szakos tanár 

Tiszadada-informatika, 

(7 órában) 

napközis nevelő  

4. sz. csoport 

21. Szőke Katalin magyar–orosz 

magyar, 

 (6. osztály, 8. évfolyam) 

színjáték (1. csoport)  

osztályfőnöki feladatok, 

 (6. osztály) 
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Név Képesítés Foglalkoztatás 

22. Tóth Erzsébet tanító – technika spec. koll. 

osztálytanító, (3. osztály) 

osztályfőnöki feladatok,  

(3. osztály) 

tanulószoba (3. osztály) 

23. Tóthné Lakatos Ildikó tanító–ének spec. koll.; óvónő 

osztálytanító, (2. osztály), 

osztályfőnöki feladatok, 

 (2. osztály) 

(szakszervezeti titkár), 

felzárkóztató (2. osztály) 
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2.2.4. Technikai dolgozók 

Iskolatitkár: — Oroveczné Ujszászi Irén 

Pedagógiai asszisztens: —Bugya-Tóth Erzsébet (GYED) helyett Galyasné Antal Alexandra. 

Takarítók: — Dombi Istvánné 

 — Megyaszai Zoltán Árpádné 

  

Karbantartó: — Czene László 

Közmunka program keretében alkalmazottak 

Takarítónő    Ádámné Perge Erzsébet 

 —Molnár Krisztina 

 — Czene Mária 

 — Zsóri Jánosné 

Karbantartó: —Ádám Lajos 

 

2.2.5. Megbízatások 

 

 Mérés-értékelés vezető:         Polonkai Ibolya 

 Munkaközösség-vezetők: 

 Alsós munkaközösség: Királyné Réthi Julianna 

 Felsős munkaközösség Polonkai Ibolya 

 Művészeti munkaközösség Pethéné Puskás Erika 

Egyéb megbízatások: 

 Ügyeletvezető:  Polonkai Ibolya 

 Diákönkormányzatot segítő pedagógus:  Pethéné Puskás Erika 

 Pályaválasztási felelős:  Polonkai Ibolya 

 Tankönyvfelelős:  Üres 

 Tűz- és Munkavédelmi felelős:  Porkoláb Antal László 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus:   Üres 

   Sajátos nevelési igényű gyermekek  

  nevelése, oktatása:   Üres 

Választott tisztségviselők: 
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Közalkalmazotti Tanács elnöke:  Porkoláb Antal László 

                                           tagjai:  Király János 

  Oroveczné Ujszászi Irén  

Pedagógus szakszervezet titkára: Tóthné Lakatos Ildikó 

 Osztályfőnöki megbízatások: 

     1. A     Királyné Réthi Julianna   

     2. A   Tóthné Lakatos Ildikó  

     3. A     Tóth Erzsébet 

  4. A      Porkolábné Gadnai Katalin 

  5. A Király János 

 6. A Szőke Katalin 

 7. A Dohos Andrea 

 7. B Ledniczky Mónika 

 8. A Kovács János 

 8. B Alexa Lajos 

 

2.2.6 Tanulói mutatószámok 

Tanulócsoportok száma:  

 10 általános iskolai osztály  

   7 napközis csoport 

   10 művészeti iskolai csoport + 16 fő zongora tanszakos tanuló 

Összes tanulói létszám: 194 fő — ebből 

 alsó tagozatos: 87 fő nappalis: 194 fő 

 felső tagozatos:107 fő egyéni munkarendű tanuló: 0  fő  

Iskolánk hátrányos helyzetű tanulóinak száma: 58 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű:  82 fő 

Művészeti iskola induló létszáma: 110 fő 

Állami gondozásban nevelt tanulók száma: 5 fő  

Sajátos nevelési igényű gyermekek, akik a képességvizsgáló szakvéleményével rendelkeznek: 15 fő  

2.2.7.  Szülői Munkaközösség 

 Intézményi Szülői Munkaközösség (ISZMK) vezetősége 
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 Elnök :                       Deáki Erika 

 Elnök h. felsős:          Pongorné Fazekas Teréz 

 

2.3  A 2020/2021. tanév rendje 
 

A tanév, szorgalmi idő (tanítási év) 

 

1. A 2020/2021. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd), és 

utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma százhetvenkilenc (179) 

nap. Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó 

napját-a tanítási év első és utolsó hetének keretében-az igazgató határozza meg. A művészeti 

képzésben az első tanítási nap 2020. szeptember 1. kedd, utolsó tanítási nap 2020. június 15. 

kedd. Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát 

szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.  

2. A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig tart. 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 meg kell küldeni — tájékoztatás céljából —a 

fenntartónak. 

 

Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok 

1. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra 

hat (6) munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli 

munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni. 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása – a 2020/2021. tanévben (6 nap) 

1. nap: 2020. október 21. – Pályaválasztási nap 

2. nap: 2021. február első hete – Félévzáró nevelőtestületi értekezlet  

3. nap: 2021. április    – Önképző szakmai nap 

4. nap: Tanév közben kerül eldöntésre 

5. nap: Tanév közben kerül eldöntésre 

6. nap:  Tanév közben kerül eldöntésre 

2. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök). A szünet utáni első 

tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). Összesen tíz (10) nap. 

3. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). Összesen tizenhat (16) nap. 
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4. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 07. (szerda). Összesen hat (6) nap. 

 

2.4 Fogadóórák    online formában, heti rendszerességgel, ill. szükség szerint  
 

2.5. Tanév eleji szervezési feladatok: 

 Az osztályok (10) elhelyezése, a tárgyi feltételek biztosítása 

 A tantárgyfelosztás és az órarend elkészítése. Bizonyítványok begyűjtése, rendezése 

 Ügyeleti beosztás és szabályzat aktualizálása 

 Tanulói nyilvántartások aktualizálása 

 Tanmenetek elkészítésének, leadásának rendje.  

Határidő egységesen: 2020. szeptember 30. 

 Vezetői és munkaközösségi értekezletek > a tanév kiemelt feladatainak megjelölése és az 

éves munkaterv összeállítása 

 Szülői értekezletek, SZMK megerősítése 
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2.6. Iskolai programok, rendezvények havi bontásban a 2020/21. tanévben 
2020. SZEPTEMBER 

• Az első tanítási nap: 2020. szeptember 01. kedd 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető 

 

• E- Naplók megnyitása, adatok egyeztetése: 2020. szeptember 04. 

Felelős: munkaközösség-vezetők, osztálytanítók, osztályfőnökök, napközis nevelők 

 

• A művészeti oktatás megkezdése – 2020. szeptember 01. kedd 

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Bárány Attila intézményvezető 

 

• Pótbeiratkozás a művészeti iskolába – 2020. szept. 01-szept 03-ig 

Felelős: Pethéné Puskás Erika 

 

• Év eleji felmérések, bemeneti mérések 

Felelősök: mérési-értékelési csoport, Polonkai Ibolya mérés-értékelés vezető 

• A tantermen kívüli digitális munkarend során feldolgozott tananyagok felmérése 

Felelősök: az EFOP- 3.1.11-19 projektben részt vevő pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítő 

alkalmazottak 

 

• DIFER mérés — 1. osztály 

Felelősök: Királyné Réthi Julianna osztályfőnök, Polonkai Ibolya mérési vezető  

DIFER visszamérés  --- 2. osztály 

Felelősök: Tóthné Lakatos Ildikó osztályfőnök, Polonkai Ibolya mérési vezető 

 

• Osztály szülői értekezletek – online formában   

Első: 2020. szeptember 11-ig minden osztályban – a járványügyi előírások megtartásával 

Téma: Szülői Munkaközösség megválasztása, házirend, mulasztások, követelményrendszer. Szülők 

tájékoztatása a 16 óráig kötelező tanulói benntartózkodás feltételéről. 

 

• Iskolai Szülői Munkaközösség 1. ülése: 2020. szeptember 22. kedd– online formában 
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 - vezetőség választása, tanév eleji feladatok 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes, Királyné Réthi 

Julianna munkaközösség-vezető, Polonkai Ibolya munkaközösség-vezető, Pethéné Puskás Erika 

munkaközösség-vezető 

 

• Tanmenetek leadása jóváhagyásra: 2020. szeptember 30-ig 

Kompetencia alapú módszertani elemek, kompetencia fejlesztésre való törekvés megjelenítése 

 Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

• Tanulói törzslapok megnyitása: 2020. szeptember 30-ig. 

Felelős: osztályfőnökök, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

• DÖK alakuló ülés: 2020. szeptember 17-ig 

Felelős: Pethéné Puskás Erika DÖK vezető 

 

• Széchenyi Emléknap: 2020. szeptember 18. péntek:  

Koszorúzás a Széchenyi Emlékfalnál, ünnepi műsor 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető helyettes, Pethéné Puskás 

Erika munkaközösség-vezető  

 

 

• Széchenyi futás a sportpályán 2020. szeptember 18. péntek 

Felelősök: Fábri Zoltán, Kovács János és az osztályfőnökök 

 

• Lendületben az iskola ILMT program, 2020. szeptember 21. 

Kirándulás a Lillafüredi Kalandparkba 

Felelősök: Polonkai Ibolya munkaközösség vezető, Ledniczky Mónika, Dohos Andrea ,Alexa 

LajosKovács János osztályfőnökök 

 

• Megyei atlétikai csapatbajnokság – Diákolimpia Nyíregyháza 

Felelősök: Fábri Zoltán, Kovács János 
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• Vöröskereszt bázisiskola – Tagtoborzás, tagdíjak beszedése 

Felelős: Királyné Réthi Julianna, osztályfőnök 

 

• Nevezés levelezős tanulmányi versenyekre: BENDEGÚZ, A rigó énekeljen!, angolnyelv 

stb. 

Felelő:, Polonkai Ibolya mk. vez., Királyné Réthi Julianna mk. vez., Porkolábné Gadnai Katalin 

 

• Regisztrálás az MLSZ Bozsik Intézményi Programjába 

Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János 

 

• Belső önértékelés ütemezése, bevont kollégák tájékoztatása 

Felelős: Polonkai Ibolya BECS vezető, BECS tagjai, 

 

• Madárgyűrűzés a Tiszalöki Arborétumban 

Felelős: Pethéné Puskás Erika 

 

•   Szeptember 30. — A magyar népmese napja. Témanap. 

  Felelős: Oláh Ágnes, Tóth Erzsébet, Szőke Katalin 

 

•   Tisztasági verseny beindítása 

  Felelős: DÖK vezető: Pethéné Puskás Erika 

 

2020. OKTÓBER 

 

• Október 1. – A zene ünnepe a zene világnap alkalmából 

Felelős: Ledniczky Monika 

 

• Október 6. — Aradi vértanúkra emlékezés —2020. október 6-a kedd 800  ünnepi 

műsor. Mécses gyújtás a Széchenyi falnál 

Felelős: osztályfőnökök, Szőke Katalin 
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• Meseolvasó vagy mondaolvasó verseny 5-6. évf. az Antall József Könyvtárban 

Felelős: Szőke Katalin, Fábriné Somlyai Beáta 

 

• Pályaválasztási Nap Első (1.) tanítás nélküli munkanap 2020. október 21. 

Felelős: Bárány Attila Intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes, Polonkai Ibolya és 

Királyné Réthi Julianna munkaközösség-vezetők 

    - Pályaválasztási kiállítás Tiszavasvári – a 7. és 8. évfolyamnak 

      Felelős: Alexa Lajos és Kovács János osztályfőnökök 

         - 1-6. évfolyam szakmák bemutatása, megismerése 

      Felelős: osztályfőnökök 

 

• Diákközgyűlés 

Felelős: Pethéné Puskás Erika 

 

• Pedagógus önértékelés adatgyűjtésének megkezdése, az önértékelés elindítása 

Felelős: Polonkai Ibolya BECS vezető, BECS tagjai, 

 

• Újraélesztés Világnapja október 16. – Újraélesztési bemutató szülőknek 

Felelős: Királyné Réthi Julianna, Porkolábné Gadnai Katalin 

 

• MLSZ Bozsik focitorna I. és II. forduló 

Felelős Fábri Zoltán, Kovács János 

 

• Köztársaság napi megemlékezés – Községi-iskolai ünnepség – október 22. 

Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető, Szőke Katalin 

 

• Középiskolák továbbtanulási tájékoztatója a 8. osztály részére 

Felelős: 8. évfolyam osztályfőnökei, Polonkai Ibolya munkaközösség- vezető 

 

• Színházlátogatás előkészítése, bérletvásárlás a Móricz Zsigmond Színházba 

Felelős: Pethéné Puskás Erika, Királyné Réthi Julianna 
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2020 NOVEMBER 

 

 

• Benevezés a bázisiskolai, tankerületi versenyekre. Tehetség kerestetik! 

Felelős: munkaközösség-vezetők, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

• Polgárőrségi program 

Felelős: 7–8. osztályfőnök, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

• Színházlátogatás  

Felelős: Pethéné Puskás Erika, Királyné Réthi Julianna 

 

• Márton-napi témanap 2020. november 11. 1-4. évfolyam 

Felelős: Királyné Réthi Julianna munkaközösség-vezető, Porkolábné Gadnai Katalin, Fábri Zoltán 

 

• Óvónők és leendő elsősök meghívása az alsó tagozatba – óvoda-iskola átmenet 

támogatása ILMT program 

Felelős: Királyné Réthi Julianna mk. vez. 

 

• Szépíró verseny 5-6. osztályosoknak 

Felelős: Szőke Katalin, Fábriné Somlyai Beáta. 

 

• 2. szülői értekezlet a járványügyi előírások megtartásával 

Felelős: osztályfőnökök 

 

• Labdarugó teremfoci diákolimpia: /Felmenő rendszerű verseny/ 

 IV. korcsoport fiú – Fábri Zoltán, Kovács János 

 

• Rigó énekeljen: Benevezés november 13-ig   

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin 
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• Advent-kezdő est a felső tagozaton – 2020. november 27.  

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Polonkai Ibolya munkaközösség-vezető 

 

 

2020. DECEMBER 

 

• Munkaközösségi értekezlet, Mikulás, advent, Karácsony 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

• Adventi készülődés december 1-től, az iskola épületeinek karácsonyi ünnepi 

kivilágítása, fenyőfa állítása az Aulában, az osztálytermek, folyosók díszítése 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, osztályfőnökök, ISZMK, napközis nevelők, 

munkaközösség-vezetők 

 

• Rigó énekeljen: 1. forduló 

Felelős Porkolábné Gadnai Katalin 

 

• 1–4. osztály Mikulás-ünnepség Témanap: 2020. december 04. Péntek 

Alsó tagozatosok, szülők számára  

Felelős: Királyné Réthi Julianna munkaközösség-vezető, Tóthné Lakatos Ildikó, Oláh Ágnes,  

 

• Óralátogatások tantestületi szinten – önértékelés, szakmai-módszertani kultúra bővítése 

céljából 

Felelős: BECS tagjai, munkaközösség-vezetők 

 

• Mikulás- Kupa teremfoci torna IV. korcsoport, Tiszalök 

Felelős: Fábri Zoltán 

 

• Országos Elsősegélynyújtó versenyre jelentkezés 

 Felelős: Királyné Réthi Julianna 



 

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2020/2021-es tanév 

26 

 

 

• Téli népszokások felelevenítése (Lucázás szülőkkel, nyugdíjasokkal, betlehemezés) 

Felelős: Pethéné Puskás Erika mk.vez., Szabó Péterné 

 

• Diákkarácsony  - Családi nap ILMT program – december 18. 

Ünnepi műsor: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Szőke Katalin 

Ünnepi ebéd a gyerekeknek (ebédeltetés megszervezése)  

Felelősök: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes, munkaközösség-

vezetők (Királyné Réthi Julianna, Polonkai Ibolya, Pethéné Puskás Erika) 

 

 

2021. JANUÁR 

 

• A leendő elsős tanítók kapcsolatfelvétele az óvodai csoportokkal, óvónőkkel. 

Programok, időpontok egyeztetése ILMT program 

  Felelős: Alsós munkaközösség-vezető Királyné Réthi Julianna 

• Téli mulatság az óvodával – alsó tagozaton ILMT program 

Felelős: Királyné Réthi Julianna 

 

• Osztályozóvizsga —Január 18. (hétfő) 1400 - órától 

Felelős: Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

• Félévi felmérések 

Felelős: Polonkai Ibolya mérés vezető és a munkaközösség-vezetők 

 

• A Művészeti Iskola félévi vizsgái, kiállítás a képzőművészeti tanszak munkáiból 

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Dohos Andrea 

 

• LÜK háziverseny 

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin 
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• Rigó énekeljen: 2. forduló 2021. január 10. 

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin 

 

• Félévi osztályozó értekezlet 

 - alsós: 2021. január 20. (szerda) 1400 – óra 

 - felsős: 2021. január 21. (csütörtök) 1400 - óra 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes, 

 

• Első félév vége: 2021. január 22. péntek; ezt a keltezést írjuk a dokumentumokra 

 

• Második félév első tanítási napja: 2021. január 25. (hétfő) 

Első tanítási óra: osztályfőnöki óra, tájékoztatók kiosztása  

 - a félévi tanulmányi munka értékelése 

 Felelős: osztályfőnökök 

 

• Félév zárásának adminisztrációs feladatai, statisztika 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly  intézményvezető-helyettes 

 

• A Magyar Kultúra Napja — január 22.  

 Szép kiejtési verseny 5-6-7-8. évf.  

Felelős: Szőke Katalin, Fábriné Somlyai Beáta 

 

• 3. szülői értekezlet vagy fogadóórás szülői értekezlet. Téma: Félévi értékelés, az eddig 

elért eredmények ismertetése, tájékoztatás és érzékenyítés a kompetencia mérés fontosságáról. 

Felelős: osztályfőnökök 

 

• Mini-kupa teremfoci torna III: korcsoport, Tiszalök 

Felelős: Kovács János 

 

2021. FEBRUÁR 
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• Félévzáró értekezlet: 2021. február 05. péntek 900 - órától – Második (2.) tanítás nélküli 

munkanap 

Beszámolnak: intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető 

 

• Farsangi dekoráció készítése;  

Felelős: napközis nevelők, Dohos Andrea, osztályfőnökök 

 

• Rigó énekeljen. 3. forduló (területi) 2021. február 5. 

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin 

 

• Interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás településen kívül (művészeti iskolásoknak) 

Felelős: Pethéné Puskás Erika mk. vez., Szabó Péterné 

 

• Farsang – 2021. február 19. – alsó tagozaton 

Felelős: Királyné Réthi Julianna mk vez., ISZMK, Tóth Erzsébet, Tóthné Lakatos Ildikó,  Szabó 

Péterné 

 

• Továbbtanulók jelentkezési lapjainak elküldése 

Felelősök: 8. osztályos osztályfőnök, Polonkai Ibolya munkaközösség -vezető 

• Vécsei Kamara néptáncverseny 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető; Szabó Péterné 

 

• A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai: 2021. február 24.  

  Megemlékezés az osztályközösségekben 

  Felelős: osztályfőnökök, történelem szakos kolléga 

 

• Előválogató a területi rajzversenyekhez 

 Felelős: Dohos Andrea 

2021. MÁRCIUS 
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• Pénz7 – pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2020. március 01. – 2019. március 05. 

 Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

• Mezei futás – Diákolimpia felmenő rendszerben 

    Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János 

 

• Színházlátogatás bérlet keretében a Móricz Zsigmond Színházba 

Felelős: Királyné Réthi Julianna, Pethéné Puskás Erika 

 

• Prózamondó és rajzverseny a Tiszadadai Holló László Általános Iskolában  

Felelős: Szőke Katalin, Ledniczky Monika, Dohos Andrea 

 

• Z. Szalay Pál megyei rajzverseny 

Felelős: Dohos Andrea 

 

• 2021. március 08-12-ig Március 15. Nemzeti ünnep témahét- Iskolai, községi 

megemlékezés  

Felelős: Pethéné Puskás Erika, Szőke Katalin, Ledniczky Monika és az osztályfőnökök 

- Március 12. péntek 1100- Ünnepi műsor 

    

• 2021. március 9. kedd 1630: Tájékoztató nap a hit és erkölcstan oktatásáról szülők 

részére, ISZMK gyűlés 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető 

 

• Tavaszi dekoráció az iskolaépületben 

Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők 

 

• Ki, mit, tud? Művészeti vetélkedő 

Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető 

 

• Szépíró verseny 1-4. évfolyam 
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 Felelős: Tóth Erzsébet 

 

2021. ÁPRILIS 

 

• Katasztrófa védelmi ifjúsági verseny, április első hete 

Felelős: Alexa Lajos, Porkoláb Antal László 

 

• Nyílt tanítási órák  a leendő elsős szülők számára ILMT program 

 Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Királyné Réthi Julianna mk. vez., alsós 

osztályfőnökök 

 

• Óvónők és leendő elsősök meghívása az alsó tagozatba – óvoda-iskola átmenet 

támogatása 

Felelős: Királyné Réthi Julianna munkaközösség-vezető 

 

• A magyar költészet napja 2021. április 9. péntek- Szavalóverseny — alsó tagozat, felső 

tagozat 

Felelős: Királyné Réthi Julianna, Szőke Katalin, Fábriné Somlyai Beáta, Tóthné Lakatos Ildikó 

 

• 2021. április 7. – Harmadik (3.) tanítás nélküli munkanap, Önképző szakmai nap 

Felelős Bárány Attila intézményvezető 

 

• 4. szülői értekezlet – 6. és 8. évfolyamon a kompetencia-méréshez tartozó Tanulói 

Kérdőívek kitöltésének fontossága 

Felelős: osztályfőnökök minden évfolyamon 

 

• Krutilla József Országos Akvarellfestő Verseny 

Felelős: Dohos Andrea 

 

•  Pulyabál Nyíregyházán (néptánc tanszak) 

Felelős: Szabó Péterné, 
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• A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja ápr. 16.  

Felelős: osztályfőnökök, történelem szakos kolléga 

 

• Első osztályosok beiratkozása április 15-16  

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oroveczné Ujszászi Irén, Királyné Réthi Julianna 

munkaközösség-vezető 

 

• Fenntarthatósági- környezettudatosság témahét 2021. április 19-23. 

Felelősök: Dohos Andrea, Ledniczky Mónika, Porkolábné Gadnai Katalin 

 

• Föld Napja – közös rendezvény a Napsugár óvodával ILMT program 

Felelős: Királyné Réthi Julianna munkaközösség-vezető  

 

• Labdarúgó diákolimpia II., III., IV. korcsoport fiú 

IV. ,V., lány / felmenő rendszerű versenyek/ 

Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János 

 

• Részvétel a bázisiskolai, tankerületi versenyeken a versenykiírásoknak megfelelően 

 Felelős: Polonkai Ibolya, Királyné Réthi Julianna munkaközösség-vezetők,  

 

• Rigó énekeljen: döntő 6. évfolyam – 2021. április 

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin 

 

• „Légy te is életmentő”- Vöröskereszt területi és megyei verseny 

Felelős: Királyné Réthi Julianna 

 

• Diákolimpia: atlétikai több próba, kistérségi verseny felmenő rendszerben 

Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János 

 

• MLSZ – Bozsik focitorna III.- IV. forduló 

Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János  
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• Móra- Garabonciás Regionális Gyermek Szóló Néptánctalálkozó 

Felelős: Szabó Péterné  

 

• Április 30-ig Belső önértékelés összegző értékelésének elvégzése 

Felelős: Polonkai Ibolya BECS vezető, BECS tagjai 

 

• 2021. április 30. Munkaközösségek szakmai napja – külső előadóval 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

 

 

2021. MÁJUS 

 

• Madarak és fák napja témanap május 10. 

Felelős: Királyné Réthi Julianna, Fábri Zoltán, Porkolábné Antal László SZMK tagjai 

 

• Diákolimpia: atlétikai többpróba és egyéni felmenő rendszerű versenyek  

   Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János 

 

• A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata, mérése 2021. május (NETFIT) 

Felelősök: Fábri Zoltán, Kovács János, 

 

• Informatikai verseny Tiszavasvári Szakképző Iskola 

Felelős: Király János 

 

• Rigó énekeljen: döntő – 4. évfolyam  

Felelősök: Porkolábné Gadnai Katalin 

 

• Nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában 
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Felelős: Királyné Réthi Julianna, Oláh Ágnes 

 

• Részvétel a levelezős versenyek döntőiben eredménytől függően  

Elsősegélynyújtó Verseny Budapest 

Felelős: Királyné Réthi Julianna 

 

 

• Angol nyelvi mérés 6. és a 8. évfolyamon 2021. május 19. 

Felelős: Oláh Károly intézményvezető-helyettes, Polonkai Ibolya mérés-értékelés vezető Barócsi 

Mária 

 

• Országos Kompetenciamérés: 6. és 8. évfolyamon 2021. május 26. 

(Alapkészségek megléte: olvasás és szövegértés, matematikai eszköztudás) 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes, Polonkai I 

 

• 2021. május vége, június elejeGyermeknap és Egészségnap – DÖK nap 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes., osztályfőnökök, 

Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, ISZMK, Királyné Réthi Julianna munkaközösség-

vezető, Polonkai Ibolya munkaközösség-vezető 

 

• KRÉTAKÖR művészeti verseny 

Felelős: Szabó Péterné 

 

• Év végi felmérések, kimeneti mérések 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők, Polonkai Ibolya mérési vezető, mérési-értékelési csoport 

 

• Jutalom mozilátogatás a művészeti iskolásoknak 

Felelős: Pethéné Puskás Erika 

 

 

2021. JÚNIUS 
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• Nemzeti összetartozás napja: 2021. június 04.  

 

• Művészeti napok: 2021. június 01 – június 02. — Záróvizsgák, vizsgakiállítás 

Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető és a munkaközösség tagjai 

 

• „Széles a Tisza” Hagyományőrző találkozó 

Felelős: Szabó Péterné 

 

• A felső tagozatos tanulók tanulmányi kirándulása Budapestre 

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, az érintett tanulók osztályfőnökei 

 

• Intézményi Intézkedési Terv elkészítése az intézményi pedagógiai munka 

eredményességének fejlesztése érdekében 

A kompetenciamérésre való felkészülés eredményének, hatékonyságának az értékelése 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Polonkai Ibolya mérési vezető  

 

• Művészeti Záró Mulatság 

Felelős: Pethéné Puskás Erika mk. vez.  

 

• Meghívásos strandfocitorna /Tiszavasvári/ 

 Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János 

 

• Tanév végi osztályozó vizsgák: 2021. június 7. hétfő 

Felelős: Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

 

• Osztályozó értekezlet: 2021. június 8. kedd 1-4. évfolyam;  

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

• Osztályozó értekezlet: 2021. június 9. szerda 5-8. évfolyam 
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Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

• Ballagás: 2021. június  

 

• Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. kedd 

 

• Naplók lezárása, dokumentációs, adminisztrációs feladatok. Keltezés 2021. június 15. 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

• Tanévzáró ünnepség: 2021. június 18. péntek 8:00 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes, Polonkai Ibolya, 

Pethéné Puskás Erika, Királyné Réthi Julianna munkaközösség-vezetők 

 

• Tanévzáró értekezlet: 2021. június 24. csütörtök 

Beszámolnak: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

• 2021. június Az intézményi Intézkedési Terv véglegesítése és megküldése a Fenntartónak. 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

• Nevelőtestületi csapatépítő tanulmányút: 2021. június 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

 

 

  

 

2.7 A nevelő–oktató munka ellenőrzése 

 A folyamatos ellenőrzés területei 

• pontos munkakezdés 

• általános iskolai és művészeti iskolai tanórák 
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• szabadidős foglalkozások 

• dokumentáció, adminisztrációs feladatok ellátása 

• ügyeletesi tevékenység 

• dekoráció, tisztaság 

 

 Óralátogatások célja 

Tájékozódás a nevelők szakmai, pedagógiai munkakultúrájáról és a tanulók neveltségi szintjéről, 

tanulmányi munkájáról. 

Ezen belül: 

a) a tanítási órára való felkészülés 

b) a differenciált csoportmunka és az egyéni fejlesztés megvalósítása 

c) kooperatív, differenciálási tanulási–tanítási módszerek alkalmazása 

d) motiválás a tanórákon 

e) a tanulók írásbeli munkájának értékelése, füzetek, felszerelések esztétikája 

f) kompetencia-fejlesztés 

g) a tanítási óra eredményessége, hatékonysága 

h) a tanulók magatartása, tanulási motiváltsága 

i) a nevelő–oktató pedagógiai folyamat hiányosságai, nehézségei 

j) a fejlődési lehetőségek intézményi szinten és egyéni szinten 

 

 Az iskolavezetés ellenőrzési programja 

• Hangos olvasás 

• Általános iskolai tanórák 

• A művészeti iskola tanszakainak foglalkozásai 

• Sajátos nevelés igényű tanulók foglalkozásai 

• Egyéni fejlesztés –  

• Napközis foglalkozások 

• Mérés-értékelés 

• A pedagógusok feladatvállalása 

• Versenyekre felkészítés, a versenyek eredményessége 

• Nevelési feladatok 
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• Szabadfoglalkozások, szabadidős tevékenységek 

• Ügyeletesi feladatok ellátása 

• Ebédeltetés 

• Dokumentációs feladatok ellátása 

2.8. Értekezletek tervezése 

Évfolyam értekezlet 

Gyakorisága: alkalomszerűen, igény szerint 

• résztvevői az adott évfolyamon tanító pedagógusok, az iskola vezetői 

• a pedagógusok által javasolt évfolyamokon kerül megszervezésre 

• az értekezlet jellege: beszélgetés a felmerülő problémákról és közös megoldáskeresés 

 Munkaértekezletek 

Gyakorisága: félévenként 1 alkalommal, illetve szükség szerint 

Az igazgatóság tagjai kezdeményezhetik. 

Célja: 

• a nevelőtestület, illetve az alkalmazotti közösség tájékoztatása az aktuális általános, 

gazdasági és szakmai (nevelési, oktatási) intézményi feladatokról, problémákról; 

• lehetőség biztosítása a pedagógus és a technikai dolgozók problémáinak, felvetéseinek 

megbeszélésére; 

• a hatékony intézményi szintű munka biztosítása. 

 

Félévzáró, és tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

A tanév rendjének megfelelően a rendezvények havi bontásában betervezve. 

Záradék: A 2020/2021. tanév munkatervét a nevelőtestület 2020. szeptember 4-én elfogadta  

. 

Tiszadob, 2020. szeptember 04. 

  Bárány Attila 

  intézményvezető 
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Alsó s Munkakó zó ssé g munkatérvé 

 

 

 

 

Készítette:Királyné Réthi Julianna 

                          munkaközösség vezető 
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Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: 

a tudással felfegyverzett ember 

Legyőzhetetlen.” 

(Gorkij) 

 

A munkaterv részei: 

 

1. A munkaközösség feladatainak meghatározása az iskolai munkaterv, iskolánk 

Pedagógiai Programja alapján. 

2. A munkaközösség konkrét feladatai az Eseménynaptár alapján. 

 

Személyi  feltételek: 

 

 

Munkaközösség vezető: Királyné Réthi Julianna 

 

A munkaközösségbe tartozó pedagóguslétszám: 10 fő 

 

Névsor 

Fábri Zoltán 

Székelyné Batári Hajnalka 

Királyné Réthi Julianna 

Oláh Ágnes 

Oláh Károly 

Porkoláb Antal László 

Porkolábné Gadnai Katalin 

Szabó Péterné 

Tóth Erzsébet 
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Tóthné Lakatos Ildikó 
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Kiemelt feladatok és eredményeink 

 Az alapkészségek hatékony, stabil, módszeres megalapozása az alsó tagozat legfontosabb 

feladata volt. 

 A kommunikációs képességek sokoldalú fejlesztése minden tanóra fontos feladata. Ezek 

további fejlesztése gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segítségével folytatódott.  

 A képességhiányos tanulók kiszűrése az első évfolyamon a DIFER méréssel történt, 

fejlesztésük, felzárkóztatásuk a gyógypedagógussal és a fejlesztő pedagógussal közösen 

eredményes volt.  

 A tehetséges tanulókkal való foglalkozás az iskolánk pedagógiai programjában is alapvető 

célként szerepel. Igyekeztünk részt venni meghirdetett versenyeken. Levelezős versenyekre 

anyagi okok miatt kevés tanuló jelentkezett. 

 Fontos feladatunknak tekintjük a LÜK-táblajátékkal történő tehetséggondozást és 

felzárkóztatást. 

 

A munkaközösségek legfontosabb tapasztalatai 

Az iskolában működő munkaközösségünk az intézményi munkatervünk alapján végezte munkáját. 

Efop pályázatban aktívan dolgoztunk. Nagy hangsúlyt fektettünk a tehetséggondozásra, 

felzárkóztatásokra. és a lemorzsolódásra. 

 Munkaközösségünk számára is nagy kihívást jelentett a járvány általi online oktatás. A digitális 

kompetenciánk sokat fejlődött ez alatt az idő alatt.   

Informatikai eszközök hiányában rákényszerültünk a papíralapú oktatásra is. 

 Mindent elkövetünk, hogy a kompetenciamérésekre felkészítsük tanulóinkat. Ennek színterei voltak 

a korrepetálások, egyéni fejlesztések, tanórák és gyakran a szabadidejük terhére szervezett 

foglalkozások és a művészeti képzés. A munka eredménye tükröződik a versenyeredményekben és 

osztály tanító napközis nevelő 

1.a Királyné Réthi Julianna Tóthné 

Lakatos Ildikó 

Oláh Ágnes 

2.a Tóthné Lakatos Ildikó Porkoláb Antal László 

3.a Tóth Erzsébet Fábri Zoltán 

4.a Porkolábné Gadnai  Katalin  Székelyné Batári Hajnalka 
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az évismétlők alacsony számában. A funkcionális analfabetizmus elleni küzdelem valamennyi tanóra 

része volt. A tanulók neveltségi szintjének emelése, a verbális-fizikai agresszió visszaszorítása 

mindannyiunk kiemelt feladata volt. 

A munkaközösségek éves tevékenységéről az általuk készített beszámolók tanúskodnak, melyek az 

év végi iskolai beszámoló mellékletét képezik. 

Az alsó tagozaton, a legtöbb órán a frontális munkaforma dominált, de a kooperatív oktatásra és a 

differenciálásra is nagy hangsúlyt fektettünk.”. Mint említettem a lemorzsolódási pályázatban 

műhelyfoglalkozásokra jártunk ahol sok jó tapasztalatra tettünk szert, amit a mindennapi munkákba 

próbálunk beépíteni. A hálózatosodás segítségével jó kapcsolatokra tettünk szert. Az online 

továbbképzéseken részvevő kollégák a képzés során rengeteg hasznos információkra és új 

módszerekre tettek szert, amit megosztottak a tantestület tagjaival. Igyekszünk egymástól a „jó 

gyakorlatokat” átvenni és beépíteni a mindennapi tevékenységünkbe Erre nagyszükségünk van hisz 

magas osztálylétszámokkal és sok SNI, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekkel 

foglalkozunk és a lemorzsolódással veszélyeztetett iskolánk. 

Tanulóink órai és szüneti magaviselete javulást mutatott, de még nem éri el a hatékony tanuláshoz, 

az optimális hangulathoz szükséges szintet. Több problémajelzésre, esetmegbeszélésre került sor, 

melynek eredményessége elkönyvelhető. Sok a hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből 

érkező gyermek, mely nagyobb odafigyelést igényel a nevelőtől. 

Összegzés 

Az elmúlt tanévben végzett munka áttekintése, értékelése sikeresnek mondható. 

Megítélésem szerint és a helyi viszonyokat figyelembe véve: tartalmas, sokrétű munkát végzett 

tantestületünk az elmúlt időszakban. A további célunk az, hogy megállni nem lehet, van mit tennünk 

az előttünk álló tanévekben is. 

Munkánkat a továbbiakban is a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok elérése érdekében 

folytatjuk, igyekszünk iskolánk jó hírnevét öregbíteni és szélesíteni. 

Fontos feladatunknak tekintjük a Nyíregyházi Tankerületi Központ által kiadott Intézkedési Terv a 

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola országos 

kompetenciamérésben való intézményi eredményességének növelésére kiadott dokumentum ránk 

vonatkozó utasításainak betartását és mindennapi feladatainkba való beillesztését. 

 

 

Alapvető céljaink  

 A ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a nevelő és oktató 

tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítsük. 

 A tanítási gyakorlatunkban a manipulációra, a tudás gyakorlati alkalmazására helyezzük a 

hangsúlyt. 

 A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vegyük a tanuló egyéni képességét, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. 
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Segítsük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva 

hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását. 

 A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, 

és ezek elsajátításáról meggyőződjünk. 

 Közreműködjünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassuk, a szülőt 

figyelmeztessük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedéseket tartunk szükségesnek. 

 A szülő és a tanuló javaslataira, kéréseire érdemi választ adjunk. 

 

Kiemelt céljaink  

 Magas színvonalú nevelés és oktatás. 

 Integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés. 

 Esztétikai nevelés, különös tekintettel az irodalomórákon és készségtárgyaknál. 

 A tanulókat a természet szeretetére, a természet védelmére való nevelése. 

 Egészséges életmódra nevelés. 

 Az alkalmazó tudás fejlesztése. 

 kompetencia alapú oktatás, digitális oktatás kiszélesítése 

 Óvoda-iskola kapcsolatának mélyítése, erősítése 

 a lemorzsolódás elleni intézkedési terv alsó tagozatra vonatkozó feladatainak végrehajtása 

 Az Iskolakert program folytatása  

 

Kiemelt feladataink a tanévben:  

Betartani és betartatni az intézményünk által elkészített intézkedési tervet. 

Nevelési feladatok: 

- Udvariasságra nevelés (köszönés, kérés, megszólítás kifejezéseinek használata ). 

- Tanórai fegyelem, egységes nevelői eljárások. 

- Egymás közötti kapcsolatok, együttműködés fejlesztése. 

-A munka szeretete(iskolakert gondozás) 

- A környezetvédelem tudatosítás 
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Oktatási feladatok, célok: 

- Tudatos figyelem, tartós figyelem, feladattudat fejlesztése. 

- Feladatok, utasítások megértésének, értelmezésének fejlesztése írásban és szóban 

(szöveges feladatok, értő olvasás). 

- Több információt tartalmazó feladat különböző szempontjainak együttes értelmezése. 

- Szókincsbővítés, szómagyarázat. 

- Legfontosabb feladataink egyike az alsó tagozat alapozó funkciójának érdekében az alapkészségek 

kimunkálása. 

- Az egységes követelményrendszer érdekében továbbra is együtt dolgozzuk ki a mérésekhez 

szükséges tananyagot, annak értékelését, ebből megfelelő következtetéseket vonunk le a jövő 

feladataira nézve. ( bemeneti mérés évelején, félévi, év végi mérések ) 

- Folyamatosan értékeljük, ellenőrizzük, osztályozzuk a tanulók tudását, erről a szülőket 

rendszeresen tájékoztatjuk a különböző fórumokon. ( nyílt nap, szülői értekezlet, fogadóórák) 

Kréta és online kapcsolattartás szülőkkel és a pedagógusokkal. 

- Kiemelt feladatunknak tartjuk a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, a tanulókkal való 

egyéni foglalkozást. Eredményes szakköri munkára törekszünk. 

A differenciálás nem maradhat el. 

- Szoros kapcsolatot tartunk a napközis nevelőkkel, az alsó tagozatban tanító szaktanárokkal, egymás 

munkáját segítjük, egymás óráin hospitálunk. 

- Az óvodával tartjuk a kapcsolatot: kölcsönösen nyílt napon veszünk részt. 

- Folyamatos feladatunk a beszédfejlesztés, a szókincsbővítés, a szómagyarázat. 

- A hangos olvasás fejlesztése mellett kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 

szövegértésre, az értő olvasásra ezzel is próbájuk felkészíteni őket a kompetencia mérésre. 

- Feladatok, utasítások megértésének, értelmezésének fejlesztése írásban és szóban. 

- Gondos, esztétikus füzetvezetésre szoktatjuk tanulóinkat, fontos a rendszeres és pontos 

önellenőrzés, a javítás és a javíttatás. 

- Az egészségnevelés is nagyon fontos. ( heti 5 testnevelés óra ) 

-a technika tanmenetbe beépíteni az iskolakerti feladatokat. 

Tantárgyi feladatok 

Magyar nyelv és irodalom 

Olvasás: 
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- Fontos feladat a hangos olvasástechnika fejlesztése. Szabatos, pontos, szép magyar beszéd 

kialakítása a célunk. Többféle olvasásgyakorlási mód használata. 

- A szövegértés fejlesztése. Utasítások megértésének, értelmezésének fejlesztése írásban és szóban. 

- 3 – 4 osztályban alkalmat kell találnunk a szövegtanulásra is, előkészítve a későbbi tantárgyi 

tanulást. 

- Szövegfeldolgozáskor a lényegkiemelés, a részösszefoglalás, a következtetések levonása nem 

maradhat el. 

- A tanulási szókincs fejlesztése folyamatosan. 

Nyelvtan: 

- Helyesírás alapozása, fejlesztése. 

- Önellenőrzés, javítás, javíttatás, helyesírási szótár használata. 

- A nyelvtani ismeretek megszilárdítása változatos gyakorlási módszerekkel. 

Írás: 

- Íráselemzésre, értékelésre és hibajavításra több időt fordítunk. 

- Tetszetős külalaki munkák megkövetelése. 

- Megfelelő írástempó kialakítása, egyéni írásmód elősegítése. 

 

Matematika 

- fejszámolási készség fejlesztése 

- alapos, pontos számolás 

- műveletek előtti becslés fontossága, becslés a méréseknél is 

- a mérések és mértékváltás kiemelt feladatok sok gyakorlattal 

- geometriai anyagrészek se sikkadjanak el 

- differenciálással felzárkóztatás, illetve logikus gondolkodás fejlesztése 

- összetett szöveges feladatok részeinek, a kérdéseknek alapos megbeszélése 

Környezetismeret, környezetvédelem: 

- ok – okozati összefüggések pontos megláttatása 

- tanulmányi séták, tapasztalatok jegyzése, elmélet-gyakorlat egysége 

- alapfogalmak pontos ismerete 

- szaknyelv használata 

- a környezetvédelem fontossága 
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Egyéb tantárgyak ( ének-zene, technika, rajz, testnevelés ) tanítása során az alapkészségek 

fejlesztését tartjuk szem előtt a tantárgyak adta játékosság kihasználásával. 

FELADATOK, FELELŐSÖK   

 

Az alsó tagozat a munkaközösségi megbeszéléseit, az aktualitásoknak megfelelően tartja. 

 

Feladatok Felelősök Határidő Teljesülés kritériuma 

1. Részképesség zavaros 

gyerekek kiszűrése 1. o-ban 

Királyné Réthi 

Julianna 

2020.október 

vége 
A DIFER-teszt elvégzése  

2. A 2. oszt. tanulók 

kontrollmérésének elvégzése 

Tóthné Lakatos 

Ildikó 

2020. október 

vége 

A DIFER-teszt ismételt 

elvégzése az előző tanévben 

kiszűrt gyerekekkel 

3. Alapkészségek és 

képességek mérésének 

elvégzése 3-4. oszt-ban  

Bemeneti mérések és 

kimeneti mérések 

3-4. osztályos 

osztályfőnökök 

  

2021. május 20. 
Készség és képességmérő teszt 

megoldása 

5. Az alapkészségek és 

képességek dokumentált 

fejlesztése 

2.-4. évfolyamos 

tanulókat 

fejlesztő tanítók 

  

  

2020. 

szeptember 30. 

Fejlesztő foglalkozások 

elindítása, egyéni fejlesztési 

tervek készítése 

   

 

  

  

  

  

  

  

6. Óvoda-iskola átmenet 

megkönnyítését célzó 

programok fejlesztése 

Alsós tanítók 
 

2021. március 

Közös foglalkozások szervezése 

az óvodával 

7. A tananyag feldolgozását alsós tanítók 2021. június. 30. A korábbi évekhez viszonyítva 
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elősegítő IKT-s eszközök 

használata 

25 %-kal 

 

Az éves munkaterv havi bontásban 

 

 

Szeptember: 

 

FELADATOK 
IDŐPONT, 

HATÁRIDŐ 
FELELŐSÖK 

E-Naplók megnyitása, adatok 

egyeztetése 
Szeptember 7. 

Osztálytanítók, napközis 

nevelők 

Tantermek, folyosók 

dekorálása,,berendezése 

szemléltetőeszközök készítése 

Szeptember 01. Tanítók, napközis nevelők 

1. Omline szülői értekezlet: SZMK 

választás, Házirend 

ismertetése,járványügyi előírások 

ismertetése aktuális feladatok 

megbeszélése 

Szeptember 15-ig Igazgató, osztályfőnökök 

Tanmenetek elkészítése, 

jóváhagyatása 
Szeptember 30. 

Tanítók, napközis nevelők 

 

„Rigó Énekeljen!” versenyre nevezés Szeptember 25. Porkolábné Gadnai Katalin 

Széchenyi emléknap megemlékezés – 

Emlékfutás 

Szeptember 18. 

Szeptember 18. 

DÖK, Osztályfőnökök. 

testnevelők 

1. Munkaközösségi értekezlet: Éves 

munkaterv összeállítása, feladatok 

elosztása az első félévre. Aktuális 

teendők megbeszélése. 

Szeptember 25. Munkaközösség vezető 

DIFER  mérés az első osztályokban 
Szeptember-október 

15-ig 
Elsős tanítók 

Év eleji felmérések, bemeneti 

mérések 
szeptember-október 2-4. évfolyam tanítói 

Tanulói törzslapok megnyitása szeptember 27. osztályfőnökök 
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Magyar népmese napja - Témanap:  

- 1.óra: „Nagyanyó mesél” –

nagymamák olvasnak mesét 

az osztályokban a 

gyerekeknek. 

- 2. óra: Meseillusztrációk 

készítése a hallott mesékhez 

1-2. évfolyam 

      3-4. osztályosoknak TOTÓ a      

 hallott mese feldolgozására. 

- 3-4-5. óra: Meseolvasó 

verseny 2-3-4. évfolyam. 

Akik nem vesznek részt a meseolvasó 

versenyen, azoknak a 3.4.5 órában: 

mesefilmek nézése, bábok készítése, 

mesék bábozása forgószínpad szerint. 

Szeptember 30. 

Tóth Erzsébet 

Oláh Ágnes 

 Munkaközösség vezető 

osztályfőnökök 

 

 

Október: 

 

FELADATOK 
IDŐPONT. 

 
FELELŐSÖK 

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról Október 6. Osztályfőnökök 

1.osztályosok fényképezése Október 10. 1.osztályok tanítói 

„Rigó Énekeljen!” nevezési díj 

befizetése 
Október 16. Porkolábné Gadnai Katalin 

Levelezős versenyek meghirdetése, 

jelentkezési lapok elküldése 
szeptember-október 

Munkaközösség vezető, 

tanítók 

 

 

November: 

 

FELADATOK 
IDŐPONT, 

HATÁRIDŐ 
FELELŐSÖK 
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„Rigó Énekeljen!”  1. forduló November 6. Porkolábné Gadnai Katalin 

Márton nap-témanap November 11.   Porkolábné ,SZMK 

2.Szülői értekezlet: Adventi 

készülődés 
November 20-ig Osztályfőnökök 

Óvónők meghívása az első 

osztályosokhoz 
November 20-ig 

Első osztályos tanító, 

Királyné Réthi Julianna 

Adventi készülődés szülők 

bevonásával 

- Az épületek díszítése 

- Ajándékkészítő műhely 

November 25-től 
Munkaközösség vezető, 

napközis nevelők, SZMK 

   

 

December: 

 

FELADATOK 
IDŐPONT, 

HATÁRIDŐ 
FELELŐSÖK 

Mikulás – Témanap  

forgatókönyv szerint 
December 6. 

 Oláh Ágnes, Tóthné Lakatos 

Munkaközösség vezető 

Munkaközösségi 

értekezlet,Mikulás,Advent, 

Karácsony 

December eleje Munkaközösség vezető 

„Rigó Énekeljen!” 2. forduló December 11. Porkolábné Gadnai Katalin 

A DIFER mérés alapján a tanulók 

képességvizsgálóba küldéséhez 

szükséges adatlapok kitöltése 

December-január 10. elsős tanítók 

Diákkarácsony-Családi nap December 19. Munkaközösség vezetők 

 

Január: 

 

FELADATOK 
IDŐPONT, 

HATÁRIDŐ 
FELELŐSÖK 

Félévi felmérések 
Folyamatos 

 az osztályozó 

Tanítók 
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értekezletig 

3. Munkaközösségi értekezlet a 

félévi zárással kapcsolatos 

tudnivalókról 

Január 5. Munkaközösség vezető 

Félévi osztályozó értekezlet Január 20. Tanítók 

Lük házi bajnokság Január30-ig 
Munkaközösség vezető, 

Porkolábné Gadnai Katalin 

Félévi bizonyítványok kiosztása Január.22. Tanítók 

Tankönyvrendelés leadása Január 20-ig Tanítók 

LÜK házi verseny Január vége Porkolábné Gadnai Katalin 

A Magyar Kultúra Napja - Témanap Január 22. 
Munkaközösség vezető, 

Tanítók 

Leendő elsős nevelők 1. látogatása az 

óvodai csoportokba 
Január 21-25. 

Leendő elsős tanítók 

 

3.Szülői értekezlet Január 30. osztályfőnökök 

 

 

 

Február: 

 

FELADATOK 
IDŐPONT, 

HATÁRIDŐ 
FELELŐSÖK 

Félévzáró értekezlet Február 7.  

Farsang – Témanap 

Az ünnepkör beépítése a tananyagba 

Farsangi bál 

Február 21. 

Munkaközösség vezető, 

SZMK, Tóth Erzsébet,Tóthné 

Lakatos Ildikó,Szabó Péterné, 

„ Rigó Énekeljen! „ 3. (területi) 

forduló  
Február 9. 14:00 Porkolábné Gadnai Katalin 

Leendő elsős tanítók 2. látogatása az 

óvodai csoportokba 
Február 10-15. Leendő elsős tanítók 

Pénz hét Március 1.-5. munkaközösség vezető 
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Március: 

 

FELADATOK 
IDŐPONT, 

HATÁRIDŐ 
FELELŐSÖK 

Március 15-ei megemlékezés: 

Témahét 
Március 09.-13. Osztályfőnökök 

Digitális témahét Március 22.-26. 
Tóth Erzsébet, Székelyné 

Batári Hajnalka 

Kiszézés Március Munkaközösség vezető 

Rajzverseny a Víz Világnapja 

alkalmából 

Március 22-ig kell 

leadni 

Porkolábné Gadnai Katalin  

Osztályfőnökök 

Szépíró verseny 1.-4. Március vége 

Tóth 

Erzsébet,munkaközösség 

vezető 

 

Április: 

 

FELADATOK 
IDŐPONT, 

HATÁRIDŐ 
FELELŐSÖK 

A költészet napja: Szavalóverseny Április 11. Munkaközösség vezető 

Nyílt tanítási órák az alsótagozatban 
április (a kiírás 

szerint) 

Királyné Réthi 

Julianna,osztályfőnökök 

Fenntarthatósági hét Április 19.-23. Porkolábné Gadnai Katalin 

Föld napja-Közös rendezvény a 

Napsugár Óvodával 
Április 22. Munkaközösség vezető 

Május: 

 

FELADATOK 
IDŐPONT, 

HATÁRIDŐ 
FELELŐSÖK 

Madarak és fák napja Témanap Május 11 
Fábri Zoltán Porkoláb antal 

lászló 

Osztálykirándulások Április-május osztályfőnökök 
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Nagycsoportos óvodások látogatása 

az iskolában 

Egyeztetett 

időpontban 
Munkaközösség vezető 

A Rigó énekeljen döntője -

Nyíregyháza 
meghívás alapján Porkolábné Gadnai Katalin 

Egészségnap és Gyermeknap Május 29. 

Királyné Réthi Julianna, 

 

Pethéné Puskás  

Erika, 

Év végi felmérések Május utolsó hete Tanítók 

 

 

 

Június:  

 

FELADATOK 
IDŐPONT, 

HATÁRIDŐ 
FELELŐSÖK 

Osztályozó értekezlet Június 09. Osztályfőnökök 

Év végi adminisztrációs teendők: 

naplók zárása, anyakönyvek, 

bizonyítványok, oklevelek,  

Június 15    -ig Osztályfőnökök 
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Felsős munkaközösség munkaterve 

 

2020-21.TANÉV 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: A Felsős munkaközösség 

Készítette: Polonkai Ibolya munkaközösség-vezető 
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„A tanár az a gyerek, aki 

 

legtovább jár iskolába.” 

 

Juhász Gyula 

 

 

 

 

 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

 

     Vezető: Polonkai Ibolya             tanító-matematika, közoktatás vezető 

 

     Tagok: Alexa Lajos biológia, hidrobiológia, környezetvédelem, 

                                                           közoktatás vezető 

  Barócsi Mária                angol nyelvtanár, szociálpedagógus 
 

Dohos Andrea rajz vizuális kultúra 

 

Király János technika; számítástechnika; okl. inkluzív tanár; műszaki 

szakoktató, fejlesztő  pedagógus 

 

Kovács János testnevelés-edző 

 

Ledniczky Monika magyar-ének 

 

Porkoláb Antal László tanító-kémia 

 

Stefánné Kiss Márta magyar-gyors és gépírás 

 

Szőke Katalin magyar-orosz 

 

Mészáros Bonaventura matematika-fizika (áttanít Tiszalökről) 
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A munkaterv összeállításánál a következő dokumentumokat vettük alapul: 

 

 NAT 2020 
 

 Az iskola Pedagógiai programja 
 

 Az előző tanév értékelése a beszámolók alapján 
 

 Intézkedési terv 
 

 

 

 

Munkaközösségünk legfőbb oktatási céljai: 

 

1. a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák megalapozása, készségek és képességek 

együttes fejlesztése az alkalmazásképes tudás középpontba állításával 
 

2. a digitális kompetencia fejlesztése 

 

3. a 2019/2020 tanév digitális munkarendjében érintett és feldolgozott tananyagok 

rendszerezése és áttekintése, szükség szerinti felhasználása a 2020/2021-es tanévre 
 

4. a hatékony és önálló tanulási kompetencia további fejlesztése különböző 

tanulásmódszertani eljárások tanórákba való beépítésével 
 

5. a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel, tanulási 

zavarokkal, illetve részképesség-zavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatása és 

fejlesztése 
 

6. az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása 
 

7. a tanulószobai foglalkozásokon résztvevő tanulók hatékony segítése három csoportban 
 

8. a 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése a továbbtanulásra 
 

9. a 6. és 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése az országos szövegértés-és matematika 

valamint angol nyelvi kompetenciamérésre 
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Az oktatási célhoz kapcsolódó feladataink: 

 

- ismeretátadás helyett a képességfejlesztést előtérbe helyező pedagógiai szemlélet 

fejlesztése 
 

- a pedagógusok IKT eszközhasználatának és módszertani kultúrájának fejlesztése 
 

- az integrálást, differenciálást segítő módszerek megismerése szakmai nap keretében 
 

- felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások szervezése 
 

- hospitálás 
 

Munkaközösségünk legfőbb nevelési céljai: 

 

- az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében, 

- nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában, 

- értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése, 

- tanulóink egészséges életmódra nevelése tanórákon és tanórán kívüli sport-és egyéb 

szabadidős foglalkozásokon
 

- a környezet iránti felelős magatartás kialakítása (témahét keretében)
 

- tanulóink művészetek iránti érdeklődésének felkeltése, esztétikai érzékük fejlesztése, a 

haza iránti szeretetük erősítése kulturális programjaink, szervezett műsoraink révén
 

 

A nevelési célhoz kapcsolódó feladatunk: 

 

1. a témahetek foglakozásainak gondos megtervezése, aktív részvétel azok 

lebonyolításában 
 

2. személyes példamutatás és az iskolai programok színvonalas előkészítésében és 

lebonyolításában való aktív részvétel 
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Egyéb feladataink: 

 

 

 a felsős munkaközösségre háruló feladatok egyenletes elosztása 
 

 a tanévre vállalt egyéni tevékenységek megtervezése, s azok leadása a 

munkaközösség-vezetőnek 
 

 a tanulók szaktárgyi versenyekre való felkészítése, a verseny időpontjainak és 

eredményeinek leadása a munkaközösség-vezetőnek 
 

 a szülők folyamatos tájékoztatása végzett munkánkról, eredményeinkről iskolánk 

honlapján, Facebook oldalán 
 

 egymás szakmai programjain, rendezvényein való részvétel (lehetőség szerint) 
 

 részvétel iskolánk dokumentumainak véleményezésében, esetleges módosításában 

(szükség szerint) 

 

A munkaközösség céljai, feladatai: 

 

 Az e-Napló pontos vezetése, az ezzel kapcsolatos időpontok betartása. 
 

 A módszertani kultúra fejlesztése. Az önképzés fokozása, részvétel továbbképzéseken. 
 

 Az EFOP-3.1.5. számú „A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása” című pályázat továbbvitele 
 

 a POK által szervezett továbbképzéseken való részvétel támogatása 
 

 Őszi- Tavaszi pedagógiai szakmai napokon való részvétel ösztönzése 
 

 Az alsóból a felsőbe való átmenet megkönnyítése, a gyerekek jobb megismerése 

érdekében a volt 4. oszt. osztályfőnök jellemzése tanítványaikról. 
 

 Mérés értékelés tervezése minden évfolyamon. Év eleji, bemeneti, félévi, év végi. 

Kiértékelésük fontossága, be kell építeni napi munkánkba. 
 

 A 8. osztályosok pályaválasztása, beiskolázása irányítottan, nagy körültekintéssel. 
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 A kompetencia mérés eredményeinek javítása. A tanmenetekben jelenjenek meg a 

kompetencia feladatok megoldásai! „Kiskompetencia” – gyakorló mérések szervezése. 

 Házi tanulmányi versenyek szervezése, a tanulók aktivizálása a részvételre. 
 

 A sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás. Szoros kapcsolattartás a 

gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal, szakemberekkel. 
 

 Kiemelt figyelem a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tekintetében! A bukásra 

álló tanulók szüleinek értesítése, felzárkóztatásuk megszervezése. 
 

 A hiányzások szoros figyelemmel kísérése, szükség szerint szakemberhálózat értesítése. 
 

 Kapcsolattartás szülőkkel, kollégákkal, szükség esetén szakemberekkel, 

gyermekvédelemmel. 
 

 Erősíteni kell a szülők felelősségvállalását gyermekükért/gyermekeikért! Kölcsönös 

segítségnyújtás, jó kapcsolattartás a szülői házzal.  

Cél: az ISZMK maximálisan vegyen részt a különböző iskolai programokban, 

feladatokban: 

 

- a Családi nap 4. lebonyolításában  

- a papírgyűjtésben 
 

- ballagás körüli teendőkben 
 

 A munkaközösségen belül a tapasztalatok átadása, a problémák megbeszélése. Az 

összedolgozás képességének fejlesztése, hiszen ez az egyik legnagyobb érték 

munkánkban. 
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Munkaközösségi feladataink havonkénti lebontásban: 

 

Augusztus: 

 

 A járványügyi intézkedési terv megismerése, aktualizálása intézményünkre  

 Az új tanév beindításával kapcsolatos teendők.  

 Az éves munkaterv megbeszélése.  

 Céljaink, feladataink a tanévre.  

 

 

Szeptember: 

 

 E- Naplók megnyitása, adatok egyeztetése: 2020. szeptember 04. 

Felelős: munkaközösség-vezetők, osztálytanítók, osztályfőnökök, napközis nevelők 

 

 Év eleji felmérések, bemeneti mérések 
Felelősök: mérési-értékelési csoport, Polonkai Ibolya mérés-értékelés vezető 

 

 Osztály szülői értekezletek – online formában   
Első: 2020. szeptember 11-ig minden osztályban – a járványügyi előírások 

megtartásával 

Téma: Szülői Munkaközösség megválasztása, házirend, mulasztások, 

követelményrendszer. Szülők tájékoztatása a 16 óráig kötelező tanulói 

benntartózkodás feltételéről. 

 Tanmenetek leadása jóváhagyásra: 2020. szeptember 30-ig 

Kompetencia alapú módszertani elemek, kompetencia fejlesztésre való törekvés 

megjelenítése 

 Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

 Tanulói törzslapok megnyitása: 2020. szeptember 30-ig. 

Felelős: osztályfőnökök,  

 

 Széchenyi Emléknap: 2020. szeptember 18. péntek:  

Koszorúzás a Széchenyi Emlékfalnál, ünnepi műsor 

Felelős: osztályfőnökök,  
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 Széchenyi futás a sportpályán 2020. szeptember 18. péntek 
Felelős: Kovács János és az osztályfőnökök 

 

 Lendületben az iskola ILMT program, 2020. szeptember 21. 

Kirándulás a Lillafüredi Kalandparkba 

Felelősök: Polonkai Ibolya munkaközösség vezető, Ledniczky Mónika, Dohos 

Andrea ,Alexa LajosKovács János osztályfőnökök 

 

 Megyei atlétikai csapatbajnokság – Diákolimpia Nyíregyháza 

Felelős: Kovács János 

 

 

  a 2019/2020 tanév digitális munkarendjében érintett és feldolgozott tananyagok 

rendszerezése és áttekintés 

Felelős:pályázatban részt vevő pedagógusok 

 

 Nevezés levelezős tanulmányi versenyekre: BENDEGÚZ, A rigó énekeljen!, 

angolnyelv stb. 
Felelős: Polonkai Ibolya mk. vez. szaktanárok  

 Regisztrálás az MLSZ Bozsik Intézményi Programjába 

Felelős: Kovács János 

 

 Belső önértékelés ütemezése, bevont kollégák tájékoztatása 
Felelős: Polonkai Ibolya BECS vezető, BECS tagjai, 

 

 Madárgyűrűzés a Tiszalöki Arborétumban 

Felelős: Pethéné Puskás Erika 

 

 Tisztasági verseny beindítása 

  Felelős: DÖK vezető: Pethéné Puskás Erika, déli ügyeletesek 
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Október: 

 Október 1. – A zene ünnepe a zene világnap alkalmából 
Felelős: Ledniczky Monika 

 

 Október 6. — Aradi vértanúkra emlékezés —2020. október 6-a kedd 8
00

  

ünnepi műsor. Mécses gyújtás a Széchenyi falnál 

Felelős: osztályfőnökök, Szőke Katalin 

 

 Meseolvasó vagy mondaolvasó verseny 5-6. évf. az Antall József Könyvtárban 

Felelős: Szőke Katalin, Fábriné Somlyai Beáta 

 

 Pályaválasztási Nap Első (1.) tanítás nélküli munkanap 2020. október 21. 

Felelős: Bárány Attila Intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes, 

Polonkai Ibolya és Királyné Réthi Julianna munkaközösség-vezetők 

    - Pályaválasztási kiállítás Tiszavasvári – a 7. és 8. évfolyamnak 

      Felelős: Alexa Lajos és Kovács János osztályfőnökök 

         - 1-6. évfolyam szakmák bemutatása, megismerése 

      Felelős: osztályfőnökök 

 

 Diákközgyűlés 
Felelős: Pethéné Puskás Erika 

 

 Pedagógus önértékelés adatgyűjtésének megkezdése, az önértékelés elindítása 
Felelős: Polonkai Ibolya BECS vezető, BECS tagjai, 

 

 MLSZ Bozsik focitorna I. és II. forduló 
Felelős: Kovács János 

 

 Köztársaság napi megemlékezés – Községi-iskolai ünnepség – október 22. 

Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető, Szőke Katalin 

 

 Középiskolák továbbtanulási tájékoztatója a 8. osztály részére 

Felelős: 8. évfolyam osztályfőnökei, Polonkai Ibolya munkaközösség- vezető 
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November: 

 Benevezés a bázisiskolai, tankerületi versenyekre. Tehetség kerestetik! 

Felelős: munkaközösség-vezetők,  

 Polgárőrségi program 

Felelős: 7–8. osztályfőnök,  

 

 Szépíró verseny 5-6. osztályosoknak 
Felelős: Szőke Katalin, Fábriné Somlyai Beáta. 

 

 2. szülői értekezlet a járványügyi előírások megtartásával 

Felelős: osztályfőnökök 

 

 Labdarugó teremfoci diákolimpia: /Felmenő rendszerű verseny/ 
IV. korcsoport fiú –Kovács János 

 

  a 2019/2020 tanév digitális munkarendjében érintett és feldolgozott tananyagok 

rendszerezése és áttekintés 

Felelős:pályázatban részt vevő pedagógusok 

 

 

December: 

 Munkaközösségi értekezlet, Mikulás, advent, Karácsony 
Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

 Adventi készülődés december 1-től, az iskola épületeinek karácsonyi ünnepi 

kivilágítása, fenyőfa állítása az Aulában, az osztálytermek, folyosók díszítése 
Felelős:, osztályfőnökök, ISZMK, napközis nevelők, munkaközösség-vezetők 

        Óralátogatások tantestületi szinten – önértékelés, szakmai-módszertani 

kultúra bővítése céljából 

Felelős: BECS tagjai, munkaközösség-vezetők 

 

 Mikulás- Kupa teremfoci torna IV. korcsoport, Tiszalök 

Felelős: Kovács János 

 

 Diákkarácsony  - Családi nap ILMT program – december 18. 

Ünnepi műsor: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Szőke Katalin 
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Ünnepi ebéd a gyerekeknek (ebédeltetés megszervezése)  

Felelősök: munkaközösség-vezetők (Királyné Réthi Julianna, Polonkai Ibolya, 

Pethéné Puskás Erika) 

 

Január: 

 Osztályozóvizsga —Január 18. (hétfő) 14
00

 - órától 
Felelős: szaktanárok 

 

 Félévi felmérések 
Felelős: Polonkai Ibolya mérés vezető és a munkaközösség-vezetők 

 

 Félévi osztályozó értekezlet 

 - alsós: 2021. január 20. (szerda) 14
00

 – óra 

 - felsős: 2021. január 21. (csütörtök) 14
00

 - óra 

Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok 

Első félév vége: 2021. január 22. péntek; ezt a keltezést írjuk a dokumentumokra 

 

 Második félév első tanítási napja: 2021. január 25. (hétfő) 

Első tanítási óra: osztályfőnöki óra, tájékoztatók kiosztása  

 - a félévi tanulmányi munka értékelése 

 Felelős: osztályfőnökök 

 

 Félév zárásának adminisztrációs feladatai, statisztika 
Felelős:osztályfőnökök 

 A Magyar Kultúra Napja — január 22.  

 Szép kiejtési verseny 5-6-7-8. évf.  

Felelős: Szőke Katalin, Fábriné Somlyai Beáta 

 

 3. szülői értekezlet vagy fogadóórás szülői értekezlet. Téma: Félévi értékelés, az 

eddig elért eredmények ismertetése, tájékoztatás és érzékenyítés a kompetencia 

mérés fontosságáról. 
Felelős: osztályfőnökök 

 

 Mini-kupa teremfoci torna III: korcsoport, Tiszalök 

Felelős: Kovács János 
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Február: 

 Félévzáró értekezlet: 2021. február 05. péntek 9
00 

- órától – Második (2.) tanítás 

nélküli munkanap 

Beszámolnak: intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők 

 

 Farsangi dekoráció készítése;  
Felelős: napközis nevelők, Dohos Andrea, osztályfőnökök 

 

 Továbbtanulók jelentkezési lapjainak elküldése 
Felelősök: 8. osztályos osztályfőnök, Polonkai Ibolya munkaközösség –vezető 

 

 A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai: 2021. február 24.  

  Megemlékezés az osztályközösségekben 

     Felelős: osztályfőnökök, történelem szakos kolléga 

 

  

 

 

Március: 

 Pénz7 – pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2020. március 01. – 

2019.március 05. 

 Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

 Mezei futás – Diákolimpia felmenő rendszerben 
    Felelős: Kovács János 

 

 Színházlátogatás bérlet keretében a Móricz Zsigmond Színházba 

Felelős: Pethéné Puskás Erika 

 

 Prózamondó és rajzverseny a Tiszadadai Holló László Általános Iskolában  
Felelős: Szőke Katalin, Ledniczky Monika, Dohos Andrea 

 

 Tavaszi dekoráció az iskolaépületben 
Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők 
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Április: 

 Katasztrófa védelmi ifjúsági verseny, április első hete 
Felelős: Alexa Lajos,  

 

 A magyar költészet napja 2021. április 9. péntek- Szavalóverseny — alsó 

tagozat, felső tagozat 

Felelős: Szőke Katalin, Fábriné Somlyai Beáta,  

 

 2021. április 7. – Harmadik (3.) tanítás nélküli munkanap, Önképző szakmai 

nap 
Felelős: munkaközösség-vezetők 

 

 4. szülői értekezlet – 6. és 8. évfolyamon a kompetencia-méréshez tartozó 

Tanulói Kérdőívek kitöltésének fontossága 

Felelős: osztályfőnökök minden évfolyamon 

 

 A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja ápr. 16.  
Felelős: osztályfőnökök, történelem szakos kolléga 

 

 Fenntarthatósági- környezettudatosság témahét 2021. április 19-23. 
 Felelősök: Dohos Andrea, Ledniczky Mónika, 

 

 Labdarúgó diákolimpia II., III., IV. korcsoport fiú 

IV. ,V., lány / felmenő rendszerű versenyek/ 

Felelős:Kovács János 

 

 Részvétel a bázisiskolai, tankerületi versenyeken a versenykiírásoknak 

megfelelően 

 Felelős: Polonkai Ibolya  munkaközösség-vezető,szaktanárok  

 

 Diákolimpia: atlétikai több próba, kistérségi verseny felmenő rendszerben 
Felelős: Kovács János 

 

 MLSZ – Bozsik focitorna III.- IV. forduló 
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Felelős: Kovács János  

 

 Április 30-ig Belső önértékelés összegző értékelésének elvégzése 

Felelős: Polonkai Ibolya BECS vezető, BECS tagjai 

 

 2021. április 30. Munkaközösségek szakmai napja – külső előadóval 
 

 

Május: 

 

 Diákolimpia: atlétikai többpróba és egyéni felmenő rendszerű versenyek  
   Felelős: Kovács János 

 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata, mérése 2021. május 

(NETFIT) 
Felelősök: Fábri Zoltán, Kovács János, 

 

 Informatikai verseny Tiszavasvári Szakképző Iskola 

 Felelős: Király János 

 

 Angol nyelvi mérés 6. és a 8. évfolyamon 2021. május 19. 
Felelős: Polonkai Ibolya mérés-értékelés vezető Barócsi Mária 

 

 Országos Kompetenciamérés: 6. és 8. évfolyamon 2021. május 26. 

(Alapkészségek megléte: olvasás és szövegértés, matematikai eszköztudás) 

Felelős: Polonkai Ibolya mérés-értékelés vezető 

  

 2021. május -június Gyermeknap és Egészségnap – DÖK nap 

Felelős: osztályfőnökök, Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, ISZMK, 

Polonkai Ibolya munkaközösség-vezető 

 

 Év végi felmérések, kimeneti mérések 
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők, Polonkai Ibolya mérési vezető, mérési-

értékelési csoport 
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Június: 

 

 Nemzeti összetartozás napja: 2021. június 04.  
történelem szakos kolléga,osztályfőnökök 

 

 A felső tagozatos tanulók tanulmányi kirándulása Budapestre 

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, az érintett tanulók 

osztályfőnökei 

 

 Intézményi Intézkedési Terv elkészítése az intézményi pedagógiai munka 

eredményességének fejlesztése érdekében 

A kompetenciamérésre való felkészülés eredményének, hatékonyságának az 

értékelése 

Felelős: Polonkai Ibolya mérési vezető  

 

 Meghívásos strandfocitorna /Tiszavasvári/ 

 Felelős: Kovács János 

 

 Tanév végi osztályozó vizsgák: 2021. június 7. hétfő 

Felelős: szaktanárok 

 

 

 Osztályozó értekezlet: 2021. június 9. szerda 5-8. évfolyam 
Felelős: osztályfőnökök,szaktanárok 

 

 Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. kedd 

 

 Naplók lezárása, dokumentációs, adminisztrációs feladatok. Keltezés 2021. 

június 15. 

Felelős: Polonkai Ibolya munkaközösség-vezető  

 

 Tanévzáró ünnepség: 2021. június 18. péntek 8
00

 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes, 

Polonkai Ibolya, Pethéné Puskás Erika, Királyné Réthi Julianna munkaközösség-

vezetők 
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 Tanévzáró értekezlet: 2021. június vége 
Beszámolnak: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-

vezetők 

 Nevelőtestületi csapatépítő tanulmányút: 2021. június 

 Felelős: munkaközösség vezetők 
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A munkatervben a változtatások lehetősége fennállhat, mert intézményünk EFOP 3.1.5-16 A 

tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projektben vesz részt. 

 

A projekt célja: 

 

 a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése 

 komplex intézményfejlesztés 

 területi és helyi szintű pedagógiai-szakmai szolgáltató rendszer működtetése 

 preventív és intervenciós tevékenységekkel − az iskolai lemorzsolódás megelőzése  

 lehetőséget ad releváns tevékenységek megvalósítására 
 

A projekt megvalósításához kapcsolódó, a nevelés-oktatást átfogóan érintő feladatok a tanév 

során változhatnak.  

 

A koronavírus-járvány okozta helyzet a 2020/2021. tanévet is érinteni fogja. A tanév normál 

munkarendben indul el, de a köznevelési rendszer szereplőinek fel kell készülniük arra, hogy 

adott esetben, egyes fertőzéssel érintett intézményekben ismét bevezetésre kerülhet a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, ez az intézkedés ugyanakkor várhatóan a járványügyi 

helyzettől függően csak a köznevelési intézmények egy részét fogja érinteni.  

A tanulás lehetőségét munkarendtől függetlenül biztosítani kell a tanulóknak, az iskoláknak és 

a pedagógusoknak tehát alkalmazkodniuk kell a kialakult helyzethez. 

 

Munkaközösségünk minden tagja felhasználja eddig szerzett tapasztalatait, figyelemmel kíséri 

az Oktatási Hivatal ajánlását, melyek a következő helyeken érhetők el. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereir

e/digitalis_oktatasi_tartalmak 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereir

e/tanulast_tamogato_hasznos_anyagok 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereir

e/tanulasi_folyamat_nyomon_kovetese 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereir

e/informatikai_biztonsag 

 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/digitalis_oktatasi_tartalmak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/digitalis_oktatasi_tartalmak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/tanulast_tamogato_hasznos_anyagok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/tanulast_tamogato_hasznos_anyagok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/tanulasi_folyamat_nyomon_kovetese
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/tanulasi_folyamat_nyomon_kovetese
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/informatikai_biztonsag
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/informatikai_biztonsag
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Művészeti Munkaközösség munkaterve 

 

 

2020/2021.tanév 

 

 

 

Összeállította: Pethéné Puskás Erika 

                           munkaközösség-vezető 
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Művészeti iskola tanszakjai: 

Zeneművészeti ág:  

 - klasszikus zene: billentyűs tanszak (zongora)  

Képző- és iparművészeti ág: grafika és festészet tanszak  

Táncművészeti ág: néptánc tanszak  

Szín-és bábművészeti ág: színjáték tanszak 

Művészeti munkaközösség tagjai, feladataik:  

• Billentyűs tanszak – Pethéné Puskás Erika (zongora, 16 fő, heti 16 óra) és Ledniczky 

Mónika (szolfézs, 2 csoport, heti 4 óra) 

• Néptánc tanszak – Szabó Péterné (5 csoport, heti 16 óra) 

• Színjáték tanszak – Szőke Katalin (1 csoport, heti 4 óra) 

• Grafika és festészet tanszak – Dohos Andrea (2 csoport, heti 8 óra) 

A 2020/2021-es tanév kiemelt feladatai 

  

• Kulcskompetenciák fejlesztése (különös tekintettel a digitális kapcsolattartásra) 

• A járványügyi iskolai intézkedési terv fokozott betartása, betartatása  

• Komplex személyiségfejlesztés  

• Differenciált, személyre szabott oktatás, nevelés  

• A szakmai együttműködés fejlesztése  

• Tehetséggondozás  

• Művészet által a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása  

• Esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása  

• Pozitív tanulói légkör megteremtése  

• Együttműködési készség fejlesztése  

• Önismeret fejlesztése  

• Önkifejezés  

• Művészeti iskola szélesebb körű megismertetése  

•  A Pedagógiai Program és a köznevelési törvény alapján a tanmenetek felülvizsgálása  

• Pályázatok figyelemmel kísérése, minél több pályázat benyújtása  

• Részvétel a pedagógus továbbképzéseken 

• A tanítási órák hatékonyságának emelése, javítása;  
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• Különböző versenyeken való részvétel, koncertek szervezése  

• A tehetséggondozásra irányuló programok szervezése, lebonyolítása  

• Az intézmény külső kapcsolatainak erősítése 

• Továbbra is részt veszünk a település által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken. 

 

2020/2021 tanév programjai havi bontásban 

 

 2020. SZEPTEMBER 

 

• Művészeti munkaközösségi megbeszélés  

 Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető 

• A művészeti oktatás megkezdése – 2020. szeptember 01. 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Bárány Attila  intézményvezető 

• Pótbeiratkozás minden művészeti ágon, minden tanszakra 2020. szept. 01-03. 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető 

 Naplók megnyitása, adatok egyeztetése: 2020. szeptember 7. 

 Felelős: szaktanárok  

 „Roma Ki Mit Tud?”  

Felelős: Szőke Katalin, Szabó Péterné 

 Tanmenetek leadása jóváhagyásra: 2020. szeptember 30-ig 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető 

 Tanulói törzslapok megnyitása: 2020. szeptember 30-ig. 

 Felelős: Oláh Károly igazgatóhelyettes 

 Széchenyi Emléknap: 2020. szeptember 18. péntek: 

Koszorúzás a Széchenyi Emlékfalnál, ünnepi műsor 

Felelős: Szőke Katalin  

 Szeptember 30. — A magyar népmese napja 

Felelős: Szőke Katalin 

 

 

 

 

2020. OKTÓBER 

 

 Október 1. – A zene ünnepe a zene világnap alkalmából 
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Felelős: Ledniczky Mónika 

 Október 6. — Aradi vértanúkra emlékezés —2020. október 6.-a kedd 8
00

  

 Ünnepi műsor. Mécses gyújtás a Széchenyi falnál 

Felelős: osztályfőnökök, Szőke Katalin 

 Köztársaság napi megemlékezés – Községi-iskolai ünnepség – október 22.  

Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető, Szőke Katalin 

 Színházlátogatás előkészítése, bérletvásárlás a Móricz Zsigmond Színházba 

Felelős: Szőke Katalin, Királyné Réthi Julianna 

 

2020. NOVEMBER 

 

• II. Ifjúsági hangverseny filharmóniai bérlet keretében 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika 

 Színházlátogatás  

Felelős: Szőke Katalin, Királyné Réthi Julianna 

 Advent-kezdő est– 2020. november 27. 

Felelős: Pethéné Puskás Erika  munkaközösség-vezető 

 

2020. DECEMBER 

 

• Munkaközösségi értekezlet 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető 

• Téli népszokások felelevenítése (Lucázás, betlehemezés a nyugdíjasokkal) 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika, Szőke Katalin, Szabó Péterné 

• Diákkarácsony, Falukarácsony - ünnepi műsor. 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Szőke Katalin 

 

 

 

 

 

2021. JANUÁR 

 

• Félévi vizsgák, kiállítás a képzőművészeti tanszak munkáiból 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika, Dohos Andrea 

• Első félév vége: 2021. január 28. csütörtök 
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• Félév zárásának adminisztrációs feladatai, statisztika 

 Felelős: Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

2021. FEBRUÁR 

 

• Farsangi dekoráció készítése; 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Dohos Andrea 

 Félévzáró nevelőtestületi értekezlet: 2021. február 05. péntek 9
00

 – Második (2.) 

tanítás nélküli munkanap. Beszámolnak: igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető 

• Interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás településen kívül (művészeti iskolások) 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika, Szabó Péterné 

• Művészeti bemutató az óvodában. 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika 

• Vécsei Kamara néptáncverseny 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető;  Szabó Péterné 

 Előválogató a területi rajzversenyekhez  

Felelős: Dohos Andrea 

 

2020. MÁRCIUS 

 

• Rajz-és prózamondó verseny a Tiszadadai Holló László Általános Iskolában 

 Felelős: Dohos Andrea 

• Z. Szalay Pál megyei rajzverseny 

 Felelős: Dohos Andrea 

 Színházlátogatás bérlet keretében a Móricz Zsigmond Színházba 

Felelős: Szőke Katalin, Királyné Réthi Julianna 

 2021. március 08-12-ig Március 15. Nemzeti ünnep témahét- Iskolai, községi 

megemlékezés  

Felelős: Pethéné Puskás Erika, Szőke Katalin, Ledniczky Monika és az 

osztályfőnökök 

- Március 12. péntek 11
00

- Ünnepi műsor 

 Ki Mit Tud?  
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Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti-munkaközösség 

 Móra-Garabonciás Regionális Gyermek Szóló Néptánctalálkozó 

Felelős: Szabó Péterné, Pethéné Puskás Erika 

 

2021. ÁPRILIS 

 

• Krutilla József Országos Akvarellfestő Verseny 

 Felelős: Dohos Andrea 

 2021. április 7. – Harmadik (3.) tanítás nélküli munkanap, Önképző szakmai nap 

Felelős Bárány Attila intézményvezető 

• Pulyabál Nyíregyházán (néptánc tanszak) 

 Felelős: Szabó Péterné, Pethéné Puskás Erika 

 2021. április 30. Negyedik (4.) Tanítás nélküli munkanap- Munkaközösségek szakmai 

napja – külső előadóval 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 

2020. MÁJUS 

 

• KRÉTAKÖR művészeti verseny 

 Felelős: Szabó Péterné, Pethéné Puskás Erika 

 Széles a Tisza” Hagyományőrző találkozó 

Felelős: Szabó Péterné, Pethéné Puskás Erika 

 Jutalom mozilátogatás a művészeti iskolásoknak  

Felelős: Pethéné Puskás Erika 

 2021. május 28. péntek Gyermeknap és Egészségnap ötödik (5.) tanítás nélküli 

munkanap – DÖK nap 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes., 

osztályfőnökök, Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, ISZMK, Királyné 

Réthi Julianna munkaközösség-vezető, Polonkai Ibolya munkaközösség-vezető 

 

 

2021. JÚNIUS 

 

• Művészeti napok: 2021. június 03 – június 04. — Záróvizsgák, vizsgakiállítás 

Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető és a munkaközösség 

tagjai 

 Nemzeti összetartozás napja: 2021. június 04. 
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 Művészeti alapvizsgák zongora, néptánc, grafika és festészet tanszakokon 

Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető és a munkaközösség 

tagjai 

  „Művészeti Záró Mulatság 

 Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető 

 Naplók lezárása, dokumentációs, adminisztrációs feladatok. Keltezés 2021. június 15. 

 Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes 

 Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. kedd 

 Tanévzáró ünnepség: 2021. június 18. péntek 08
00

 

 Tanévértékelő ünnepség 2021. június 18. péntek 9
00

 — Széchenyis Tanulók 

jutalmazása 

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oláh Károly intézményvezető-helyettes, 

Polonkai Ibolya, Pethéné Puskás Erika, Királyné Réthi Julianna munkaközösség-

vezetők 

 Nevelőtestületi csapatépítő tanulmányút: 2020. június  
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A 2020/2021-es tanév digitális munkarendjének 

rendszerezése 

 

A digitális munkarendre történő átállás vezérfonalát intézményünk kiemelt céljai 

figyelembevételével készítette el tantestületünk. 

Alapdokumentumainkban meghatározott kiemelt céljaink:  

 munkaközösségek szerepének erősítése 

 mérési eredmények alapján egyéni és csoportos fejlesztés  

 oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése  

 a tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének fejlesztése, a tanulás tanítása 

 fejlesztés, felzárkóztatás, a lemorzsolódás veszélyének csökkentése 

 a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók mentorálása 

 kompetencia alapú oktatás folytatása  

 IKT eszközök, a továbbképzéseken elsajátított korszerű módszerek további 

alkalmazása a tanítási órákon  

 tehetségazonosítás, tehetséggondozás  

 felkészítés a továbbtanulásra, pályairányítás 

 az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése 

 

2019/2020-as tanév digitális munkarendjének tapasztalatai 

2020. március 16-a új kihívás elé állította tantestületünket. Az első napon nevelőtestületi 

értekezleten igyekeztünk a kialakult helyzetre megoldási stratégiát kidolgozni az Oktatási 

Hivatal módszertani ajánlását figyelembe véve. 

Cselekvési tervet készítettünk: 

1. Minden tanuló elérhetőségét ellenőriztük: 

- szülők Kréta hozzáférését 

- egyéb internetes felületeken 
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A kapott adatokból adatbázis került létrehozásra. 

 

2. Meghatároztuk a kommunikáció formáit: 

a) Az iskola honlapján megjelenített kommunikációs e-mail cím 

b) Kréta rendszer  e-ügyintézés  házi feladat funkció üzenőfal, faliújság 

c) Pedagógusok e-mail címei, telefonszámai 

d) Létrehozott Facebook és Messenger csoportokban 

e) A digitális eszközök hiányában papír alapon, személyre szabottan 

 

3. Megterveztük az előrehaladás menetét: 

o Felső tagozaton a pedagógusok számára kidolgozott Feladatkiosztó rendszer 

készül. Ez rögzíti a tanulmányi feladatok arányos kiosztását a tanulók felé. 

Minden kiosztott feladat a Kréta felületén rögzítésre kerül. 

o Alsó tagozaton az osztályfőnökök alakítják ki a betanító pedagógussal 

egyeztetve a Feladatkiosztó rendszert. Minden kiosztott feladat a Kréta 

felületén rögzítésre került. 

o A Művészeti iskola tanulói számára tanszakonként kidolgozott Feladatkiosztó 

rendszer biztosítja az arányos feladatkiosztást. Minden kiosztott feladat a Kréta 

felületén rögzítésre kerül. 

o SNI-tanulók: 

 

A gyógypedagógusunk differenciáltan papír alapon és online (Kréta) juttatja el a fejlesztési 

feladatokat tömbösített formában. Minden kiosztott feladat a Kréta felületen rögzítésre kerül. 

A kiosztott feladatok elvégzésének határidejét minden esetben meg kell adni. 

 

4. Kialakítottuk az ellenőrzések rendszerét: 
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a) A tanulmányi munka előre haladásának ellenőrzése, azaz a kiosztott feladatok 

elvégzésének ellenőrzése elsősorban a Kréta e-ügyintéző funkción létrehozott 

feladatlapokon keresztül 

b) Egyéb lehetőségek: 

 Az osztályoknak kialakított csoportokban zárt üzenet formájában. 

 Pedagógus e-mail címére 

 Élő (chat) formájában 

 Redmenta oldalon keresztül 

 papír alapon: TK, MF, füzet, feladatlap, rajz, ábra, stb. 

5. Meghatároztuk az értékelés módjait: 

 A Kréta e-ügyintézés opción keresztül létrehozott értékelő feladatsorokon 

keresztül. 

 Redmenta feladatlap készítő alkalmazáson keresztül 

 Elkészített produktumok (rajzok, ábrák) fotói 

 Papír alapon TK, MF, feladatlap, tanulói füzet, kész produktum (rajz, ábra) 

 Élő (chat) formájában 

A digitális oktatással telt időszakban a pedagógusok heti rendszerességgel írtak összefoglalót 

osztályaik, tanulóik teljesítményéről az iskola vezetősége felé. 

Kiemelten helyen jelezték a jól, kiválóan teljesítő tanulókat, ugyanakkor felhívták a figyelmet 

a gyengébben teljesítő vagy le és elmaradozó tanulókra. Ez azért is volt nagyon fontos, mert 

így idejében lépéseket lehetett tenni, hogy kiderüljön, miért nem tud a tanuló a digitális 

oktatásban a korábbi színvonalon részt venni: motivációs, ill. anyagi vagy eszköz 

akadályokkal küzdenek otthon. 

A hivatalos Kréta felületen keresztül csak nagyon kevés tanuló tudott dolgozni, mert csak 

kevesen rendelkeztek megfelelő infokommunikációs eszközzel: asztali PC 16 fő, laptop 24 fő. 

A családok többségében egyszerű okostelefon állt csak rendelkezésre (68db), amely a Kréta 

felület használatához nem megfelelő. Nehezítette a helyzetet, hogy gyakran egy családon 
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belül 4-6 gyerek osztozott 1 db okostelefonon. A tanulóinkat elsősorban a zárt Facebook 

csoportokban, Messenger csoportokban értük el. 

- A művészeti iskolánkban a pedagógusok lelkiismeretesen gondozták tehetséges 

tanítványaikat. 

- Igyekeztünk rendkívül változatos módon feldolgozni és elérhetővé, elsajátíthatóvá 

tenni az ismeretanyagokat.  

- Alkalmaztunk online feladatlapokat, Kréta kérdőív, Redmenta, Tankocka, Okos 

Doboz, tanári videó felvétel, élő chat, önálló feladatokat, projekt feladatokat. 

- Azoknak a tanulóknak, akiket nem sikerült online módon elérni (68fő), papír alapon 

juttattuk el a feldolgozott tananyagot, a megoldandó feladatokat. Ehhez egy mappa 

rendszert dolgoztunk ki. A szaktanárok 2 hétre előre összeállították a feladatokat, melyek 

bekerültek a névvel, címmel ellátott mappákba. A mappák érkeztetésénél a higiéniai 

előírások betartása érdekében, azokat egy hétvégén keresztül várakoztattuk.  

 

 

EFOP- 3.1.11-19 „Kedvezményezetti településeken működő állami fenntartású 

köznevelési intézmények munkájának támogatása” 

 

Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat. 

Az idei már a harmadik tanév, hogy részt vettünk az EFOP- 3.1.5 „A tanulói 

lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” c. kiemelt projektben. 

Az idei 2020/2021-es tanévben a nevelőtestületünk részt kívánt venni az EFOP- 3.1.11-19 

„Kedvezményezetti településeken működő állami fenntartású köznevelési intézmények 

munkájának támogatása” c. projekt megvalósításában. 

Célja, hogy a kedvezményezetti településlistán szereplő településeken működő állami 

fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint a nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő alkalmazottak esetében a tanuló diákokkal kapcsolatos pedagógusi 

többletfeladatok támogatása, valamint a tanulói lemorzsolódás visszaszorítása. 
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Az idei tanévet hagyományos munkarendeben terveztük, szükség esetén felkészülve a 

digitális átállásra. Intézményünk a tanév elején kidolgozott, a helyi adottságokhoz igazodó 

prevenciós jellegű intézkedési tervet készített. Ezen óvó intézkedések betartása mellett olyan 

módszert dolgozunk ki, ahol a lemorzsolódás csökkentése a kiemelt feladatként valósul meg. 

- felkelthető a tanulók érdeklődése 

- motiváltabbak lesznek az új ismeretek iránt 

- minden tanuló aktívan vesz részt  

- a tanulók sikerorientáltá válnak 

- élményszerű nevelési-oktatási környezetet biztosítunk 

- segíti az egyéni fejlődést 

- elősegíti a kreatív gondolkodást 

- fejleszti a tanuló digitális kompetenciáit 

- a felelőségvállalást 

- pozitív reális énkép kialakítását 

- biztos jövőképet ad 

 

Intézményünk fekvése, környezeti adottságai lehetővé teszi, hogy speciális esetekben 

tanóráink egy része  természeti környezetben valósuljon meg. Iskolánk önálló könyvtárral 

nem rendelkezik, de a nagyközségi könyvtárunk ezt a funkciót is ellátja. A  községi 

könyvtárunkkal egyeztetve csoport/osztály szintű foglalkozásokat terveztünk az idei tanévre . 

Különleges települési és intézményi szintű adottságaink lehetővé teszik: 

- A változatos gyűjtőmunkát 

- Sokrétű projektfeladatot 

- Egyénre szabott feladatot 

- Magasszintű művészeti nevelést 

- Tantermen kívüli digitális munkarend tananyagainak 

o felmérése 

o elvégzése 

o kiértékelése 

o szükség szerinti értékelése 
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o visszamérése 

o tapasztalatok levonása 
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2. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez 

 

 

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal 

kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben 

A B  

1. Határidők Feladatok  

2. 2020. szeptember 10.Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 

Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő 

jelentkezésről.  

3. 2020. szeptember 30.A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 

hozza a középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.  

4. 2020. október 20.A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - 

meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét 

tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.  

5. 2020. október 20.A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.  

6. 2020. október 31.Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről.  

7. 2020. október 31.Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók 

szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek 

közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a 

szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság 

hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a 

gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.  

8. 2020. november 16.A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok 

számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.  

9. 2020. december 4.A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János 

Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban 

megjelölt - intézménybe.  

10. 2020. december 9.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 

időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a 

központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.  

11. 2020. december 11.Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 

benyújtása.  

12. 2021. január 22.Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.  

13. 2021. január 23.Az általános felvételi eljárás kezdete.

  

14. 2021. január 23., 10.00Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az 
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Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett 

intézményekben.  

15. 2021. január 28., 14.00Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János 

Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára; azoknak, akik az előző írásbelin 

alapos ok miatt nem tudtak részt venni.  

16. 2021. január 29.Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett 

tanulókkal.  

17. 2021. január 20.Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

  

18. 2021. február 8.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal 

által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.  

19. 2021. február 10.Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 

Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok 

eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős 

miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és 

általános iskolákat.  

20. 2021. február 19.Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 

8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti 

a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)  

21. 2021. február 23.-március 12.A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 

keretében.  

22. 2021. március 16.A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét.  

23. 2021. március 22-23.A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában.  

24. 2021. március 24.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 

korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. 

A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.  

25. 2021. március 26.A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 

hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.  

26. 2021. április 9.A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját.  

27. 2021. április 14.A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a 

Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.  

28. 2021. április 23.A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 

adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett 

felvételi jegyzék).  

29. 2021. április 30.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

30. 2021. május 10-21.Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 

eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.  

31. 2021. május 10.-augusztus 31.A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi 

eljárást írhat ki.  

32. 2021. május 21.A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.  
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33. 2021. június 1.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál.  

34. 2021. június 22-24.Beiratkozás a középfokú iskolákba.

  

 

 


