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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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I.

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI
ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI

Az iskolánkban folyó nevelő–oktató munka pedagógiai alapelvei
„Ha vállalod, kézen fogunk, s veled együtt — esélyt adunk.”
Településünk lakosságának összetételét hűen tükrözi az iskola tanulóközösségének összetétele,
ezért mind a hosszabb, mind a rövidebb távra kitűzött céljainkat, feladatainkat ennek
függvényében kell megfogalmaznunk.
Minden tanév kezdetén a nevelőtestület a hosszabb távra megfogalmazott alapfeladatok és
célok közül a tanulóközösség összetételét figyelembe véve összeállítja és elfogadja az arra a
tanévre kiemelten fontos, fő feladatokat melyek a Helyi Pedagógiai Programunkra épülnek.
Intézményünk HPP-ja, cél- és feladatrendszere a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint
az iskola egyéni, helyi sajátosságaira, az ebből adódó hagyományokra és szükségletekre épül,
melyek az iskola Alapító Okiratában megfogalmazott célokkal összhangban vannak.
Iskolánk esélyegyenlőségre törekszik.
•

Gyermekközpontú.

•

Demokratikus.

•

Autonóm.

Iskolánk nevelőtestülete fő feladatának tekinti a tanulók személyiségének, képességeinek széles
körű kibontakoztatását, a tudásvágyuk, a helyes énképük kialakítását, a harmonikus szellemi,
testi fejlődésük segítését, az egészséges, kulturált életmód, a testmozgás iránti igény, az
önellátás képességeinek kialakítását, a sikeres pályaválasztás segítését.
Nevelő–oktató munkánk során a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében az alábbi
alapelveket tartjuk szem előtt.
Pedagógiai alapelvünk, hogy:
•
Iskolánk nevelő–oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén
tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család,
nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása,
a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a
tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat;
•
Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész
életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének;
•
Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző
kultúrák iránti nyitottságra;
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•
Pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó
figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi
törvényszerűségek hatásával kell számolnunk;
•
A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz
részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van;
•
A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében,
személyiségük fejlesztésében;
•
A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének,
önkormányzó képességének kibontakoztatásához;
•
Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás
emberi méltóságát;
•
Minden iskolai tevékenységünket — az oktatás és nevelés terén egyaránt — a
gyermekek okos szeretete hatja át;
•
Iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek
feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása;
•
A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenységközpontú tanítási
gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét
élmények és tapasztalatok gyűjtésére;
•

Alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében;

•
Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az
önmegvalósítás lehetőségét;
•
Az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a
tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez;
•
Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig
tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és
kompetenciákat: a szövegértési–szövegalkotási, matematikai–logikai, szociális, életviteli és
környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat;
•
A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket–készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük;
•
Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok
leküzdéséhez;
•

Iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával;

•
Az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai
forradalommal;
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•
Az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk
teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét;

tanítványainkban

a

•
A nevelési–oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket
támasztunk;
•
A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom
műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a
társadalomismeret (jelenismeret);
•
Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges
életmód készségét;
•
Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási
irány, illetve pálya kiválasztását;
•
A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és
személyes világukban való eligazodás képességét;
•
Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését,
környezetünk megismerésének és megóvásának igényét;
•
A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a
magyar nyelv és irodalom; az élő idegen nyelv; a matematika; az ember és társadalom; ember
a természetben; földünk–környezetünk; a művészetek; az informatika; az életviteli és gyakorlati
ismeretek; a testnevelés és sport;
•
A képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés
segít-ségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás
csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási.
továbbtanulási esélyének növeléséhez.
•
Partneri viszonyban állunk a szülőkkel, a tanulókkal, hiszen ez az együttműködés alapja,
feltétele. Bevonjuk őket az iskolai rendezvények szervezésébe, lebonyolításába, tájékoztatást
nyújtunk gyermekük személyiségének fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről.
•
Ápolni és bővíteni kívánjuk eddigi kapcsolatainkat a községben található
intézményekkel, a környező települések iskoláival.
•
Hagyományainkhoz híven továbbra is részt veszünk a különféle községi
rendezvényeken, ill. a gyerekek számára szervezett községi szintű megmozdulások
szervezésében, lebonyolításában.
•
Az iskolánkban működő gyerekközösségek lehetőséget biztosítanak a gyermeki
önállóság, ön¬kormányzó képesség kibontakoztatásához (DÖK, osztály¬közösség,
szakkörök…). A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe.
Programunk megvalósulásának egyik legfontosabb mutatója, ha az általunk képviselt nevelési–
oktatási szemléletmód mind a gyerekek, mind a szülők, mind a fenntartó által elismert és
támogatott lesz.
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Az iskolánkban folyó nevelő–oktató munka pedagógiai céljai
Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi–erkölcsi értékeknek
a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat
megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.
Ennek érdekében célunk:
Célok az alapfokú nevelés–oktatás első szakaszára (1–4. évfolyam):
•
az iskolába lépő kisgyermekben óvja és fejlessze a megismerés, a megértés és a tanulás
iránti érdeklődést és nyitottságot;
•
vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe;
•
tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
társadalom értékei iránt;
•

az iskola adjon teret a gyermek játék és mozgás iránti vágyának;

•

az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését;

•
az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket
közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen;
•
társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és
megállapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak együttműködni
másokkal;
•

szeressék és óvják természeti környezetüket;

•

az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartása;

•

mélyrehatóan alapozzuk meg az alapkészségek elsajátítását;

Célok a nevelés-oktatás második szakaszára (5–8. évfolyam):
•

folytassa az első szakasz nevelő–oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését;

•
a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az
egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik;
•
vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés
útján szerzett tapasztalatokhoz;
•
vegye figyelembe, hogy 12–14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók
ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás;
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•
az alapkészségek kimunkálása (írás, értő olvasás, számolás, beszéd) és differenciált
fejlesztése;
•
a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű,
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket — érdeklődésüknek, képességüknek és
tehetségüknek megfelelően — készítse fel a továbbtanulásra;
•
magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással
problémamegoldó képességét, készségét és a kreativitását;

fejlessze

a

tanulók

önálló

•
a tanítási–tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek megszerzésének,
a megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás képességének
kialakításával;
•
tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi
értékeket, erősítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a gyermek
jellemét formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését;
•
segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag
személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes
emberekké válhassanak;
•

elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket akarunk nevelni;

•
az emberismeret az etika, az antropológia és a pszichológia alapfogalmainak,
értelmezési kereteinek bemutatásával járuljon hozzá a tanulók önismeretének elmélyítéséhez;
•
a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka,
közéleti- és szabadidős tevékenyegek), a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati és
testi, a nyelvi-kommunikációs, a matematikai, a természettudományos; a történeti, társadalmi,
politikai, az esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés területei) és a szükségletek alakítása
képezze;
•
fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek;
•
a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a
tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését,
empátiáját;
•
a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség,
szavahihetőség értékét;
•
jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a
tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló
pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság;
•

a pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon;
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•
a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési,
kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára
hasznosítani tudja;
•
a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és
sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága;
•
a „tanulás tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden
gyermek számára elérhetővé váljon,
•
az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is
járuljon hozzá az alapműveltség kialakításához;
•

alakítsa ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét;

•

ismerje és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit;

•
legyen képes az asszertív (egészségesen önérvényesítő) viselkedésre, ugyanakkor
tanúsítson önuralmat, toleranciát másokkal szemben;
•
személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott,
kreatív;
•
alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási
módszereket.
Pedagógiai tevékenységünk célja, mindannak az intellektuális és erkölcsi értékeknek a
kialakítása tanítványainkban, melyekkel úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat
megteremteni, hogy a szűkebb tágabb közösségük javát szolgálja.
A választott pedagógiai alapelvek és értékek csak úgy juthatnak érvényre, ha az iskolai
gyakorlatban konkrét célok formájában jelennek meg és a pedagógiai folyamat során
tevékenységek szintjén valósulnak meg.
•
Célunk, hogy gyermekeinket egészséges, megfelelő empátiával rendelkező, krízistűrő,
optimista emberré neveljük.
•
Tanulmányaikat befejezve tudjanak pályát választani, pályájuk során tudjanak a
változásokhoz, kihívásokhoz alkalmazkodni, egy egész életen át tanulni. Legyen kellő
kitekintésük a rájuk váró feladatokra. Alakuljon ki bennük egy megfelelő értékrend, szükséglet
az élet teljes megéléséhez.
•

Legyenek nyitottak a világban, Európában zajló folyamatok iránt.

•

Legyen saját nemzettudatuk, megfelelő önértékelésük, énképük.

•

Legyen igényük az egészséges életmódra.

•
Legyenek tisztában az egészséges testmozgás fontosságával, egészségre gyakorolt
hatásával.
•

Igényeljék a rendszeres mozgást, és végezzék örömmel.
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•

Fejlődjön koordinációs képességük, ügyességük, erejük, gyorsaságuk, állóképességük.

•
Erősödjön közösségi szellemük a különböző játékok, csapatjátékok, sportversenyek
alkalmával.
•

Tudjanak küzdeni egymásért, szűkebb hazájukért: falujukért, iskolájukért.

•

Vigyázzanak testi épségükre, legyenek sportszerűek.

•

Tartsák be a balesetvédelmi szabályokat.

•

Ügyeljenek a higiéniára, környezetük tisztaságára.

•

Környezetüket érzékeljék természeti egységként, tudják, hogy ők is részei ennek.

•
Közösségük, társadalmuk aktív, alkotó tagjaiként, tanuljanak meg alkalmazkodni
egymáshoz, ismerjék meg és viseljék el a másságot.
Értékközvetítés: a nevelőtestület elfogadja a preferált értékeket és a humanista ember
jellemvonásait, az európai polgári gondolkodás értékrendjét közvetíti. A történelmi egyházak
kultúrteremtő szerepének bemutatása, erkölcsi tanításának megismertetése és világnézeti
semlegesség. A magyarság¬tudat erősítése, határon túli magyarok helyzetének,
el¬szakadásának történelmi okai, barátság és szolidaritás érzésének fejlesztése, nemzeti és
etnikai előítéletektől mentesség.
Ismeretközvetítés: a tudás modern értelmezése, az ismeretek gyakorlati alkalmazása, önálló
ismeret¬szerzés, gondolkodási képességek folyamatos fejlesztése, az új technikai ismeretek és
számítás¬technika alkalmazása, idegen nyelv ismerete. Problémamegoldó tanulási módszerek
alkalmazása, a kooperatív csoportmunka előnyben részesítése, önismeret, a képességek reális
megítélése.
Az iskolánkban folyó nevelő–oktató munka pedagógiai feladatai
Feladatok a nevelés–oktatás első szakaszára (1–4. évfolyam):
•

a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon;

•
a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása,
szabályozása és értékelése, ezért, a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók
aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen;
•

alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd);

•
a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben a
felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását;
•

alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket;

•

támogassa az egyéni képességek kibontakozását;
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•
az oktatási folyamatban alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit;
•
a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisa alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az
ellenőrzésben, az értékelésben;
•

működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában;

•
törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociáliskulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak;
•
tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető
értékeket;
•

erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat;

•

a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését;

Feladatok a nevelés-oktatás második szakaszára (5–8. évfolyam):
•
fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti,
társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek;
•
az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a
tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését,
empátiáját, toleranciáját;
•
olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja
megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét;
•

tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit;

•
tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a
közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban;
•
a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti
felelősségre, a mindennapi magatartásra;
•
vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az egymás
mellett élő különböző kultúrák iránti igényt;
•
erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más
népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére,
megbecsülésére;
•
fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, tudjon „globálisan
gondolkodni és lokálisan cselekedni”;
•

felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét;
12
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•

a test és a lélek harmonikus fejlesztése;

•

a szocializáció folyamatainak elősegítése;

•

az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése;

•

a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása;

•
a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és
magatartásuk minősítéséről;
•
adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az info-kommunikációs
technikákat.

Az iskolánkban folyó nevelő–oktató munka pedagógiai eljárásai
(1–8. évfolyam)
•
fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe;
•
mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
•
az ismeretek elsajátításának folyamatában az induktív és deduktív út konstruktív
alkalmazásával törekszünk a konvergens és divergens gondolkodás képességének fejlesztésére;
•
a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és
a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;
•
az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan modul gyakorlati jellegű
oktatásával kívánunk hozzájárulni;
•
az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;
•
az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének
fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban,
a barátságban, a csoportban;
•
a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának
bemutatása;
•
a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált felkészítésként is, ha a
közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe
nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg;
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•
a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük;
•
a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
•
a kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel
összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával;
•
a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;
•
az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése,
a differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének
egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló,
fejlesztő értékelés;
•
fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat;
•
növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát
(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés,
modellezés, szerepjáték stb.). az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett
ismeretek iránti igényükre;
•
heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt
kínálunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, a
tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét;
•
az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi
meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az
állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő
praktikus tudás nyújtásával a szocializációs folyamatokat segíti elő;
•
a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában,
konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és
spontán élethelyzetekben is érvényesítik;
•
az iskolában folyó nevelő–oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és
minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően
elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket;
•

alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket;

•
az elemi szocializáció eredményeire építve beavatjuk tanulóinkat a politikai
szocializáció folyamatába.
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Az iskolánkban folyó nevelő–oktató munka pedagógiai eszközei
•
minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi
céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat;
•
a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett
szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele;
•
személyes példamutatással neveljük gyermekeinket
elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása;

toleranciára,

a

másság

•
a mentális képességek céltudatos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés
alapozásával, gyakoroltatásával;
•
az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges,
alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül;
•
megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia
fejlesztésére kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert, az SDT (Sulinet Digitális
Tudásbázis) kínálta lehetőségeket;
•
a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve
választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált
mérőeszközöket alkalmazunk;
•
nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozás a nevelési problémák megbeszélésére,
kezelésére;
•

a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük:

A:
a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi módszere,
meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés,
felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló;
B:
a tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív
feladatmegoldás, követelés, megbízás, (ön) ellenőrzés, (ön)értékelés, játékos módszerek,
gyakorlás;
C:

a magatartásra ható módszerek:

a)
ösztönző módszerek (ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret (pl.: szóbeli dicséret
nyilvános formái: — osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, iskolai összejöveteleken
(tanévzáró ünnepély, ballagás…); írásbeli dicséret formái: — osztályfőnöki dicséret
(ellenőrzőbe, osztálynaplóba), — igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba), oklevél,
kitüntetés, alapítványi, fenntartói, országos szintű elismerések; — osztályozás; — jutalmazás).
Hosszabb ideig tanúsított jó (példamutató) magatartást, szorgalmas, folyamatos, odaadó
közösségi munkát, rendkívüli teljesítményeket (megyei, országos helyezések) jutalmazunk.
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A jutalmazás formái lehetnek: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalom
(könyv, különféle tárgyi jutalmak: labdák, sportfelszerelések, számítástechnikai eszközök,
kirándulás, táborozás, tanulmányút, ösztöndíj, tandíjmentesség…)
b)
kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés, párhuzamos osztályba
való áthelyezés, áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!), tanuló kizárása az iskolából
(csak tankötelezettség korhatárán túl!)
c)
gátlást kiváltó módszerek (ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető
körülmények kizárását célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják meg-akadályozni):
felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, tilalom, átterelés, elmarasztalás.
•
A nevelési eszközt a köznyelv gyakran azonosítja a módszer fogalmával. Az eszköz
gyakran használatos leszűkített értelmezésben (tárgy, technikai eszköz) valamint a gyermekek
fő tevékenységformáit jelenti (játék, tanulás, sport, verseny, munka, szabadidő…).
•
A nevelési módszerek különböző formáit, változatait is eszközöknek nevezik. Ezek a
következők lehetnek:
nyelvi (verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor közleményeinket a
nyelv segítségével továbbítjuk): beszéd, beszélgetés (a nevelés egyik nagyon fontos eszköze,
amelyben mindkét fél aktívan részt vesz; tartalmát tekintve lehet: szabad beszélgetés vagy
irányított beszélgetés, szervezettség alapján lehet: spontán vagy tervezett, formája alapján:
egyéni vagy csoportos), interjú;
nem nyelvi (non verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor
közleményeinket nyelven kívüli eszközökkel fejezzük ki; a nem nyelvi eszközök kísérhetik
(beszélgetést kísérő gesztikulálás), nyomatékosíthatják (dicsérő szavakat kísérő mosoly) vagy
helyettesíthetik (fenyegető mutatóujj korhalást) közleményeiket: arckifejezés (mimika),
szemmozgás, tekintet, testközelség, térközszabályozás, testhelyzet, testtartás, mozdulatok
(gesztusok), kulturális jelzések,
szociális technikák (ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben
a családban (gyermekkori beidegződés) majd az iskolai közösségben), ezért nagyon fontos,
hogy a diákok milyen mintát kapnak otthon és az iskolában,
technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez (ezek olyan eszközök, technikák,
amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban
fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait,
készségeit: fejlesztő interjú, fejlesztő beszélgetés,
szociális készségfejlesztő technikák (a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő
készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése): minta- és modellnyújtás, megerősítés
(buzdítás, dicséret, jutalmazás), szerepjáték, dramatizáló tevékenység.
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II. SZERVEZETI PROGRAM

Személyi feltételeink

Székhely, Mátyás király u. 7. .
Táncsics Mihály u. 6. szám alatti telephely
Intézményvezető

Bárány Attila

intézményvezető- helyettes

Alexa Lajos

A 2021/2022-es tanévben működő iskolai munkaközösségek
A munkaközösségek éves munkatervei a mellékletben találhatók.

Munkaközösség

Vezetője

1.

Alsós munkaközösség

Porkolábné Gadnai Katalin

2.

Felsős munkaközösség

Ledniczky Mónika

3.

Művészeti munkaközösség

Pethéné Puskás Erika

A munkaközösségek határidős feladatai:
Határidő

Feladat
1.

A tanmenetek elkészítése,

Felelős

2021. 09.17.

Munkaközösség-vezető

2021. 10.20.

Intézményvezető,

jóváhagyása
2.

Az óralátogatások terve az éves
önértékelési terv alapján

Intézményvezető- helyettes
17
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3..

A munkatervek elkészítése

2021. 09.06.

Munkaközösség-vezető

4.

Beszámolók készítése: I. félév,

2022. 01. 29.

Munkaközösség-vezető

II. félév

2022. 06. 20.

Választott tisztségviselők:
Közalkalmazotti Tanács elnöke:
tagjai:

Porkoláb Antal László
Király János
Oroveczné Ujszászi Irén

Pedagógus szakszervezet titkára:

Tóthné Lakatos Ildikó

Osztályfőnöki megbízatások:
1. a

Porkolábné Gadnai Katalin

2. a

Oláh Ágnes

3. a

Porkoláb Antal László

4. a

Tóthné Lakatos Ildikó

5. a

Kovács János

6. a

Király János

7. a

Szőke Katalin

8. a

Dohos Andrea

8. b

Ledniczky Mónika

Megbízatások:
Ügyeletvezető:

Ledniczky Mónika

Diákönkormányzatot segítő pedagógus:
Pályaválasztási felelős:
Tankönyvfelelős:

Pethéné Puskás Erika

Ledniczky Mónika

Porkolábné Gadnai Katalin

Tűz- és Munkavédelmi felelős:

Porkoláb Antal László

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus: Ledniczky Mónika
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Sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése, oktatása:
utazó gyógypedagógus
Mérés/ értékelés vezető:

Hanuszik Zsolt

Tanév eleji szervezési feladatok:


Az osztályok (9) 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: 2021. szeptember 17.



Vezetői és munkaközösségi értekezletek > a tanév kiemelt feladatainak megjelölése
és az éves munkaterv összeállítása



Szülői értekezletek, SZMK megerősítése



Az iskola sportköri foglalkozásainak szakmai programjának megtervezése,
megszervezése
(Felelős: Fábri Zoltán testnevelő és Kovács János testnevelő)

Tanulói mutatószámok
Tanulócsoportok száma:


9 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
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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
Szülői Munkaközösség
Intézményi Szülői Munkaközösség (ISZMK) vezetősége
Elnök :

Deáki Erika

Elnök h. felsős:

Pongorné Fazekas Teréz

Tanügyigazgatási és a tárgyi munkafeltételek terén adódó feladatok

Határidő

Feladat

Felelős

A Pedagógiai Program, az SZMSZ és a

Bárány Attila

Házirend módosítása

intézményvezető

Folyosók, tantermek dekorálása, a faliújságok

munkacsoport

gondozása

vezetője

Folyamatos,

A rejesi tanulók utaztatásának biztosítása, havi

Bárány Attila

havonta

tanuló bérletek eljuttatása a tanulókhoz

intézményvezető,

2021. 08.28.

Folyamatos

Alexa Lajos
intézményvezető helyettes
2021. szeptember

Az iskolai étkeztetés koordinálása a konyha

Bárány Attila

vezetőjével

intézményvezető,
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Alexa Lajos
intézményvezető helyettes
2021. 09. 14.

Az éves önértékelési terv elkészítése

Alexa Lajos
intézményvezetőhelyettes

2021. 09.28.

Pályázatok rendszerbe rendezése

Bárány Attila
intézményvezető

2021. 09.01.

2021.12. 30.

Munkaközösségi munkatervek elkészítése,

munkaközösség-

jóváhagyása

vezetők

A szakmai munkát segítő eszközök beszerzése

Bárány Attila
intézményvezető,
Alexa Lajos
intézményvezető helyettes

2021.12 20.

Az ÁNTSZ által meghatározott feladatok

Bárány Attila

teljesítése

intézményvezető,
Alexa Lajos
intézményvezető helyettes

2021.12. 20.

A szakleltárak felülvizsgálata, selejtezés

Szakleltár felelősök
Bárány Attila
intézményvezető,
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Alexa Lajos
intézményvezető helyettes
2021. 09.
ill. folyamatos

Tantermek takarítása, festése, folyamatos

Bárány Attila

karbantartás, udvari takarítás —

intézményvezető,

a takarítószerek és eszközök biztosítása
2021. 09.10.

Az iskolai munkaterv véglegesítése

Bárány Attila
intézményvezető,
Alexa Lajos
intézményvezető helyettes

2021. 10.12.

A munkaköri leírások módosítása

Bárány Attila
intézményvezető,
Alexa Lajos
intézményvezető helyettes

2021. 11.09.

A beiskolázási és továbbképzési terv elkészítése

Bárány Attila
intézményvezető,
Alexa Lajos
intézményvezető helyettes

2022. 03. 29.

Az iskolai dokumentumok érvényességének

Bárány Attila

felülvizsgálata

intézményvezető,
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2022. 04. 12.

A Tantervben előírt óraszámok alapján a

Bárány Attila

munkaerő-gazdálkodási terv elkészítése

intézményvezető,
Alexa Lajos
intézményvezető helyettes

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelő/oktató munkájának irányelve
A fejlesztő nevelés-oktatás a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
súlyos és halmozottan fogyatékos tanulókra vonatkozó része alapján készített és a tanév helyi
rendjét meghatározó éves munkatervünk alapján folyik.
A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama alatti
rehabilitációs célú, az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A nevelés-oktatás
fejlesztési területeinek tartama tanítási évfolyamokra nem tagolódik, a pedagógiai munka
szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó
strukturálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg.
A tanév tizenkettedik hetének végéig minden tanuló részére elkészítjük a személyre szabott, a
tanuló fejlesztésének súlypontjait meghatározó egyéni fejlesztési tervet.
A tanuló fejlődését a nevelőtestület a tanítási év végén szövegesen értékeli, a
munkaközösségeknek az év végi beszámolója tartalmazza. A szöveges értékelés felöleli a
tanulónak az egyes fejlesztési területen elért eredményeit és nehézségeit, valamint a következő
tanítási év egyéni fejlesztési tervének elkészítéséhez szükséges javaslatokat.

A 2021/2022-es tanév digitális munkarendjének rendszerezése

A digitális munkarendre történő átállás vezérfonalát intézményünk kiemelt céljai
figyelembevételével készítette el tantestületünk.
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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

Cselekvési tervet készítettünk:
1. Minden tanuló elérhetőségét ellenőriztük:

-

szülők Kréta hozzáférését

-

egyéb internetes felületeken

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
24
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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:
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.
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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
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Iskolai programok, rendezvények havi bontásban a 2021/22. tanévben
2021. SZEPTEMBER
•

Az első tanítási nap: 2021. szeptember 01. szerda

Felelős: Bárány Attila intézményvezető

•

E- Naplók megnyitása, adatok egyeztetése: 2021. szeptember 06.

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

•

A művészeti oktatás megkezdése: 2021. szeptember 01. szerda

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

•

Pótbeiratkozás a művészeti iskolába: 2021. augusztus 30. - szeptember 03-ig

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető

•

Év eleji felmérések, bemeneti mérések

Felelősök: mérési-értékelési csoport, 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 - Porkolábné Gadnai Katalin osztályfőnök
DIFER visszamérés - 2. osztály – Oláh Ágnes osztályfőnök

Felelősök: Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezető, mérési vezető

•

Első szülői értekezletek
2021. szeptember 10-ig minden osztályban – a járványügyi előírások megtartásával
Téma:
Szülői
Munkaközösség
megválasztása,
házirend,
mulasztások,
követelményrendszer. Szülők tájékoztatása a 16 óráig kötelező tanulói benntartózkodás
feltételéről.
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Felelős: osztályfőnökök

•

Iskolai Szülői Munkaközösség 1. ülése: 2021. szeptember 21. kedd
-

vezetőség választása, tanév eleji feladatok

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes, Porkolábné
Gadnai Katalin munkaközösség-vezető, Ledniczky Mónika munkaközösség-vezető, Pethéné
Puskás Erika munkaközösség-vezető

•

Tanmenetek leadása jóváhagyásra: 2021. szeptember 17-ig
Kompetencia alapú módszertani elemek, kompetencia fejlesztésre való törekvés
megjelenítése, reflexió
SNI tanmenetek készítése illetve a meglévő tanmenetek kiegészítése

Felelős: munkaközösség-vezetők

•

Tanulói törzslapok megnyitása: 2021. szeptember 30-ig.

Felelős: osztályfőnökök, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

DÖK alakuló ülés: 2021. szeptember 17-ig

Felelős: Pethéné Puskás Erika DÖK vezető

•

Széchenyi Emléknap: 2021. szeptember 21. péntek:

Koszorúzás a Széchenyi Emlékfalnál, ünnepi műsor
Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető helyettes, Pethéné
Puskás Erika munkaközösség-vezető

•

Magyar Diáksport Napja: akadályverseny, széchenyi jubileumi futás (230 méter)
2021. szeptember 24. péntek

Felelősök: Fábri Zoltán, Kovács János és az osztályfőnökök

•

Megyei atlétikai csapatbajnokság – Diákolimpia Nyíregyháza
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Felelősök: Fábri Zoltán, Kovács János

•

„Kisiskolás” sportverseny

Felelősök: Fábri Zoltán, Kovács János

•

Vöröskereszt bázisiskola – Tagtoborzás, tagdíjak beszedése

Felelős: Király János osztályfőnökök
•

Tér-idő barangoló- alsós térségi levelező verseny meghirdetése

Felelős: Bárány Attila intézményvezető
•
Nevezés levelezős tanulmányi versenyekre: BENDEGÚZ, A rigó énekeljen!,
angolnyelv stb.
Felelős: Porkolábné Gadnai
munkaközösség-vezető

•

Katalin

munkaközösség-vezető,

Ledniczky

Mónika

Belső önértékelés ütemezése, bevont kollégák tájékoztatása

Felelős: Alexa Lajos BECS vezető, BECS tagjai

•

2021. szeptember 25.: néptáncosok fellépése a VIII. Zúzoslé főzőverseny,
Zúzafesztivál és Pálinkamustra – Csipetnyi Bűdszentmihály rendezvényen.

Felelős: Szabó Péterné, Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető

•

Ifjúsági Filharmóniai bérlet vásárlása

Felelős: Pethéné Puskás Erika

•

Szeptember 30. — A magyar népmese napja. Témanap.

Felelős: Oláh Ágnes

2021. OKTÓBER
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•

Október 1. – A zene ünnepe a zene világnap alkalmából

Felelős: Ledniczky Monika

•

Október 6. — Aradi vértanúkra emlékezés —2021. október 6-a szerda 800 ünnepi
műsor. Mécses gyújtás a Széchenyi falnál

Felelős: osztályfőnökök, Szőke Katalin

•

Madárgyűrűzés a Tiszalöki Arborétumban

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető

•

I. Ifjúsági hangverseny filharmóniai bérlet keretében

Felelős: Pethéné Puskás Erika

•

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

Felelős: Szőke Katalin, Fábriné Somlyai Beáta

•

Pályaválasztási Nap Első (1.) tanítás nélküli munkanap: 2021. október 20.

Felelős: Bárány Attila Intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes, Ledniczky
Mónika és Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezetők
-

Pályaválasztási kiállítás Tiszavasvári – a 7. és 8. évfolyamnak

Felelős: Dohos Andrea és Ledniczky Mónika osztályfőnökök
-

1-6. évfolyam - szakmák bemutatása, megismerése

Felelős: osztályfőnökök

•

Diákközgyűlés

Felelős: Pethéné Puskás Erika DÖK segítő pedagógus

•

Pedagógus önértékelés adatgyűjtésének megkezdése, az önértékelés elindítása

Felelős: Alexa Lajos BECS vezető, BECS tagjai,
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•

Újraélesztés Világnapja október 16. – Újraélesztési bemutató szülőknek

Felelős: Király János, Porkolábné Gadnai Katalin

•

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, Ledniczky Mónika munkaközösség- vezető
•

Tér-idő barangoló- alsós térségi levelező verseny 1. forduló

Felelős: Bárány Attila intézményvezető

•

Színházlátogatás előkészítése, bérletvásárlás a Móricz Zsigmond Színházba

Felelős: Pethéné Puskás Erika, Oláh Ágnes

2021 NOVEMBER

•

Benevezés a bázisiskolai, tankerületi versenyekre. Tehetség kerestetik!

Felelős: munkaközösség-vezetők, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

II. Ifjúsági hangverseny filharmóniai bérlet keretében
Felelős: Pethéné Puskás Erika

•

Polgárőrségi program

Felelős: 7–8. osztályfőnök, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

Színházlátogatás

Felelős: Pethéné Puskás Erika, Oláh Ágnes
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•

Márton-napi témanap 2021. november 11. 1-4. évfolyam

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezető, Fábri Zoltán

•
Óvónők és leendő elsősök meghívása az alsó tagozatba – óvoda-iskola átmenet
támogatása Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezető

•

Szépíró verseny 5-6., 7-8. 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

Felelősök: Fábri Zoltán, Kovács János

•

Rigó énekeljen: Benevezés november 13-ig

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin

•

Advent-kezdő est a felső tagozaton – 2021. november 26.

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Ledniczky Mónika munkaközösségvezető

2021. DECEMBER

•

Munkaközösségi értekezlet: Mikulás, Advent, Karácsony

Felelős: munkaközösség-vezetők
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•
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: 2021. december 03. Péntek

Alsó tagozatosok, szülők számára
Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin 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, Kovács János

•

Országos Elsősegélynyújtó versenyre jelentkezés

Felelős: Király János

•

Téli népszokások felelevenítése (Lucázás szülőkkel, nyugdíjasokkal, betlehemezés)

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Szabó Péterné

•

Második (2.) tanítás nélküli munkanap: 2021. december 11.
Munkaközösségek szakmai napja

Felelős: Bárány Attila intézmény-vezető
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•

Mikulás kupa

Felelős: Kovács János

•

Diákkarácsony – december 21.

Felelősök: - ünnepi műsor: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Szőke Katalin
-

ünnepi

ebéd

a

gyerekeknek

(ebédeltetés

megszervezése):

Bárány

Attila

intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők
(Porkolábné Gadnai Katalin, Ledniczky Mónika)

2022. JANUÁR

•
A leendő elsős tanítók kapcsolatfelvétele az óvodai csoportokkal, óvónőkkel.
Programok, időpontok egyeztetése
Felelős: Alsós munkaközösség-vezető Porkolábné Gadnai Katalin

•

Téli mulatság az óvodával – alsó tagozaton

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezető

•

Osztályozóvizsga —Január 17. (hétfő) 1400 - órától

Felelős: Alexa Lajos 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

•

Szépíró verseny 2-3-4. évfolyam
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Felelős: Tóthné Lakatos Ildikó

•

Rigó énekeljen: 2. forduló 2022. január 10.

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin

•

Félévi osztályozó értekezlet

- alsós: 2022. január 19. (szerda) 1400 – óra
- felsős: 2022. január 20. (csütörtök) 1400 - óra
Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

Első félév vége: 2022. január 21. (péntek); ezt a keltezést írjuk a dokumentumokra

•

Második félév első tanítási napja: 2022. január 24. (hétfő)

Első tanítási óra: osztályfőnöki óra, tájékoztatók kiosztása
- a félévi tanulmányi munka értékelése
Felelős: osztályfőnökök

•

Első félév vége a Művészeti iskolában: 2022. január 28. (péntek)

•

Félév zárásának adminisztrációs feladatai, statisztika

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

A Magyar Kultúra Napja — január 21. (péntek)

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
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•

Mini-kupa teremfoci torna III: korcsoport, Tiszalök

Felelős: Kovács János, Fábri Zoltán

2022. FEBRUÁR

•

Félévzáró értekezlet: 2022. február 04. péntek 900 – órától
Harmadik (3.) tanítás nélküli munkanap

Beszámolnak: intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők
Felelős: Bárány Attila intézményvezető
•

Tér-idő barangoló- alsós térségi levelező verseny 2. forduló

Felelős: Bárány Attila intézményvezető

•

Farsangi dekoráció készítése;

Felelős: napközis nevelők, Dohos Andrea, osztályfőnökök

•

Tehetség kerestetik (kémia verseny)

Felelős: Porkoláb Antal László szaktanár

•

Rigó énekeljen. 3. forduló (területi) 2022. február 4.

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin

•
Interaktív
iskolásoknak)

múzeumpedagógiai

foglalkozás

településen

kívül

(művészeti

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető, Szabó Péterné

•

Farsang – 2022. február 18. – alsó tagozaton

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezető, ISZMK, Tóthné Lakatos Ildikó,
Szabó Péterné
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•

Farsang felső tagozaton

Felelős: Ledniczky Mónika munkaközösség-vezető

•

Továbbtanulók jelentkezési lapjainak elküldése

Felelősök: 8. osztályos osztályfőnök, Ledniczky Mónika munkaközösség-vezető

•

Vécsei Kamara néptáncverseny

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

•

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai: 2022. február 24.

Megemlékezés az osztályközösségekben
Felelős: osztályfőnökök, Csikós Renáta szaktanár

•

Előválogató a területi rajzversenyekhez

Felelős: Dohos Andrea

2022. MÁRCIUS

•

A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11.

Felelős: munkaközösség-vezetők

•

Mezei futás – Diákolimpia felmenő rendszerben
Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János

•

Színházlátogatás bérlet keretében a Móricz Zsigmond Színházba

Felelős: Oláh Ágnes, Pethéné Puskás Erika

•

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

•

Z. Szalay Pál megyei rajzverseny

Felelős: Dohos Andrea

•

2022. március 07-11-ig Március 15. Nemzeti ünnep témahét- Iskolai, községi
megemlékezés

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

•

Március 11. péntek 1100- Ünnepi műsor

2022. március 8. 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

2022. ÁPRILIS

•

Művészeti vetélkedő

Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető

•

Digitális Témahét 2022. április 4-8. között

Felelős: Király János

•

Katasztrófa védelmi ifjúsági verseny 6-7-8. évfolyam: április első hete

Felelős: Alexa Lajos, Porkoláb Antal László
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•

Nyílt tanítási órák a leendő elsős szülők számára

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezető,
alsós osztályfőnökök

•

III. Ifjúsági hangverseny filharmóniai bérlet keretében

Felelős: Pethéné Puskás Erika

•

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

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezető

•
A magyar költészet napja 2022. április 11. hétfő- Szavalóverseny — alsó tagozat,
felső tagozat
Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin, Szőke Katalin, Fábriné Somlyai Beáta, Tóthné Lakatos
Ildikó

•
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

•

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja ápr. 16.

Felelős: osztályfőnökök, Csikós Renáta szaktanár

•
2021. április 20. – Negyedik (4.) tanítás nélküli munkanap, Szakmai nap külső
előadóval
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Felelős: Bárány Attila intézményvezető

•

Első osztályosok beiratkozása április 21-22

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Oroveczné Ujszászi Irén, Porkolábné Gadnai Katalin
munkaközösség-vezető

•

Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29.

Felelősök: Dohos Andrea, Ledniczky Mónika, Porkolábné Gadnai Katalin

•

Föld Napja – közös rendezvény a Napsugár óvodával

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezető

•

Labdarúgó diákolimpia II., III., IV. korcsoport fiú
IV. ,V., lány / felmenő rendszerű versenyek/

Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János

•
Részvétel
megfelelően

a

bázisiskolai,

tankerületi

versenyeken

a

versenykiírásoknak

Felelős: Ledniczky Mónika, Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezetők

•

Rigó énekeljen: döntő - 2022. április

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin

•

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

Felelős: Király János

•

Diákolimpia: atlétikai több próba, kistérségi verseny felmenő rendszerben

Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János

•

Móra- Garabonciás Regionális Gyermek Szóló Néptánctalálkozó
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Felelős: Szabó Péterné

•

Április 29-ig Belső önértékelés összegző értékelésének elvégzése

Felelős: Alexa Lajos BECS vezető, BECS tagjai

2022. MÁJUS

•

Madarak és fák napja témanap május 10.

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin, Fábri Zoltán, Porkoláb Antal László, Székelyné Batári
Hajnalka SZMK tagjai

•

Diákolimpia: atlétikai többpróba és egyéni felmenő rendszerű versenyek

Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János

•
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata, mérése 2022. május
(NETFIT)
Felelősök: Fábri Zoltán, Kovács János,
•

Tér-idő barangoló- alsós térségi levelező verseny döntő

Felelős: Bárány Attila intézményvezető

•

Informatikai verseny Tiszavasvári Szakképző Iskola

Felelős: Király János

•

Rigó énekeljen: döntő – 4. forduló

Felelősök: Porkolábné Gadnai Katalin

•

Nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában

Felelős: Porkolábné Gadnai Katalin, Porkoláb Antal László
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•

Részvétel a levelezős versenyek döntőiben eredménytől függően

Elsősegélynyújtó Verseny Budapest
Felelős: Király János

•
Országos mérések (kompetenciamérés, idegen nyelvi mérések): 6. évfolyamon
2022. május 18-31. között, 8. évfolyamon 2022. május 4-17. között
Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

KRÉTAKÖR művészeti verseny

Felelős: Szabó Péterné, Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető

•
Néptáncosok
Tiszavasváriban

fellépése

az

Öhönforgató

Verseny

és

Néptánctalálkozón

Felelős: Szabó Péterné, Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető

•

Év végi felmérések, kimeneti mérések

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

•

Jutalom mozi látogatás a művészeti iskolásoknak

Felelős: Pethéné Puskás Erika

2022. JÚNIUS

•

Művészeti napok: 2022. június 01 – június 02. — Záróvizsgák, vizsgakiállítás
Megemlékezés a Nemzeti összetartozás napról.

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

„Széles a Tisza” Hagyományőrző találkozó

Felelős: Szabó Péterné, Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető
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•

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, mérési vezető

•

Művészeti Záró Mulatság

Felelős: Pethéné Puskás Erika munkaközösség-vezető

•

Meghívásos strandfocitorna /Tiszavasvári/

Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János

•

Tanév végi osztályozó vizsgák:

Felelős: Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

Osztályozó értekezlet: 2022. június 7. kedd 1-4. évfolyam;

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

Osztályozó értekezlet: 2022. június 8. szerda 5-8. évfolyam

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

Gyermeknap és Egészségnap – DÖK nap: 2022. június 14.(hétfő)
Ötödik (5.) tanítás nélküli munkanap

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes.,
osztályfőnökök, Pethéné Puskás Erika DÖK segítő pedagógus, ISZMK, Porkolábné Gadnai
Katalin munkaközösség-vezető, Ledniczky Mónika munkaközösség-vezető
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•

Dokumentációs nap: 2022. június 14. (kedd)
Hatodik (6.)tanítás nélküli munkanap

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

Ballagás: 2022. június 18. (szombat)

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes, 8. osztályos
osztályfőnökök

•

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. szerda

•
15.

Naplók lezárása, dokumentációs, adminisztrációs feladatok. Keltezés 2022. június

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

Tanévzáró ünnepség: 2022. június 18. péntek 800

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes, Ledniczky
Mónika, Pethéné Puskás Erika, Porkolábné Gadnai Katalin munkaközösség-vezetők

•

Tanévzáró értekezlet: 2022. június 31. péntek

Beszámolnak: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők
Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•
2022. június Az Intézményi Intézkedési Terv véglegesítése és megküldése a
Fenntartónak.
Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

•

Nevelőtestületi csapatépítő tanulmányút: 2022. június

Felelős: Bárány Attila intézményvezető, Alexa Lajos intézményvezető-helyettes

A nevelő–oktató munka ellenőrzése
A folyamatos ellenőrzés területei
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•

pontos munkakezdés

•

általános iskolai és művészeti iskolai tanórák

•

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
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•

Mérés-értékelés

•

A pedagógusok feladatvállalása

•

Versenyekre felkészítés, a versenyek eredményessége

•

Nevelési feladatok

•

Szabadfoglalkozások, szabadidős tevékenységek

•

Ügyeletesi feladatok ellátása

•

Ebédeltetés

•

Dokumentációs feladatok ellátása

Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv (TEIT) intézményünkre vonatkozó
feladatai:
Félévzáró, és tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
A tanév rendjének megfelelően a rendezvények havi bontásában betervezve.
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III.

A 2021/2022. TANÉV RENDJE

A tanév, szorgalmi idő (tanítási év)

A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó
tanítási napja 2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem
rendelkezik – száznyolcvanegy nap.
A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

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:2021. október 20.– Pályaorientációs nap
2. nap:2021. december 11. – Munkaközösségek szakmai napja
3. nap:2022. február 4.– Félévzáró nevelőtestületi értekezlet
4. nap:2022. április 20. – Szakmai nap külső előadóval
5. nap:2022. június 13. – DÖK nap Gyermeknap és Egészségnap
6. nap:2022. június 14. Dokumentációs nap
Szünetek
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. november 2. (kedd).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási
nap 2022. január 3. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2022. április 20. (szerda).
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A témahetek és a témanap időpontjai
a)

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7–11. között,

b)

Digitális Témahét 2022. április 4–8. között,

c)

Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25–29. között,

d)

Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.

Fogadóórák
Heti rendszerességgel. A fogadóórák időpontjai megtalálható az intézményünk honlapján.

Értekezletek
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.

Szülői értekezletek
A tanévben 4 szülői értekezletet tartunk, szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet tartunk.
Szülői értekezleteink minkét félévben egy-egy összevont, ahol lehetőségük van a szülőknek a
szaktanárokkal egyéni konzultációkra is (a fogadóórákon túl)
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A 2021/2022-es tanév beiskolázási tevékenysége

Felelősök: a folyamatgazdák, a pályaválasztási felelősök és az intézményvezető-helyettesek
Esemény

Időpont

Eredményességi mutató

Pályaválasztási szülői értekezlet 2021. október

8. évfolyamos tanulók

(8. évfolyam)

szülei

Nyílt nap a leendő elsős

2022. március

tanulóknak és szüleiknek

Ismerjék meg a szülők az
intézményünk
lehetőségeit, ne vigyék el
a településünkön élő
tanulókat más iskolákba

Első osztályosok beíratása

2022. április 21-22.

Első osztály indítása a
következő évben

Jelentkezés továbbtanulásra

IV.

2021. december 4.

8. évfolyamos tanulók

Az Országos Kompetenciamérés eredményességének növelése érdekében

szükséges intézményi feladatok

Fejlesztés indokoltsága:
A kompetenciamérés eredményei elmaradtak az országos mérési átlagtól. Az Országos
Kompetenciamérésen intézményünk 6. és 8. évfolyam matematika és szövegértés
eredményei nem érik el a 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 80.§(2) bekezdésében
meghatározott minimumot. A méréseredmények javítása érdekében tett lépéseket rögzíteni
kell, a jól bevált gyakorlatokat el kell terjeszteni, és testületi szinten kompetencia fejlesztő
módszerek alkalmazására van szükség. Mindenképpen intézményi szintű összefogással kell
a méréseredményeken javítani.
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Rövid távú intézkedések:
Erősíteni kell a tanulói motivációt a mérésekkel kapcsolatban
- a tanulókat tájékoztatni kell a korábbi eredményekről,
- az osztályfőnök, a szaktanárok az iskolában meghatározott terv szerint készítik fel
a tanulókat az országos mérésre.
A szülők szélesebb körű tájékoztatása szükséges a mérés szerepéről, a családi háttérindex
fontosságáról, valamint gyermekük elért eredményéről.
A nevelőtestület motiválása az adott terület méréseinek részletes kiértékeléséhez, elemzéséhez.
A tanulók felkészítése a mérésekre:
 az elemzések alapján megfelelő feladattípusok előtérbe helyezése, ami a szaktanárok
feladata,
 a szövegértés fejlesztésének kidolgozása a szakórák keretében (nem csak magyar
nyelv és irodalom)
 a mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó matematikai feladatmegoldás
gyakoroltatásának kidolgozása matematika és nem matematika órákon( fizika, kémia,
földrajz, technika, informatika)
 az előző évi eredmények figyelembe vételével meghatározott konkrét feladatok az
eredmény javítása érdekében, amelyek a pedagógusok mindennapi munkájának alapját
képezik- differenciálás, csoportbontás, felzárkóztatás, tehetséggondozás
Hosszú távú intézkedések:
Intézményi mérési rendszer készítése mérési naptárral, a munkaközösségek részvételével.
A kompetenciafejlesztés gyakorlásának folyamatos bővítése, a pedagógiai eszköztár megújítása.
A nyomon követés intézményi gyakorlatának kiépítése.
A fenntarthatóság biztosítása
Szervezeti fenntarthatóság:
Intézményi szintű mérési csoport létrehozása és működési feltételeinek biztosítása.
A kompetenciamérések elemzése, értékelése, a szükséges lépések tervezése egységes eljárásrend
alapján.
A vezetés elkötelezett az elemzések elkészítésében, az eredmények közzétételében, az előírt
feladatok ellenőrzésében.
Tartalmi fenntarthatóság:
A mérési eredmények alapján készített fejlesztési tervek beépülnek az éves feladattervbe, a
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mindennapi munkába.
A helyi tantervekbe beépül a kompetenciafejlesztésre épülő módszertan.
Az intézményben a mérési rendszer alapján összehangolt mérések folynak, melyet a szakmai
munkaközösségek fognak össze.
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Elvárt eredmény:








a szaktanárok konzultációjának erősítése
a tanítók és a felsős szakos tanárok együttműködésének növelése
szakmai-módszertani kultúra bővítése
a megismert új módszerek tantestületen belüli terjesztése
egységes taneszköz használata
a kompetenciamérés javítási elveinek megismerése, megismertetése, alkalmazása valamennyi tantárgy esetében
a mérések eredményeinek javulása

Tevékenységek
1.
2.
3.
4.
5.
.
6.
.
7.
.

Tanmenetek felülvizsgálata, a kompetenciafejlesztésre irányuló
törekvések
megjelenítése
Óralátogatások tantestületi szinten – konzultáció

Felelős

Határidő

Ellenőrzés
módja

Szaktanárok

2021.szeptember
28.

Tanmenetek

Igazgató , helyettesek

Folyamatos

Feljegyzés

Folyamatos

Feladatsorok

mérési csoport

A kompetenciamérés feladatainak megoldása

2022.január

Szakmai nap éves munkaterv szerint

Igazgató, mérési csop.

Alkalmazott módszereink – tapasztalatcsere helyben

Munkaközösség vezetők

2022. február 15.

Éves munkaterv

Továbbképzési terv

Igazgató, helyettesek

2022. május 31.

Továbbképzési
terv

Országos kompetenciamérés 6.-8. osztályban

Igazgató, helyettesek

2022. május 31.

Feladatsorok
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8.
9.

Mérés-értékelési csoport

Méréselemzés
Nevelőtestületi értekezlet, visszacsatolás

Igazgató
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2022. aug.

Összefoglaló

2022. augusztus
31.
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I/3. Az ütemterv megvalósításának részletezése:
1. Tanmenetek felülvizsgálata, kiegészítése, a kompetenciaalapú módszertani elemek,
kompetenciafejlesztésre való törekvés megjelenítése, az időkeret hatékony kihasználása, a
kompetenciamérés javítási elveinek beépítése.
2. Az iskolai gyakorlatban alkalmazott tanulásszervezés megtekintése tantestületi szintű
óralátogatással, különös tekintettel az alsóból a felsőbe történő átmenetre. A hospitálás
lehetőséget ad a konzultációra, a látottak megvitatására.
3. Oktatástechnikai eszközök bemutatása, alkalmazása: e-tanulás tanórába illesztésének
lehetőségei a gyakorlatban, a meglévő eszközök felhasználásával.
4. Szakmai nap, bemutató óra – tantestület egészének. Helyi alkalmazások, szaktanárok
módszertani tapasztalatcseréje, új taneszközök és kiadványok bemutatása, a bevált gyakorlat
továbbadása.
5. A meglévő, már használt tankönyvek számbavétele, a tartós tankönyvek minőségének,
állagának ellenőrzése. A kompetenciafejlesztő tananyag feldolgozás kritériumainak való
megfelelés vizsgálata, új tankönyvek, tankönyvcsaládok megismerése, döntés a
kompetenciafejlesztő tankönyvek mellett.
6. Továbbképzési terv felülvizsgálata: a képzési kínálat áttekintésével felkészülni, és
lehetőséget teremteni a tantestület minél több tagja részére megújuló ismeretek befogadására.
Cél a gyakorlatorientált képzések előnyben részesítése.
7. Országos kompetenciamérés 6-8. osztályokban.
8. Méréselemzés.
9. Nevelőtestületi értekezlet. Eredmények ismertetése.

54

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2021/2022-es tanév

V: TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK

Lázár Ervin program
„A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II.18.) Korm. határozat
alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen
állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása,
valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű
érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége.
A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin Program szociális helyzettől és lakóhelytől
függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként
egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei
hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.
A programot kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága
meghatározta az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek köre:
1. évfolyam: kulturális előadás az oktatási intézményben
2. évfolyam: kulturális előadás az oktatási intézményben
3. évfolyam: színházi előadás Debrecenben
4. évfolyam: kulturális előadás az oktatási intézményben
5. évfolyam: színházi előadás Debrecenben (kőszínház)
6. évfolyam: cirkuszművészeti előadás Budapesten (Fővárosi Nagycirkusz)
7. évfolyam: kulturális előadás az oktatási intézményben
8. évfolyam: színházi előadás Budapesten (kőszínház)

Iskolai kórus
Iskolai kórus vezetője: Ledniczky Mónika ének-zene szakos tanár
Kórus állandó létszáma létszáma: 30-40 fő közötti
Iskolánkban már több éve működik énekkar. Résztvevői és szervezői vagyunk számos iskolai
és községi szintű rendezvénynek. Az idei tanévben kizárólag zártkörű, intézményi szintű
fellépésekre készülünk jeles napokon, ünnepeken:
-Karácsonyi ünnepség (2021. december)
- Farsang (2022. február)
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- Tavaszváró/téltemető (2022. március-április)
Tagjaink alsó és felső tagozatos gyerekek egyaránt. Létszámunk idén 35 fő. Heti egy
alkalommal tartunk próbát, de szereplések, fellépések előtt gyakrabban, szükség szerint.

Diáksportkör szakmai programja

A diáksportkörünk legfőbb céljai-és feladatai
-

az utánpótlás nevelése

-

a kiválasztás lehetőségeinek bővítése

-

a versenykiírásban szereplő sportágak népszerűsítése

-

a tanulók egészséges életmódra nevelése

-

a testi-lelki egészség fejlesztése

-

a fizikai-és szellemi képességek fejlesztése

Az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő
kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető az iskolai sportkörök látogatása során.
Az intézményünk tanulói heti öt kötelező testnevelés órán vesznek részt a délelőtt során. A
kötelező foglalkozásokon kívül, délutáni tömegsporton vehetnek részt a gyerekek, ahol
leginkább a labdarúgás sportág elmélyítését oktatják a testnevelők. Heti három alkalommal
vehetnek részt a tanulók tömegsporton 1-1 órás foglalkozás keretein belül. A három foglalkozás
során külön látogathatják a sportköröket az 5-6., a 7-8., valamint a 4. évfolyam tanulói.
A tömegsport foglalkozások zökkenőmentes megtartásához lehetőséget biztosít, az iskolai
udvaron kialakított füves pálya, az aszfalt borítású kosárlabdapálya, valamint a szintén aszfalt
borítású 40x20 méteres kézilabdapálya. A téli időszak során az iskola tornatermében kerülnek
megrendezésre a foglalkozások.
Intézményünk részt vesz a Bozsik Intézményi Programban két korosztályban, ahol szintén a
labdarúgás népszerűsítése a cél. A Bozsik Intézményi Program keretein belül évente, tavasszal
megrendezésre kerül a Bozsik Intézményi Torna, ahol a körzeti iskolák más tanulói ellen
léphetnek pályára intézményünk tanulói.
A labdarúgásban legsikeresebb tanulók az MDSZ által megrendezett labdarúgó diákolimpián
képviselik az intézményünket.
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A labdarúgás mellett az atlétika sportágban is jeleskednek tanulóink, így a legügyesebb
gyerekek szintén részt vesznek körzeti, megyei rendezésű atlétika versenyeken is.

Szakmai munkatervünk
Cél, fejlesztés
Tananyag, tartalom

Témakörök
sorszáma
1
Sportágjellemző mozgásformák
gyakorlása

2

Labdaérzékelés

3

Labdakezelés formái

4

Labdabirtoklás feladatokkal

5

Játékkészség fejlesztése

6

Labdabirtoklás akadályokkal

7

Passzolás átvétel után szemben
lévő társnak

8

Tanult gyakorlatok ismétlése

9

Labdabirtoklás gyors
végrehajtással

10

Labdaátadás szemben lévő
társnak

11

Kapura lövés futásból

Egyéni labdás
feladatok,
fogójátékok, foci 6:6
ellen
Zsonglírozás,
ügyességi feladatok
labdával. foci 4:4
ellen
Futóiskola labda
nélkül, labdaátvétel
Páros labda nélküli
gyakorlatok,
labdavezetés
Passzolások,
szabadulás a
labdától kézzellábbal-fejjel
Labdás koordináció,
szlalom
labdavezetés
Labdavezetés
akadályok között,
rúgások gyakorlása
Akadálypálya
ügyességi
feladatokkal
Labdavezetésmegállítás
Fogójáték
labdavezetéssel,
labdavezetés
külsővel
Futótechnika
fejlesztése
koordinációs
létrával
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Követelmények
Labdabiztonság
kialakítása
Dekázás 5-6
labdaérintés
Átvétel elpattanás
nélkül, belsővel
Társsal való
együttműködés
labda nélkül és
labdával
Labda pontos
irányítása álló
helyből
Labdavezetés lassú
futással,
irányváltásokkal
Labdavezetésből
pontos átadás
végrehajtása
Tanult elemek
összekapcsolása
Lendületes
labdavezetés,
biztonságos
megállással
Labdaátvétel
külsővel a tovább
indulás irányába
Labdavezetés után
gólszerzés 10/5
minimum
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12

Párharcok 1:1 ellen

Labdatartás,
cselezés

13

Labdatartás üres területre
futással
Biztonságos labdakezelés

Pontszerző játék
kézzel, foci 4:4 ellen
Labdás koordináció
fejlesztése
háromszögben
Párharc 1:1 ellen
kapura lövéssel
Fejelés könnyített
labdával. Foci 6:6
ellen
Labdás koordináció
,,Y,,-ban

14

16

Labdatartás, lövés ,,presszing,,
alatt
Fejjáték pontos végrehajtása

17

Pozíciós játék

18

Kapura lövés átvétel után

19

Párharcok 1:1 ellen

20

Szabad területre futás,
elmozgás

21

Játékkészség fejlesztése

22

Versenyszellem kialakítása

23

Pontos kapura lövés

24

Játék gyorsítása

25

Összjáték társsal

26

Mozgáskoordináció fejlesztése

27

Védekező mozgás

1:2 elleni védekezés

28

Labdatartás üres területre
futással
Biztonságos labdakezelés

Pontszerző játék
kézzel
4:1 elleni labdatartás
négyszögben

15

29

Kényszeritő passz,
kézilabda játék, gól
fejjel érvényes
Labdatartás 1:1
ellen, négyszögben
faljátékosokkal
Labdás koordináció
négyszögben
Házi bajnokság 4
fős csapatokkal
Futóiskola,
váltóverseny
ügyességi
feladatokkal
Kapura lövés, labdás
koordináció
háromszögben
3:1 elleni labdatartás
2 érintéssel
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2:2 elleni játék 2-2
kapura
Fogójátékok,
akadálypálya

Társ elleni
küzdelem, labda
fedezése
Védekező mozgás
elsajátítása
Átvétel után
passzolás 3. társnak
Labda megtartása
ellenféllel szemben
Fejelés: törzs-nyak
mozgás
összehangolása
Labdatartás
elmozgással, pontos
továbbítással
Kapura lövés
helyezve
Labdabirtoklás
társak segítségével
Folyamatos,
célirányos mozgás
átvétel után átadás
Játéköröm erősítése
Önbizalom,
csapatszellem
erősítése
Átadások
mozgásban, pontos
végrehajtással
3 játékos
összehangolt
mozgása, futás üres
területre
Összjáték párban,
befejezéssel
Különböző
mozgásformák
összehangolása
Védekező mozgás
gyakorlása
Labdatartás
gyakorlása
Labda irányba való
átvétele

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2021/2022-es tanév

31

Labdatartás, lövés ,,presszing,,
alatt
Versenyszellem erősítése

32

Pontos kapura lövés

33

Játék gyorsítása

Páros feladatok:
labdaérintések

34

Támadásvezetés

Labdás koordináció
rombuszban

35

Létszámfölényes
támadásvezetés

36

Kapura lövés

37

Lábtenisz

38
39

Házi bajnokság
Házi bajnokság

4:2 elleni
labdatartás,
támadásvezetés
kapura lövés
különböző
helyzetekből
Lábtenisz verseny
párokban
3:3 elleni játék
8:8 elleni játék
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Párharc 1:1 ellen,
kapura lövéssel
Váltóverseny
ügyességi
feladatokkal
Labdás koordináció
háromszögben

Párharc után
helyezett lövés
Játékosság,
játéköröm fejlődése
Összetett feladat
megoldása pontos
befejezéssel
Összjáték
érintésszám
csökkentésével
Labdatartáslabdavesztés után,
azonnali
visszatámadás
Létszámfölényes
helyzetek megoldása
befejezéssel
Kapura lövés
pontosságának
növelése
Technikai készségek
használata
Játéköröm
Játéköröm

Diabéteszes tanulók ellátása

Intézményünk a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére az
iskolai felügyeletünk alatt lévő időtartamban az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló
szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával
foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján speciális ellátást biztosít.
Az intézményvezető a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező,
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja
számára előírhatja
- a vércukorszint szükség szerinti mérését,
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- szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel,
a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a
szükséges mennyiségű inzulin beadását.
Intézményünk a feladat ellátását az iskolaorvos és/vagy iskolavédőnő útján biztosítja.
Feladatköre kiterjed a vércukorszint mérésére és az inzulin beadására. A szülő/gondviselő ez
irányú kérelmet nyújthat be az intézményünk részére.
A településünkön jelenleg egy szülő sem élt ezzel a lehetőséggel sem az óvodában, sem az
intézményünkben.
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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_modszereire/d
igitalis_oktatasi_tartalmak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/t
anulast_tamogato_hasznos_anyagok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/t
anulasi_folyamat_nyomon_kovetese
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire/i
nformatikai_biztonsag
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VI. MELLÉKLETEK

2021/2022.

Alsós Munkaközösség munkaterve

Készítette:Porkolábné Gadnai Katalin
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: Porkolábné Gadnai Katalin

A munkaközösségbe tartozó pedagóguslétszám: 7 fő

Névsor

Fábri Zoltán
Székelyné Batári Hajnalka
Oláh Ágnes
Porkoláb Antal László
Porkolábné Gadnai Katalin
Szabó Péterné
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 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.
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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.
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.
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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

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
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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:
- 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.
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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
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.

Határidő

Teljesülés kritériuma

1. Részképesség zavaros
osztályfőnök
gyerekek kiszűrése 1. o-ban

2021.október
vége

A DIFER-teszt elvégzése

2. A 2. oszt. tanulók
osztályfőnök
kontrollmérésének elvégzése

2021.
vége

Feladatok

Felelősök

69

október

A
DIFER-teszt
ismételt
elvégzése az előző tanévben
kiszűrt gyerekekkel
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3.
Alapkészségek
és
osztályos
képességek
mérésének 3-4.
Készség és képességmérő teszt
elvégzése 3-4. oszt-ban osztályfőnökök 2022. május 20.
megoldása
Bemeneti
mérések
és
kimeneti mérések
2.-4. évfolyamos
tanulókat
5. Az alapkészségek és
fejlesztő tanítók 2021.
képességek
dokumentált
szeptember 30.
fejlesztése

6. Óvoda-iskola átmenet
megkönnyítését
célzó Alsós tanítók
programok fejlesztése
7. A tananyag feldolgozását
elősegítő IKT-s eszközök alsós tanítók
használata

2022. március

2022. június. 30.
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Fejlesztő
foglalkozások
elindítása, egyéni fejlesztési
tervek készítése

Közös foglalkozások szervezése
az óvodával
A korábbi évekhez viszonyítva
25 %-kal
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Felsős munkaközösség munkaterve
2021-22.TANÉV

Összeállította: A Felsős munkaközösség
Készítette: Ledniczky Mónika munkaközösség-vezető
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„A tanár az a gyerek, aki

legtovább jár iskolába.”
Juhász Gyula

A munkaközösség tagjai:

Vezető: Ledniczky Mónika

magyar-ének szakos pedagógus

Tagok:

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

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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Hanuszik Zsolt

matematika – informatika szakos tanár

Csikós Renáta

történelem- könyvtár informatikus szakos tanár

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
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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

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
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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

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.
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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.
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
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A munkaközösségen belül a tapasztalatok átadása, a problémák megbeszélése. Az
összedolgozás képességének fejlesztése, hiszen ez az egyik legnagyobb érték
munkánkban.
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Művészeti Munkaközösség munkaterve

2021/2022.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 2021/2022-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.
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Melléklet a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János
Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a
2021/2022. tanévben

1.

2.

3.

A

B

Határidők

Feladatok

2021. szeptember
10.

2021. szeptember
30.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany
János Tehetséggondozó Programba és az Arany János
Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában
nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi
területeinek meghatározási formáját.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi
információs rendszerében – a Hivatal által közzétett

4.

2021. október 20. közleményben foglaltak szerint – meghatározzák
tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2021. október 20.

6.

2021. október 31.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra
kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
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Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó
tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával
kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük,
7.

2021. október 31.

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.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi

8.

2021. november

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok,

16.

továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező –

9.

2021. december 3. az Arany János Tehetséggondozó Programra történő
pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt –
intézménybe.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények

10.

2021. december
10.

eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által
meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli
felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a
feladatlapigényüket.

11. 2021. december
10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő
pályázatok benyújtása.
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12. 2022. január 20.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok
benyújtása.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó

13. 2022. január 21.

intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkezőkkel.

14. 2022. január 22.

Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi

15.

2022. január 22.,

vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János

10.00
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az
érintett intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8

16.

2022. január 27.,
14.00

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.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó

17. 2022. január 28.

intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények

18. 2022. február 7.

a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.

83

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2021/2022-es tanév

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany
János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a
19. 2022. február 10.

programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás
egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős
miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat
a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

20. 2022. február 18.

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről
a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

21.

2022. február 22.
– március 11.

22. 2022. március 16.
23. 2022. március
21–22.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra
hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az
eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik

24. 2022. március 23. példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a
Hivatalnak.
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A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú
25. 2022. március 28. iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC
sorrendben.
26. 2022. április 7.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi

27. 2022. április 12.

rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi
a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések

28. 2022. április 22.

és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a
középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a

29. 2022. április 29.

felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános

30. 2022. május 9–20. felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál
kevesebb tanulót vettek fel.
31.

2022. május 9. –

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást

augusztus 31.

írhat ki.

32. 2022. május 20.
33. 2022. június 1.

A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati
eljárás befejezése a fenntartónál.
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34. 2022. június 22–

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

24.
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ILMT intézményi koordináció működtetése
Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba) kívánt tevékenység(ek)

Az Intézményfejlesztést koordináló mikrocsoport működtetését továbbra is tervezzük, a
tématerületis kollégák és néhány új tag bevonásával biztosítva látszik az elkezdett fejlesztési
folyamat továbbvitele. Bizonyított jó gyakorlat elérését tervezzük ezen a területen.Az
előrelépést akadályozó tényező lesz a fenntartás időszakában.hogy a kollégák nem
számíthatnak anyagi támogatásra,pedig ez a tevékenység mindenképpen többletmunkát kíván
a pedagógusoktól.

2. A tanulói lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézményi jelzőrendszer működésének
fejlesztése
Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni)
kívánt tevékenység(ek)

Minden pedagógus tudjon a jelzőrendszer működéséről, ismerje a benne közölt adattartalmakat.
A 2020-23.közötti időszakban 20% alá kívánjuk csökkenteni ezt az értéket egyéni fejlesztési
tervek és változatos tevékenységformák alkalmazásával.
Tudatos tevékenységtervezés, hogy a belső és külső beavatkozások sikeresek legyenek.A
bukások számának csökkentése és az évismétlés elkerülése is nagyon fontos. Mindezt csak
akkor érhetjük el, ha a szülőket még tudatosabban segítjük.

3. A FEH jogszabályi megfelelőségének vizsgálata esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési intézményrendszerben elfoglalt helyzetéből fakadó
fejlesztési célok meghatározása szempontjából
Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni)
kívánt tevékenység(ek)
Bekapcsolódás a járási köznevelési rendszer tagjainak és a fenntartónk párbeszédébe az
esélyegyenlőségi helyzet javítása és a szegregációs folyamatok csökkentése érdekében.
Továbbra is fontos a jogszabályoknak való megfelelés. A Regionális és Ágazati Műhelyeken
kialakított kapcsolatok fenntartása. A település fejlődése, munkalehetőségek biztosítása
növelné a lakosság megtartását. A jobb életkörülmények között élő családok gyermekei nem
növelnék a hátrányos helyzetű tanulók számát, a szülői háttér iskolázottabb, több segítséget
kaphatnánk a családi háztól a tanulás és tudás értékként való elismerése.
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4. A FEH állapotának vizsgálata a méltányos oktatásszervezés szempontjából
Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni)
kívánt tevékenység(ek)
FEH-ünkön az osztályok között nincs eltérés a lemorzsolódással veszélyeztetett, vagy HH,
vagy HHH, magántanuló státuszú tanulók arányában ezért beavatkozás nem szükséges.
Célunk, hogy ez a jogszerű működés továbbra is fennmaradjon.
A társadalmi folyamatok hatására intézményünkben évfolyamonként egy osztály működik,
minden intézményünkbe jelentkező tanulót felveszünk. Feltárjuk a tanulási nehézséggel küzdő
tanulók körét, fejlesztésükhöz minden személyi, tárgyi feltételt biztosítunk. Fontos lenne a
kislétszámú osztályok megtartása, pedagógiai asszisztensek alkalmazása, szakos ellátottság
biztosítása. Fejlesztő pedagógus, logopédus alkalmazása. Az infrastukturális fejlesztés eddig is
folyamatos volt, a további fejlesztések vonzóvá tehetik intézményünket azon szülők számára
is, akik a tanulói összetétel miatt vitték gyermeküket más intézménybe.

5. A helyi komplex intézményfejlesztés közvetett céljai, várható eredményei – tanulói
eredményesség és előrehaladás elősegítése
Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni)
kívánt tevékenység(ek)
Korai jelzőrendszer adatait összesítő, elemző dokumentum elemző értékelése.
A tanulók motiválása a kompetencia mérésen való megfelelő teljesítményre. Kipróbált és
bevált módszertani gyakorlatokat, jó gyakorlatok működtetését alátámasztó dokumentumok
készítése. Ezen a területen bizonyított jó gyakorlat elérésére törekszünk.

6. A FEH partnerkapcsolatainak bővítése, az együttműködési formák erősítése
Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni)
kívánt tevékenység(ek)
A korai iskolaelhagyással kapcsolatos konkrét esetek megoldásába bevonjuk a szükséges
partnereket. Az igazolt, de indokolatlan hiányzás visszaszorítása.
Kiemelt figyelmet fordítunk az óvoda-iskola, ill. az iskolafokok közötti partneri kapcsolatok
fenntartására, fejlesztésére. Családi napok szervezése

7. Az intézményfejlesztés belső erőforrásrendszerének és szervezeti struktúrájának
meghatározása, kialakítása
Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni)
kívánt tevékenység(ek)
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Nevelőtestületi együttműködést elősegítő gyakorlatokat – Nevelőtestületi Nap 2. – az eddig
kialakított bizalmi kapcsolatok mélyítése.
A pedagógushiány, túlterheltség, motiválatlanság elleni küzdelem, a Fenntartó segítő
közreműködésével. Nevelőtestületi közösségfejlesztő napok szervezésével.
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Intézkedési Tervben
rögzített fejlesztési terület
megnevezése

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények és
értékelésük

Intézményünkben ILMT intézményfejlesztést koordináló Intézményfejlesztési Mikrocsoport 3 fő és
Tématerületet Fejlesztő Mikrocsoport (5fő) végezte a fejlesztő tevékenységet.A havi rendszerességű
megbeszélések és információ csere aktívan működött.
Elkötelezett munkát végzett a csoport,hittünk a projekt eredményességében. A pedagógusok
többségének aktív segítségére számíthattunk.

Intézményfejlesztési folyamatunk elért
szintje

Kritériumalapú gyakorlat
Fejlesztésközpontú gyakorlat
Kipróbált helyi érték

A projekttől kapott eszközök közül az irodaszereket használtuk munkánk során.
Bekapcsolódtunk a Hálózati Munkacsoportok tevékenységébe is-így sikerült megismerni más
intézmények gyakorlatát, hasznos volt a hálózatosodás, sok jó gyakorlatot osztottunk meg egymással.
1. ILMT intézményi
koordináció működtetése

Részt vettünk a fenntartói, ágazati és átmeneteket segítő műhelymunkákon , elkészítettük az
intézményünkre vonatkozó beszámolókat ,elemzéseket,megismerkedtünk partnereink
nézeteivel,kialakult a hasznos párbeszéd.
Az intézmény tantestületét folyamatosan tájékoztattuk a pályázat tevékenységéről,többen
bekapcsolódtak a fejlesztési feladatokba.

Fenntartható helyi érték
Bizonyított jó gyakorlat
Dokumentált jó gyakorlat
Adaptálható jó gyakorlat

Az átfogó csomagot választottuk,mert az intézmény minden tanulóját és pedagógusát próbáltuk
bevonni a tevékenységbe.
Az előrelépést akadályozó tényező a dokumentációs tevékenység volt,ennek sokasága és folyamatos
változása sok időt elvett a jóval hasznosabb tevékenységektől.

Bevált jó gyakorlat

Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek)
Az Intézményfejlesztést koordináló mikrocsoport működtetését továbbra is tervezzük, a tématerületis kollégák és néhány új tag bevonásával
biztosítva látszik az elkezdett fejlesztési folyamat továbbvitele. Bizonyított jó gyakorlat elérését tervezzük ezen a területen.Az előrelépést
akadályozó tényező lesz a fenntartás időszakában.hogy a kollégák nem számíthatnak anyagi támogatásra,pedig ez a tevékenység mindenképpen
többletmunkát kíván a pedagógusoktól.
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Intézkedési Tervben
rögzített fejlesztési terület
megnevezése

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények és
értékelésük

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai
támogató rendszer adatainak elemzése, vizsgálata kezdetektől fontos számunkra.Pontos,hiteles
adatszolgáltatást végzünk. A POK visszajelzése alapján tevékenységeink megfelelőek a
támogatáshoz.Értékeljük e téren végzett tevékenységünket,mely értékelést a Tankerületi Központnak
is megküldünk. Az éves óratömeg tervezésekor a tankerület próbálja óraszámokkal is segíteni a
fejlesztő tevékenységünk végzését.Átlagosan 20 felzárkóztató és 12 tehetséggondozó órát
tervezhetünk évente.
Eredményeinkben lényeges javulás tapasztalhetó 43% -ról sikerült 30% alá csökkenteni az értéket.
A FEH főbb, a tanulói lemorzsolódáshoz kapcsolódó statisztikai adatainak és a lemorzsolódás
csökkentése érdekében végzett pedagógiai tevékenységek jellemzőinek áttekintése hiteles képet nyújt
munkánk eredményességi vizsgálatához.
2. A tanulói lemorzsolódás
megelőzését szolgáló
intézményi jelzőrendszer
működésének fejlesztése

Az OKM családi háttérindex kérdőívek kitöltöttsége hitelesebb képet mutat az előző időszakhoz
képest-a szülői tájékoztatás eredményeként. Az osztályfőnökök segítséget nyújtanak a kérdőív
kérdéseinek értelmezéséhez. Évek óta, a pályázat előtt is volt CSH indexünk.
A projektől kapott írószereket ,füzeteket, fejlesztő játékokat folyamatosan használjuk a tevékenység
során.
Egyéni fejlesztési tervek készítésével törekszünk a tanulók kompetenciáinak minél árnyaltabb
fejlesztésére. Az elvégzett próbamérések és ezek elemzései is a munkánk eredményességét
támasztják alá.Minden évben elvégezzük az OKM eredményének elemzését.melyet továbbítunk a
Tankerületnek, fejlesztőtevékenységünket a Tankerületi és az intézményi fejlesztési terv alapján
végezzük.
Előrelépést akadályozó tényező a családok rossz szociokulturális helyzete, mely a tanulók
munkájának eredményességét nagymértékben akadályozza. Magas a tanulási nehézséggel 16 fő és
tanulási gyengeséggel megközelítőleg 40 fő , küzdő tanulóink száma,ezen változtatni nem tudunk.
Egyedüli megoldás a probléma időbeni feltárása és a szakemberhez irányítás, ez a tevékenység
intézményünkben évek óta nyomonkövethető.
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Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek)
Minden pedagógus tudjon a jelzőrendszer működéséről, ismerje a benne közölt adattartalmakat. A 2020-23.közötti időszakban 20% alá kívánjuk
csökkenteni ezt az értéket egyéni fejlesztési tervek és változatos tevékenységformák alkalmazásával.
Tudatos tevékenységtervezés, hogy a belső és külső beavatkozások sikeresek legyenek.A bukások számának csökkentése és az évismétlés
elkerülése is nagyon fontos. Mindezt csak akkor érhetjük el, ha a szülőket még tudatosabban segítjük.

3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi
szempontból, különösen a
FEH köznevelési
intézményrendszerben
elfoglalt helyzetéből fakadó
fejlesztési célok
meghatározása
szempontjából

Elkészült a részletes helyzetelemzés, mely több oldalról bemutatta intézményünk működési területeit.
A SWOT analízis feltárta az erősségeket és gyengeségeket,lehetőségeket és veszélyeket. FEH-ünk a
település egyetlen iskolája, a tanulói összetétel társadalmi-gazdasági-demográfiai hatásoknak van
kitéve, a tanulói összetétel változása erőteljesen a szegregáció irányába mutat. A FEH-en működő
osztályok HH és HHH tanulóinak számában a jogszabálytól való eltérés az előbb említett
körülményekből egyenesen következik. Az osztályok között jelentős eltérés nem adódik, kivétel ez
alól az első osztály. A beiskolázás során minden érvényes beiskolázási javaslattal érkező leendő elsőst
fogadunk válogatási kritérium nélkül. A beiskolázás tekintetében középtávon hullámzó
létszámadatokra számíthatunk. Integráló iskolaként sem az intézményben sem a FEH-en nem történik
képesség szerinti osztályba sorolás. Néhány tantárgyból angol-matematika, magyar-magyar,
informatika-informatika) osztályon belüli képesség szerinti csoportbontás valósul meg. A
csoportbontás elsősorban pedagógiai megfontolásból ered, ugyanakkor a szülői megelégedést is
igyekszik szolgálni, mert bár tanulóink közel hasonló szociokulturális háttérrel rendelkeznek, mégis
igényként jelent meg a szülők körében is ez a lehetőség. Ez hatással van az iskola „gyermek megtartó”
képességére is, hisz a szülők így biztosítottnak látják a jobb képességű gyermekeik előrehaladását is.
A felzárkóztatást, egyéni haladást segítik a tanórán kívüli korrepetálások és az SNI tanulók integrált
oktatása-nevelése gyógypedagógus által.
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Az ILMT Helyzetelemzés összegzése, a fejlesztést megalapozó komplex ILMT Intézményfejlesztési
Terv elkészítése a fontos feladatokra fókuszált.

Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek)
Bekapcsolódás a járási köznevelési rendszer tagjainak és a fenntartónk párbeszédébe az esélyegyenlőségi helyzet javítása és a szegregációs
folyamatok csökkentése érdekében. Továbbra is fontos a jogszabályoknak való megfelelés. A Regionális és Ágazati Műhelyeken kialakított
kapcsolatok fenntartása. A település fejlődése, munkalehetőségek biztosítása növelné a lakosság megtartását. A jobb életkörülmények között élő
családok gyermekei nem növelnék a hátrányos helyzetű tanulók számát, a szülői háttér iskolázottabb, több segítséget kaphatnánk a családi háztól a
tanulás és tudás értékként való elismerése.

Az atipikus tanulók arányának mutatója, kedvezőtlen eltérést mutat a járási helyzethez képest.
Szignifikáns eltérések mutatkoznak a RGYK részesülők arányában, 1,5 –szer több a HH tanulók
aránya és 2x több az SNI és BTM tanulók aránya.

4. A FEH állapotának
vizsgálata a méltányos
oktatásszervezés
szempontjából

Kedvező, hogy veszélyeztetett tanulónk nincs. Az eltérés okait a következőkben látjuk: az atipikus
tanulók SNI, BTM, TN problémáinak diagnosztizálása több tanéven át tartó eljárási folyamat,
érvényes szakértői véleményekkel többnyire csak a felső tagozatba lépéskor rendelkeznek.
Az alacsony szocio-kultúrális háttér több hozzáadott pedagógiai értéket igényel. Abban bízhatunk,
hogy olyan társadalmi folyamatok fognak lezajlani, amelyek a családok helyzetét nem negatív
irányba sodorják.
A rendszeres tanórán kívüli korrepetáláson, fejlesztő foglalkozáson a járási mutatóhoz képest
kevesebb tanuló vesz részt. Ezeket a foglalkozásokat a tanulási gyengeséggel küzdő, nehezen tanuló
diákjainkanak szervezzük.
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A tervszerű, rendszeres, körültekintően szervezett korrepetálások segítik a minimum követelmények
elérését, személyiségfejlesztő hatásúak is.Ezeken a foglalkozásokon a projekttől kapott
taneszközöket és fejlesztő játékokat folyamatosan használják a pedagógusok. A tanulói összetétel
index és a motiváció index mutatói is negatív előjelűek FEH-ünkön épp úgy, mint a járásban,
azonban a járási viszonylatban kevésbé motiválatlanok.

Intézményfejlesztési folyamatunk elért
szintje

Adaptálható jó gyakorlat
Bevált jó gyakorlat

Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek)
FEH-ünkön az osztályok között nincs eltérés a lemorzsolódással veszélyeztetett, vagy HH, vagy HHH, magántanuló státuszú tanulók arányában
ezért beavatkozás nem szükséges. Célunk, hogy ez a jogszerű működés továbbra is fennmaradjon.
A társadalmi folyamatok hatására intézményünkben évfolyamonként egy osztály működik, minden intézményünkbe jelentkező tanulót felveszünk.
Feltárjuk a tanulási nehézséggel küzdő tanulók körét, fejlesztésükhöz minden személyi, tárgyi feltételt biztosítunk. Fontos lenne a kislétszámú
osztályok megtartása, pedagógiai asszisztensek alkalmazása, szakos ellátottság biztosítása. Fejlesztő pedagógus, logopédus alkalmazása. Az
infrastukturális fejlesztés eddig is folyamatos volt, a további fejlesztések vonzóvá tehetik intézményünket azon szülők számára is, akik a tanulói
összetétel miatt vitték gyermeküket más intézménybe.

5. A helyi komplex
intézményfejlesztés
közvetett céljai, várható
eredményei – tanulói
eredményesség és
előrehaladás elősegítése

Módszertani továbbképzéseken folyamatosan részt vesznek pedagógusaink.A fenntartó által
jóváhagyott beiskolázási tervvel rendelkezünk,a szakirányú képzések és az akkreditált
továbbképzéseken való részvétel az intézmény szükségleteinek megfelelően tervezett. A megismert új
módszereket mindenki a saját választása alapján a csoportja szintjéhez, a feldolgozandó ismeretanyag
tartalmához igazítva használja. Törekszünk digitális tartalmak alkalmazására a tananyagok
feldolgozása során, de ez az elem egyelőre néhány pedagógus gyakorlatában van rendszeresen jelen.
Pedagógusaink módszertani felkészültsége jó, képesek vagyunk új módszerekkel változatossá,
vonzóvá tenni a tanítási órákat. Jelenleg is vannak továbbtanuló, továbbképzésen résztvevő
kollégáink.1 fő gyógypedagógia szak, 1fő testnevelés-történelem szak.1 kolléga fejlesztőpedagógus
szak elvégzését tervezi. Nyitottak vagyunk a megújulásra, az új nézőpontok, módszerek befogadására.
A pedagógusaink által szervezett témahetek adta lehetőség, a projekt módszer alkalmazása, az
interaktiv táblákkal történő oktatás, a táblajátékok, mind a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink
fejlesztését szolgálják.
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Megtörtént a Pedagógus-továbbképzési terv (Beiskolázási terv, Továbbképzési program) értékelése a
lemorzsolódás megelőzése, a korai iskolaelhagyás szempontjából.Kollégáink mérésértékelés,konfliktuskezelés,egyéni bánásmód,személyiségfejlesztés témakörben vesznek részt
akkreditált képzéseken.

Intézményfejlesztési folyamatunk elért
szintje

Adaptálható jó gyakorlat

Elkészült a Képzési terv (Tématerületi (módszertani fejlesztéshez kapcsolódó sablon) értékelése
abból a szempontból, hogy a jelölt képzések mennyire támogatják a gyakorlatban a
pedagóguskompetenciák fejlődését és a tanulói eredményesség növelését a lemorzsolódás
megelőzése érdekében. Fontosnak tartjuk gyermekeink szociális kompetenciáinak fejlesztését, egyik
nagyszerű lehetőség az iskolakert program ,melyben második éve veszünk részt sikeresen 89 alsós
tanuló bevonásával. Tervezzük a program jó gyakorlatként való dokumentálását.
A nevelőtestület saját gyakorlatában tapasztalt, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó, az iskolai
lemorzsolódás megelőzésében szerepet játszó egyéni értékek és kihívások feltárása: preventív
gyakorlati és fejleszthető elemek azonosítása
Bevált jó gyakorlat
Az ILMT PR tanulókra vonatkozó eredményességi mutatói változásának vizsgálata és elemzése a
projektidőszakra vonatkozóan
Korai jelzőrendszer adatait összesítő, elemző dokumentum elemző értékelése megtörtént
,tájékoztattuk a tankerületet az eredményekről.
Kipróbált és bevált módszertani gyakorlatokat, jó gyakorlatok működtetését alátámasztó
dokumentumok készítése-iskolakert , táblajátékok,témahetek.
Előrelépést akadályozó tényező: helyettesítések megtervezése és biztosítása a továbbképzésen
résztvevőknek,pedagógusok leterheltsége-26 kötelező órával dolgozunk,emellett 8 pedagógusunk
túlmunkában kénytelen órákat ellátni.
Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek)
Korai jelzőrendszer adatait összesítő, elemző dokumentum elemző értékelése.
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A tanulók motiválása a kompetencia mérésen való megfelelő teljesítményre. Kipróbált és bevált módszertani gyakorlatokat, jó gyakorlatok
működtetését alátámasztó dokumentumok készítése. Ezen a területen bizonyított jó gyakorlat elérésére törekszünk.

Partneri együttműködési megállapodás kötése iskolai lemorzsolódás megelőzése fókusszal
2018/19-as tanév felülvizsgált együttműködési megállapodásainak kiigazítása. A
partnerkapcsolatainkat feltérképeztük, megvizsgáltuk és feltártuk a további együttműködések
lehetőségeit. Együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi óvodával és könyvtárral, keressük a
kapcsolatot a középfokú intézményekkel is. Szeretnénk ott is szorosabbra vonni az együttműködést, a
közeljövőben esetleg ott is együttműködési megállapodást kötni. Az Antall József Könyvtárral és a
Napsugár Óvodával eddig is meglévő tartalmas partneri kapcsolatunk lényegében nem változott. A
bevált partnerségi elemeket rögzítettük Együttműködési Megállapodásban.

6. A FEH
partnerkapcsolatainak
bővítése, az együttműködési
formák erősítése

Helyi közösség, partnerség építése a FEH-en belül (Családi nap 1./Karácsony) tervezése, szervezése,
a lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek családjainak bevonására, a társadalmi, környezeti
partnerekkel közösen
Helyi közösség, partnerség építése a FEH-en belül (Családi nap 2./Gyereknap) tervezése, szervezése,
a lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek családjainak bevonására, a társadalmi, környezeti
partnerekkel közösen
Az óvoda-iskola, illetve iskolafokok közötti átmenetet fókuszba helyező helyi közösség, partnerség
építése a FEH-en belül (Családi nap 3./Karácsony) tervezése, szervezése, a lemorzsolódással
veszélyeztetett gyermekek családjainak bevonására, a társadalmi, környezeti partnerekkel közösen
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A FEH partneri kapcsolatrendszerének áttekintése és értékelése – partneri adatbázis létrehozása és
folyamatos bővítése, naprakész nyilvántartás vezetése
A FEH intézményfokok közötti átmenetet támogató és pályaorientációs programjainak összegyűjtése
és értékelése
Intézményfejlesztési folyamat értékelése. A partnerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó eddigi
tevékenységek összegző áttekintése.
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Akadályozó tényező a pedagógusok, partnerek túlterheltsége, ill. a különböző intézmények
programterveinek egyeztetése.
Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek)
A korai iskolaelhagyással kapcsolatos konkrét esetek megoldásába bevonjuk a szükséges partnereket. Az igazolt, de indokolatlan hiányzás
visszaszorítása.
Kiemelt figyelmet fordítunk az óvoda-iskola, ill. az iskolafokok közötti partneri kapcsolatok fenntartására, fejlesztésére. Családi napok szervezése
A korai iskolaelhagyás megelőzésében szerepet játszó emberierőforrás-tényezők releváns felmérése,
a kihívások és értékek beazonosítása és megoldásfókuszú, reflektív értelmezése
Humánerőforrás-térkép elkészült.
7. Az intézményfejlesztés
belső
erőforrásrendszerének és
szervezeti struktúrájának
meghatározása, kialakítása

A befogadó és támogató munkakörnyezet kialakításához szükséges szervezet- és közösségfejlesztési
beavatkozások előkészítése. Közösségépítő műhelyek, események tervezése, megvalósítása az
IKCST-hez kapcsolódóan. Nevelőtestületi napunk az egymás elfogadására, a bizalom építésére
fókuszált.

Kritériumalapú gyakorlat
Fejlesztésközpontú gyakorlat
Kipróbált helyi érték

Extra erőforrást nem igénylő közösségfejlesztést és közvetve a lemorzsolódás megelőzését is
szolgáló tevékenységek tervezése, a módszerek leírása, mindennapi gyakorlatba ültetése

Fenntartható helyi érték

Nevelőtestületi együttműködést elősegítő gyakorlatok. Nevelőtestületi kirándulás, közös szabadidő
eltöltés, közös kulturális programok.

Bizonyított jó gyakorlat

A törekvéseink ellenére nem tudunk jelentős előrelépést felmutatni a humánerőforrás területén, mert
ez a akadályozó tényező elsősorban rajtunk kívülálló okokkal magyarázható. A település társadalmi
és gazdasági szempontból is szegregált helyzetű, ezért a hiányzó pedagógus erőforrás pótlása szinte
lehetetlen.

Dokumentált jó gyakorlat
Adaptálható jó gyakorlat
Bevált jó gyakorlat

Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek)
Nevelőtestületi együttműködést elősegítő gyakorlatokat – Nevelőtestületi Nap 2. – az eddig kialakított bizalmi kapcsolatok mélyítése.
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Intézkedési Tervben
rögzített fejlesztési terület
megnevezése

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények és
értékelésük

Intézményfejlesztési folyamatunk elért
szintje

A pedagógushiány, túlterheltség, motiválatlanság elleni küzdelem, a Fenntartó segítő közreműködésével. Nevelőtestületi közösségfejlesztő napok
szervezésével.

Eredménytáblánk a komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztés tevékenységeiről
Ssz.

1.

Intézményfejlesztési területei

1. ILMT intézményi koordináció
működtetése

2.

1. ILMT intézményi koordináció
működtetése

3.

1. ILMT intézményi koordináció
működtetése

4.

5.

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése
ILMT intézményfejlesztést
koordináló Intézményfejlesztési
Mikrocsoport működtetése, havi
rendszerességű megbeszélések
ILMT intézményfejlesztést
koordináló Intézményfejlesztési
Mikrocsoport és Tématerületet
Fejlesztő Mikrocsoport működtetése,
havi rendszerességű megbeszélések
ILMT Intézményi Tématerületet
Fejlesztő Mikrocsoport működtetése,
havi rendszerességű megbeszélések

Havi, önálló mikrocsoportmegbeszélésekről
emlékeztető, jelenléti ív
Havi, mentorral közös
mikrocsoport
megbeszélésekről (mentori
látogatásokról) emlékeztető,
jelenléti ív
Havi, önálló mikrocsoportmegbeszélésekről
emlékeztető, jelenléti ív
ILMT és átmenetek Hálózati
képzési csoportokban
készített Hálózati
Munkacsoportok
Munkatervei

1. ILMT intézményi koordináció
működtetése

Hálózati Munkacsoportok
tevékenységeinek megtervezése

1. ILMT intézményi koordináció
működtetése

ILMT alapú, Intézményfokok közötti
átmenetet segítő programfejlesztő
Átmenetek Intézményi
Mikrocsoportok (Átmenetek
Munkacsoportok
Intézményi Munkacsoport)
Munkaterve
létrehozása és tevékenységeinek
megtervezése
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A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001he/megb
esz/if_fehmikro

<dátum>_eml_<pokfeh>if
mikro
<dátum>_jel_<pokfeh>ifm
ikro

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001he/megb
esz/06_mfeh

<dátum>_eml_<pokfeh>_<
sajátSPazonosító>
<dátum>_jel_<pokfeh>_<
sajátSPazonosító>

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001he/megb
esz/tt_fehmikro

<dátum>_eml_<pokfeh>tt
mikro
<dátum>_jel_<pokfeh>ttmi
kro

nem található fájl
nem található fájl
nem található fájl
https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_07_04_01_akkredengk/pn
y/2n1_7_2tanev/zfa
a dokumentum mappája:
pny1033634001

A dokumentum
helye papír
alapon
Projektközpont
FEH mappa

Projektközpont
FEH mappa

Projektközpont
FEH mappa
-

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_3

fa_<kepzesicsopazon>_1_
<pokfehmonogram>_2
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Ssz.

6.

7.

8.

Intézményfejlesztési területei

2. A tanulói lemorzsolódás
megelőzését szolgáló intézményi
jelzőrendszer működésének
fejlesztése
3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából
3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése
A lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók támogatásához kapcsolódó
korai jelző- és pedagógiai támogató
rendszer adatainak vizsgálata

A (feladatellátási hely) korai
jelzőrendszer adatait
összesítő, elemző
dokumentum és vonatkozó
adattábla a korai
jelzőrendszer adatainak
vizsgálatához

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon
-

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/he

ab_<pokfeh>_adatszolg

Projektközpont
FEH mappa
A FEH főbb, a tanulói
lemorzsolódáshoz kapcsolódó
statisztikai adatainak és a
lemorzsolódás csökkentése
érdekében végzett pedagógiai
tevékenységek jellemzőinek
áttekintése

Helyzetelemzés
pecsételt)

(aláírt,

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/he

he<pokfeh>_vmb_<datum
>

FEH
helyszíni
projektmappa

Projektközpont
FEH mappa
Az ILMT Helyzetelemzés
összegzése, a fejlesztést megalapozó
komplex ILMT Intézményfejlesztési
Terv elkészítése

Összegző helyzetelemzés és
ILMT Intézményfejlesztési
Terv (aláírt, pecsételt)
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Ssz.

Intézményfejlesztési területei

3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
9. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából
3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
10. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából
3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
11. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon
Projektközpont
FEH mappa

A FEH-re, a 2018/2019-es tanévre
vonatkozó, felülvizsgált, aktualizált
Intézkedési Terv értelmezése,
elfogadása

Komplex és differenciált
ILMT alapú
intézményfejlesztés
intézkedési terve (aláírt,
pecsételt)

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/it

FEH
helyszíni
projektmappa
it_<pokfeh>_vap

-

A FEH-re, a 2018/2019-es tanévre
vonatkozó, felülvizsgált, aktualizált
Intézkedési Terv értelmezése,
elfogadása

Komplex és differenciált
ILMT alapú
intézményfejlesztés
intézkedési terve 1. számú
kiegészítés: 2018/2019 tanév
intézkedési terve

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/it

it_<pokfeh>_1kieg

A FEH 2019/2020-as tanévre
vonatkozó Intézkedési Tervének
mikrocsoportokkal közös
értelmezése és az IKCST-vel való
koherenciájának vizsgálata, a
fejlesztési célkitűzések
hozzárendeltetése a bevezetendő,
fejlesztendő ILMT PR releváns
elemeihez

Komplex és differenciált
ILMT alapú
intézményfejlesztés
intézkedési terve 2. számú
kiegészítés: 2019/2020 tanév
intézkedési terve

100

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/it

it_<pokfeh>_2kieg

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2021/2022-es tanév

Ssz.

Intézményfejlesztési területei

3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
12. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából
3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
13. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából
3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
14. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából
1

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon
-

Az ILMT Helyzetelemzés során
korábban elkészített intézményi
SWOT-elemzés felülvizsgálata,
kiegészítése, részletezése a
méltányos oktatásszervezés, az
esélyegyenlőség, az oktatási
szegregáció szempontjából, a
Multiplikációs Műhelysorozat
információira alapozva

Intézményi SWOT
folytatása1

nem található fájl
dokumentum mappája:

fa_<kepzesicsopazon>_1_
<pokfehmonogram>_1

A rendelkezésre álló adatok
elemzése, a FEH helyi köznevelési
rendszerben történő helyzetének
vizsgálata, a szelekció,
szegregálódás veszélyének
megállapítása, helyi jellemzőinek
ismertetése

Szelekciót erősítő jelenségek
vizsgálata
Szelekciót erősítő jelenségek
vizsgálata adatelemzésre
alapozva/Gimnáziumi
melléklet

nem található fájl
dokumentum mappája:
nem található fájl
dokumentum mappája:

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_1
zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_2

Aktuális adatszolgáltatás
eredményeinek összesítése,
vizsgálata a korai iskolaelhagyás
Szelekciós intézményi
kérdéskörében, a szelekciós,
mechanizmus jellemzőinek
szegregációs tendenciák,
értékelése
antiszegregációs elemek vizsgálata, a
kihívások és a megoldási
lehetőségek beazonosítása

Amennyiben a dokumentum nem elérhető, a pótlása nem kötelező.
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nem található fájl
dokumentum mappája:

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_2
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Ssz.

Intézményfejlesztési területei

3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
15. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából
3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
16. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából
3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
17. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon
-

Aktuális adatszolgáltatás
eredményeinek összesítése,
vizsgálata a korai iskolaelhagyás
kérdéskörében, a szelekciós,
szegregációs tendenciák,
antiszegregációs elemek vizsgálata, a
kihívások és a megoldási
lehetőségek beazonosítása

Szelekcióval, szegregációval,
lemorzsolódással
veszélyeztetett és
alulteljesítő iskolákra
jellemző kihívások

nem található fájl
dokumentum mappája:

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_3

Aktuális adatszolgáltatás
eredményeinek összesítése,
vizsgálata a korai iskolaelhagyás
A jellemzők és kihívások
kérdéskörében, a szelekciós,
összesítése, továbblépési
szegregációs tendenciák,
lehetőségek
antiszegregációs elemek vizsgálata, a
kihívások és a megoldási
lehetőségek beazonosítása

Az Intézményi Komplex Cselekvési
Terv (IKCST) előkészítése
(nevelőtestülettel történő megvitatás
a Nevelőtestületi nap 1. keretében),
majd az októberi műhelyalkalmakat
követő véglegesítése (felülvizsgálata
kiegészítése és/vagy korrekciója,
szükség esetén a nevelőtestülettel
újabb körben történő megvitatása)

nem található fájl
dokumentum mappája:

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_4

Projektközpont
FEH mappa
Intézményi Komplex
Cselekvési Terv
(végleges, aláírt)

102

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/cst

ikcst_<pokfeh>_vap

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2021/2022-es tanév

Ssz.

Intézményfejlesztési területei

3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
18. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából
3. A FEH jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
esélyegyenlőségi szempontból,
különösen a FEH köznevelési
intézményrendszerben elfoglalt
19. helyzetéből fakadó fejlesztési
célok meghatározása
szempontjából
4. A FEH állapotának vizsgálata a
méltányos oktatásszervezés
szempontjából
5. A helyi komplex
intézményfejlesztés közvetett
20. céljai, várható eredményei –
tanulói eredményesség és
előrehaladás elősegítése

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon
FEH helyszíni
projektmappa

Az IKCST-vel kapcsolatos
intézményfejlesztési tájékoztató
elkészítése a fenntartó számára

Intézményi Komplex
Cselekvési Terv
összefoglalása a fenntartó
számára

Az egyes az intézményfejlesztési
területekre (esélyegyenlőség és
méltányos oktatásszervezés,
szervezetfejlesztés,
partnerkapcsolatok fejlesztése,
módszertani fejlesztés) vonatkozó
intézményi alapdokumentumok
ILMT alapú módosítási javaslatának
összefoglalása

1.Javaslat az intézményi
dokumentumok (kiemelten a
pedagógiai program) ILMT
alapú módosítására
2. Nevelőtestület általi
véleményezés
dokumentumai
(jegyzőkönyv)2

Pedagógus-továbbképzési terv
(Beiskolázási terv, Továbbképzési
program) értékelése a lemorzsolódás
megelőzése, a korai iskolaelhagyás
szempontjából

Tématerületi (módszertani)
fejlesztéshez kapcsolódó
sablon

.
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https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/cst

ossz_ikcst_<tankerrovidite
s>_<pokfeh>_vap

FEH helyszíni
projektmappa

nem található fájl

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001he/fa

j_intdokmod_<pokfeh>_va
p

FEH helyszíni
projektmappa
tt_sabl_kit<pokfeh>
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Ssz.

Intézményfejlesztési területei

5. A helyi komplex
intézményfejlesztés közvetett
21. céljai, várható eredményei –
tanulói eredményesség és
előrehaladás elősegítése

5. A helyi komplex
intézményfejlesztés közvetett
22. céljai, várható eredményei –
tanulói eredményesség és
előrehaladás elősegítése

5. A helyi komplex
intézményfejlesztés közvetett
23. céljai, várható eredményei –
tanulói eredményesség és
előrehaladás elősegítése
5. A helyi komplex
intézményfejlesztés közvetett
24. céljai, várható eredményei –
tanulói eredményesség és
előrehaladás elősegítése

3
4

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése
Az ILMT Helyzetelemzés során
korábban elkészített intézményi
SWOT-elemzés felülvizsgálata,
kiegészítése, részletezése a
módszertani intézményfejlesztés
szempontjából, a Tématerületi
Műhelysorozat információira
alapozva
Képzési terv (Tématerületi
(módszertani fejlesztéshez
kapcsolódó sablon) értékelése abból
a szempontból, hogy a jelölt
képzések mennyire támogatják a
gyakorlatban a
pedagóguskompetenciák fejlődését
és a tanulói eredményesség növelését
a lemorzsolódás megelőzése
érdekében
A nevelőtestület saját gyakorlatában
tapasztalt, a
pedagóguskompetenciákhoz
kapcsolódó, az iskolai lemorzsolódás
megelőzésében szerepet játszó
egyéni értékek és kihívások
feltárása: preventív gyakorlati és
fejleszthető elemek azonosítása
Az ILMT PR tanulókra vonatkozó
eredményességi mutatói
változásának vizsgálata és elemzése
a projektidőszakra vonatkozóan

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon
-

Intézményi SWOT
folytatása3

nem található fájl/nem
releváns
dokumentum mappája:

fa_<kepzesicsopazon>_1_
<pokfehmonogram>_3

-

Képzési terv értékelése4

nem található fájl/nem
releváns
dokumentum mappája:

fa_<kepzesicsopazon>_3_
<pokfehmonogram>_2

-

Nevelőtestületi érték- és
kihívástérkép
benne:
Pedagóguskompetencia
önfejlesztési tevékenység
gyűjtemény
Korai jelzőrendszer adatait
összesítő, elemző
dokumentum (Tanulókra
vonatkozó eredményességi
mutatók összegző elemzése a

nem található fájl/nem
releváns
dokumentum mappája:

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_1

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/he

he<pokfeh>_vmb_<datum
>

Amennyiben a dokumentum nem elérhető, a pótlása nem kötelező.
Amennyiben az Aktualizált pedagógus-továbbképzési terv elkészült, és ez a dokumentum nem áll rendelkezésre, pótlása nem kötelező.
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Intézményfejlesztési területei

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon

Projekt időszakára
vonatkozóan.5
5. A helyi komplex
intézményfejlesztés közvetett
25. céljai, várható eredményei –
tanulói eredményesség és
előrehaladás elősegítése
5. A helyi komplex
intézményfejlesztés közvetett céljai,
várható eredményei – tanulói
eredményesség és előrehaladás
elősegítése

6. A FEH partnerkapcsolatainak
26. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

6. A FEH partnerkapcsolatainak
27. bővítése, az együttműködési
formák erősítése
6. A FEH partnerkapcsolatainak
28. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

5

Hospitálásra fókuszáló önfejlesztési
tevékenység megvalósítása

Intézménylátogatási
(Hospitálási) napló

Kipróbált és bevált módszertani
gyakorlatokat, jó gyakorlatok
működtetését alátámasztó
dokumentumok készítése

Pedagóguskompetenciák
fejlesztése 1., 2. online
program során készített
produktumok, külön
táblázatban kerülnek
felsorolásra

#sulim alkotópályázat előkészítése,
megvalósítása, értékelése

A tanulói programszolgáltatás
keretében: iskolán kívüli ismeret-és
élményszerzés program – #kalandra
fel! előkészítése, megvalósítása,
értékelése
Partneri együttműködési
megállapodás kötése iskolai
lemorzsolódás megelőzése fókusszal
2018. 12. 31-ig

nem található fájl/nem
releváns

<datum>_hospn_<fogadop
okfeh>

Pályázati adatlap, minősítő
oklevél, a tanulók számára
kiállított, névre szóló
emléklap

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001_07/07_0
3_01_erfeh/sulim

adatl_<pokfeh>_sulim
minokl_<pokfeh>_sulim
seml_<pokfeh>

#Kalandra fel! visszaigazolás
szándéknyilatkozat-ról,
programterv

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001_07/07_0
3_01_erfeh/kaf

<datum>_felsz_prog_kaf_
<program tipusa>_<pokfeh
szprog_<pokfeh>_kaf_<pr
ogramtipus>_<program
ssz>

Partneri Együttműködési
megállapodás (1.) és 1. sz.
melléklete 2018/2019

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001he/pem

pem_<pokfeh>_<partner
rovidíte

A 2017–2019 év végi adatmutatók alapján történt elemzés.
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Projektközpont
FEH mappa

Adatlap:
Projektközpont
FEH mappa
Minősítő oklevél:
Kiosztva a FEHeknek
Emléklap:
Kiosztva a
tanulóknak
-

FEH
helyszíni
mappa
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Ssz.

Intézményfejlesztési területei

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon
FEH
helyszíni
mappa

6. A FEH partnerkapcsolatainak
29. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

2018/19-as tanév felülvizsgált
együttműködési megállapodásainak
kiigazítása

Partneri Együttműködési
megállapodás (1.)
felülvizsgálata és 1. sz.
melléklete 2019/2020

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001he/pem

pem_<pokfeh>_<partner
rovidítes>_vfv

6. A FEH partnerkapcsolatainak
30. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

Partneri együttműködési
megállapodás kötése iskolai
lemorzsolódás megelőzése fókusszal
2019. 12. 31-ig

Partneri Együttműködési
megállapodás (2.) és 1. sz.
melléklete 2019/2020

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001he/pem

pem_<pokfeh>_<partner
rovidíte

6. A FEH partnerkapcsolatainak
31. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

Helyi közösség, partnerség építése a
FEH-en belül (Családi nap
1./Karácsony) tervezése, szervezése,
a lemorzsolódással veszélyeztetett
gyermekek családjainak bevonására,
a társadalmi, környezeti partnerekkel
közösen

Családi nap 1. (karácsonyi
ünnepkör)
forgatókönyv,
jelenléti ív,
programterv,
fotódokumentáció

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001_07/07_0
3_01_erfeh/hkn1

6. A FEH partnerkapcsolatainak
32. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

Összefoglaló készítése a Családi nap
1-ről és 2-ről, a kipróbált és
alkalmazni kívánt eszközökről,
tapasztalatokról

Családi nap 1-2.
tapasztalatai6

nem található fájl
dokumentum mappája:

6. A FEH partnerkapcsolatainak
33. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

Helyi közösség, partnerség építése a
FEH-en belül (Családi nap
2./Gyereknap) tervezése, szervezése,
a lemorzsolódással veszélyeztetett
gyermekek családjainak bevonására,
a társadalmi, környezeti partnerekkel
közösen

<dátum>_forgk_<pokfeh>
_hkn1
<dátum>_jel_<pokfeh>_hk
n1

FEH
helyszíni
mappa

forgatókönyv:
helyszíni FEH
Projektmappa
jelenléti: PM

<dátum>_prog_<pokfeh>_
hkn1
<dátum>_foto_<pokfeh>_h
kn1

-

Családi nap 2. (gyereknap
ünnepkör)
forgatókönyv,
jelenléti ív,
programterv,
fotódokumentáció

6

fa_<kepzesicsopazon>_6_
<pokfehmonogram>_1
<dátum>_forgk_<pokfeh>
_hkn2

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001_07/07_0
3_01_erfeh/hkn2

<dátum>_jel_<pokfeh>_hk
n2
<dátum>_prog_<pokfeh>_
hkn2

forgatókönyv:
helyszíni FEH
Projektmappa
jelenléti:
Projektközpont
FEH mappa

<dátum>_foto_<pokfeh>_h
kn2

Az Összegző beszámoló – „2. A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésünk” tábla 6. A FEH partnerkapcsolatainak bővítése, az együttműködési formák
erősítése szakasz, 1. segítő kérdésére adott válasz az összes Családi napra (Családi nap 1–4.) vonatkozó tapasztalatot tartalmazza. Amennyiben a dokumentum nem
elérhető, pótlása nem kötelező.
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Intézményfejlesztési területei

6. A FEH partnerkapcsolatainak
34. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése
Az óvoda-iskola, illetve iskolafokok
közötti átmenetet fókuszba helyező
helyi közösség, partnerség építése a
FEH-en belül (Családi nap
3./Karácsony) tervezése, szervezése,
a lemorzsolódással veszélyeztetett
gyermekek családjainak bevonására,
a társadalmi, környezeti partnerekkel
közösen

Családi nap 3.
(intézményfokok közötti
átmenet)
forgatókönyv,
jelenléti ív,
programterv,
fotódokumentáció

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév
<dátum>_forgk_<pokfeh>
_hkn3

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001_07/07_0
3_01_erfeh/hkn3

<dátum>_jel_<pokfeh>_hk
n3
<dátum>_prog_<pokfeh>_
hkn3

A dokumentum
helye papír
alapon
forgatókönyv:
helyszíni FEH
Projektmappa
jelenléti:
Projektközpont
FEH mappa

<dátum>_foto_<pokfeh>_h
kn3

Családi nap 3. tapasztalatai –
fókuszban az óvodaáltalános iskola, illetve az
iskolafokok (általános
iskola–középiskola,
középiskola–felsőoktatás)
közötti átmenet7

6. A FEH partnerkapcsolatainak
35. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

Összefoglaló készítése a Családi nap
3-ról, a kipróbált és alkalmazni
kívánt eszközökről, tapasztalatokról

6. A FEH partnerkapcsolatainak
36. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

Helyi közösség, partnerség építése a
FEH-en belül (Családi nap
4./Gyereknap) tervezése, szervezése,
Családi nap 4.
a lemorzsolódással veszélyeztetett
forgatókönyv8
gyermekek családjainak bevonására,
a társadalmi, környezeti partnerekkel
közösen

7

nem található fájl
dokumentum mappája:

fa_<kepzesicsopazon>_1_
<pokfehmonogram>_5

<dátum>_forgk_<pokfeh>
_hkn4
<dátum>_jel_<pokfeh>_hk
n4
hiányzó dokumentum/ok
<dátum>_prog_<pokfeh>_
hkn4

forgatókönyv:
helyszíni FEH
Projektmappa
jelenléti:
Projektközpont
FEH mappa

<dátum>_foto_<pokfeh>_h
kn4

Az Összegző beszámoló – „2. A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésünk” tábla 6. A FEH partnerkapcsolatainak bővítése, az együttműködési formák
erősítése szakasz, 1. segítő kérdésére adott válasz az összes Családi napra (Családi nap 1–4.) vonatkozó tapasztalatot tartalmazza. Amennyiben a dokumentum nem
elérhető, pótlása nem kötelező.
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Intézményfejlesztési területei

6. A FEH partnerkapcsolatainak
37. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

6. A FEH partnerkapcsolatainak
38. bővítése, az együttműködési
formák erősítése
6. A FEH partnerkapcsolatainak
39. bővítése, az együttműködési
formák erősítése
6. A FEH partnerkapcsolatainak
40. bővítése, az együttműködési
formák erősítése
6. A FEH partnerkapcsolatainak
41. bővítése, az együttműködési
formák erősítése
6. A FEH partnerkapcsolatainak
42. bővítése, az együttműködési
formák erősítése
6. A FEH partnerkapcsolatainak
43. bővítése, az együttműködési
formák erősítése

9

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése
Az ILMT Helyzetelemzés során
korábban elkészített intézményi
SWOT-elemzés felülvizsgálata,
kiegészítése a partnerkapcsolatok
szempontjából, a Környezeti
Műhelysorozat információira
alapozva.
A FEH partneri
kapcsolatrendszerének áttekintése és
értékelése – partneri adatbázis
létrehozása és folyamatos bővítése,
naprakész nyilvántartás vezetése
A FEH-be járó gyerekek családjaival
való kommunikációra és a családok
bevonására vonatkozó gyakorlatok
összegyűjtése és értékelése
A FEH intézményfokok közötti
átmenetet támogató és
pályaorientációs programjainak
összegyűjtése és értékelése
A FEH-en jelenleg működő ágazati
és ágazatközi partnerségi
kapcsolatok összegyűjtése és
értékelése
Intézményfejlesztési folyamat
értékelése. A partnerkapcsolatok
fejlesztéséhez kapcsolódó eddigi
tevékenységek összegző áttekintése
Az átmenetek támogatását célzó
saját gyakorlatba beépíteni kívánt
helyi értékek, jó gyakorlatok
rögzítése

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon
-

Intézményi SWOT
folytatása9

nem található fájl
dokumentum mappája:

Partneri adatbázis – a FEH
partnerkapcsolatainak
áttekintése

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_07_04_01_akkredengk/p
mi/2a1korny_14/efa
dokumentum mappája:
pny1033634001

fa_<kepzesicsopazon>_2_
<pokfehmonogram>_1

A családokkal való
kapcsolattartás jelenlegi
gyakorlata

nem található fájl
dokumentum mappája:

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_1

Az intézményfokok közötti
átmenetet támogató és a
pályaorientációs programok
jelenlegi gyakorlata

nem található fájl
dokumentum mappája:

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_2

Ágazati és ágazatközi
partnerségi kapcsolatok
jelenlegi gyakorlata

nem található fájl
dokumentum mappája:

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_3

Folyamatértékelési kérdőív
rövid összefoglalója – az
Intézményi Komplex
Cselekvési Terv része
Helyi értékek, jó gyakorlatok
leírása, felülvizsgálata,
kiegészítése az
implementációs
indikátorokhoz kapcsolódóan

Amennyiben a dokumentum nem elérhető, a pótlása nem kötelező.

108

fa_<kepzesicsopazon>_1_
<pokfehmonogram>_3

-

-

-

-

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/cst

ikcst_<pokfeh>_vap

fa_<kepzesicsopazon>_3_
<pokfehmonogram>_1

Projektközpont
FEH mappa
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Intézményfejlesztési területei

7. Az intézményfejlesztés belső
erőforrásrendszerének és
44.
szervezeti struktúrájának
meghatározása, kialakítása

7. Az intézményfejlesztés belső
erőforrásrendszerének és
45.
szervezeti struktúrájának
meghatározása, kialakítása

7. Az intézményfejlesztés belső
erőforrásrendszerének és
46.
szervezeti struktúrájának
meghatározása, kialakítása

7. Az intézményfejlesztés belső
erőforrásrendszerének és
47.
szervezeti struktúrájának
meghatározása, kialakítása

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése
Az ILMT Helyzetelemzés során
korábban elkészített intézményi
SWOT-elemzés felülvizsgálata,
kiegészítése a szervezet működése
szempontjából Koordinációs
Műhelysorozat információira
alapozva.
A korai iskolaelhagyás
megelőzésében szerepet játszó
emberierőforrás-tényezők releváns
felmérése, a kihívások és értékek
beazonosítása és megoldásfókuszú,
reflektív értelmezése
A befogadó és támogató
munkakörnyezet kialakításához
szükséges szervezet- és
közösségfejlesztési beavatkozások
előkészítése. Közösségépítő
műhelyek, események tervezése,
megvalósítása az IKCST-hez
kapcsolódóan

Együttműködésre épülő közös
nevelőtestületi közösségfejlesztő
alkalmak szervezése, megvalósítása

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

Intézményi SWOT
folytatása10

nem található fájl
dokumentum mappája:

Humánerőforrás-térkép

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_07_04_01_akkredengk/p
mi/2a2_14/zfa
dokumentum mappája:
pny1033634001

fa_<kepzesicsopazon>_1_
<pokfehmonogram>_3

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_1

<dátum>_forgk_<pokfeh>
_nevtn1

Nevelőtestületi nap 1.
forgatókönyv,
jelenléti,
fotódokumentáció

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001_07/07_0
3_01_erfeh/nevtn1

<dátum>_jel_<pokfeh>_ne
vtn1
<dátum>_prog_<pokfeh>_
nevtn1
<dátum>_foto_<pokfeh>_n
evtn1
<dátum>_forgk_<pokfeh>
_nevtn2

Nevelőtestületi nap 2.
forgatókönyv11

<dátum>_jel_<pokfeh>_ne
vtn2
hiányzó dokumentum/ok
<dátum>_prog_<pokfeh>_
nevtn2
<dátum>_foto_<pokfeh>_n
evtn2

10

A dokumentum
helye papír
alapon

Amennyiben a dokumentum nem elérhető, a pótlása nem kötelező.
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forgatókönyv:
helyszíni FEH
Projektmappa
jelenléti: PM

forgatókönyv:
helyszíni FEH
Projektmappa
jelenléti.:
Projektközpont
FEH mappa
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Intézményfejlesztési területei

7. Az intézményfejlesztés belső
erőforrásrendszerének és
48.
szervezeti struktúrájának
meghatározása, kialakítása
7. Az intézményfejlesztés belső
erőforrásrendszerének és
49.
szervezeti struktúrájának
meghatározása, kialakítása

7. Az intézményfejlesztés belső
erőforrásrendszerének és
50.
szervezeti struktúrájának
meghatározása, kialakítása

7. Az intézményfejlesztés belső
erőforrásrendszerének és
51.
szervezeti struktúrájának
meghatározása, kialakítása

Az intézményfejlesztéshez
52.
kapcsolódó, egyéb dokumentum

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése
Extra erőforrást nem igénylő
közösségfejlesztést és közvetve a
lemorzsolódás megelőzését is
szolgáló tevékenységek tervezése, a
módszerek leírása, mindennapi
gyakorlatba ültetése
A nevelőtestületen belül, a FEH-en
belül és a FEH-ek közötti partneri,
szakmai együttműködések, ezeket
támogató, működő gyakorlatok
feltárása és leírása.
Pedagógus-továbbképzési terv
(Beiskolázási terv, Továbbképzési
program) felülvizsgálata,
kiegészítése a FEH lemorzsolódás
megelőzésére, a korai iskolaelhagyás
mérséklésére irányuló képzéseivel a
2019/2020, 2020/2021 tanévekre
vonatkozóan
Nevelőtestületi rugalmas
megküzdési képességek fejlesztését
támogató pedagógus-továbbképzésen
való részvétel, a képzés
eredményeinek nyomon követése

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon
helyszíni FEH
Projektmappa

Mindennapokban
alkalmazható
közösségfejlesztő módszerek
lásd: Nevelőtestületi
közösségfejlesztő nap 1.
forgatókönyv részeként

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001_07/07_0
3_01_erfeh/nevtn1

Nevelőtestületi
együttműködést elősegítő
gyakorlatok

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_07_04_01_akkredengk/p
mi/2a2_14/zfa
dokumentum mappája:
pny1033634001

<dátum>_forgk_<pokfeh>
_nevtn1

zfa_<kepzesicsopazon>_<p
okfehmonogram>_3

helyszíni FEH
Projektmappa
Aktualizált pedagógustovábbképzési terv

Rugalmas megküzdési
képességek fejlesztését
támogató szervezeti,
működési elemek PEDREZI
képzéseken részt vett
feladatellátási helyek
számára12
Együttműködési
megállapodás (OH – FEH –
fenntartó között)

12

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001he/beiter
v

beiterv_<pokfeh>_2019_2
020

Összegző
beszámolóval
együtt kerül
leadásra

nem található fájl/nem
releváns

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/em

Projektközpont
FEH mappa
em_<pokfeh>

FEH
helyszíni
projektmappa

Azoknak a feladatellátási helyeknek szükséges elkészíteni, ahol a képzések megvalósultak. Ahol a képzések nem valósultak meg, az Összegző beszámolóban szükséges erre
kitérni, az erre vonatkozó mellékletet nem szükséges elkészíteni.
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53.

Intézményfejlesztési területei

Az intézményfejlesztéshez
kapcsolódó, egyéb dokumentumok

Az intézményfejlesztéshez
kapcsolódó, egyéb dokumentumok
Az intézményfejlesztéshez
55.
kapcsolódó, egyéb dokumentumok
54.

Az intézményfejlesztési
Intézményfejlesztési tevékenységek tevékenység során elkészült
produktumok megnevezése

Szándéknyilatkozat

FEH
adatváltozás
bejelentés(ek)
Eszköztámogatások átadásátvételi másolatok

111

A dokumentum
helye: Share Point
(elektronikus)

Fájlnév

A dokumentum
helye papír
alapon
Projektközpont
FEH mappa

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001/szny

szny_<pokfeh>

https://ext.oh.gov.hu/eu/efop3
15_pny/1033634001he/adateg
y

adatvaltbej_<pokfeh>_<dat
um>

-

-

FEH
helyszíni
projektmappa
Projektközpont
FEH mappa
FEH
helyszíni
projektmappa

