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HELYZETELEMZÉS 

Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma:  28 státusz  

Betöltött álláshelyek száma: 27,5 fő   

Betöltetlen álláshelyek száma: 0,5 fő   

Megjegyzés:  

Határozott időre kinevezett, helyettesítő státuszon alkalmazott: 2 fő –  

     Lenner Éva /Hegyiné Nagy Brigitta helyén/ 

     Reiner Dóra /Málovics Noémi helyén 0,5 álláson/ 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 4 fő –  

     Molnár Istvánné matematika - /nyugdíjas/ /5 óra/ 

     Guttmann Judit – napközi - /nyugdíjas/ /14 óra/ 

     Galankó Luca – konduktor  

                 Bárdosi Emőke – utazó gyógypedagógus  

Vas Megyei Pedagógiai Szolgálat Szombathelyi Tanintézmény munkatársa: 1 fő –  

            Tancsics Zsófia - logopédia  

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők: 5 fő –  

Nagyné Kovács Hajnalka iskolatitkár 1 státuszon 

Budai Ádám rendszergazda 1 státuszon /2022. szeptember 1-től/ 

                                                            Györgyfalvai Sándorné pedagógiai asszisztens 1 státuszon 

Pfenderné Németh Ágnes gyógypedagógiai asszisztens 0,75 

státuszon határozott szerződéssel 2023. június 15-ig 

Takácsné Bódi Andrea gyógypedagógiai asszisztens 0,75 státuszon 

határozott szerződéssel 2023. június 15-ig 

Technikai személyzet: 6 fő /takarító 4 fő, karbantartó 1 fő, portás 1 fő/ 

Az iskola szakos ellátottsága megfelel a törvényi előírásoknak.  
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Pedagógus adatok 

Megbízatások, ellátott feladatok 

Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

1. Ágoston Andrea 6 
intézményvezető 

helyettes 

Közalkalmazotti 

Megbízott 

Tankönyvfelelős 

 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

2. 
Bándoliné  

Pájer Éva 
24  osztályfőnök 

 

Önértékelési 

Csoport vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

3. Beke Péterné 24 osztályfőnök  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

 4. 
Bodáné 

Szabó Andrea 
23  

Énekkar _ 

kórusvezető 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

5. Boldizsár Katalin 29 

osztályfőnök,  

Alsó tagozatos 

munkaközösség 

vezetője 

 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

6. Farkas Gyöngyi 26 
fejlesztő 

pedagógus 
 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

7.  Góczán Kitti 22  

Gyakornok 

/2023. január 1-től 

Pedagógus II.) 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

8.  Győrfi Judit 23 

Művészeti Iskola 

tanára Környezet 

és 

kézműveskultúra 

tanszakon 

 

 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

9. Hende Dóra 22  Gyógypedagógus 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

10. Iván Csilla 29  

Gyakornok 

Dráma szakkör 

vezetője 

Könyvtárostanár 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

11. Király Edit 24 osztályfőnök Tankönyvfelelős 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

12. Kiss Anett 27 osztályfőnök  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

13. 
Kovácsné  

Csákvári Beatrix 
26 

ÖKO- Sport mnk. 

vezetője 

osztályfőnök 

ÖKO szakkör 

vezetője,  

KNEIPP Csoport 

vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

14. Lenner Éva 27,5 osztályfőnök 
határozott 

státuszon 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

15. Molnár Krisztina 4 intézményvezető 

Művészeti Iskola 

vezetője 

Bázisintézményi 

koordinátor, 

szaktanácsadó, 

mesterpedagógus, 

Nemzeti 

Pedagógus Kar 

tagja_országos 

küldött 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

16. 
Németh-Garas  

Ágnes 
22,5  

angol szakkör 

vezetése 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

17. Novák Tamás 12 

Művészeti 

Iskolában 

Társastánc 

oktatása 

részmunkaidőben 

foglalkoztatott 

50% 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

18. Pusztai Krisztina 21 

osztályfőnök, 

fejlesztő 

pedagógus 

szaktanácsadó, 

mesterpedagógus 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

19. Reiner Dóra 23 
DÖK segítő 

pedagógus 

Gyakornok /2023. 

január 1-től 

Pedagógus I./ 

határozott 

státuszon 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

20. Révi Renáta 29 osztályfőnök 
német szakkör 

vezetése 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

21. Somogyi Gabriella 25  

Szakszervezeti 

Vezető,  

az IPR csoport 

tagja,  

KRESZ szakkör 

vezetése 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

22. Soós Eszter 22  Sportkör vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

23. Stemler Mihály 27 osztályfőnök  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

24. Stifter Lívia 28 osztályfőnök IPR csoport tagja 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

25. Szalay Gabriella 26 

Felső tagozatos 

munkaközösség 

vezetője 

osztályfőnök 

 

Boldog Iskola 

Csoport vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok  

26. Takács Csaba 24 osztályfőnök  

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 
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Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó 

megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással 

le nem kötött 

részében ellátott 

feladatai: 

megfogalmazott 

feladatok  

27. Tancsics Anett 22  

Gyógypedagógus, 

Logopédus 

 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

28. Teschner Valéria 24 osztályfőnök 
Emelt angol 

csoport vezetője 

A 326/2013 (VIII.30.) 

kormányrendelet 

17.§ (1) 

bekezdésben 

megfogalmazott 

feladatok 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő 

pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Pusztai Krisztina 

Szaktanácsadói tevékenység 

Tantárgygondozói szakterületek 

(Tanítói szakterület), Kiemelt 

figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítése 

szakterület 

péntek 

2. Molnár Krisztina 
Szaktanácsadói tevékenység 

Intézményfejlesztési szakterület 
csütörtök 

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. Németh-Garas Ágnes 

PEDAGÓGUS II. 

angol nyelv tantárgyból 

2022. november 10. 

2. Góczán Kitti 

PEDAGÓGUS I. 

tanító szakos _ kötelező minősítése  

2022. szeptember 20. 
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Sorszám Név Szakterület 

3. Iván Csilla 

PEDAGÓGUS I. 

magyar nyelv és irodalom tantárgyból, 

kötelező minősítése 

2023. évi minősítésre jelentkeztetve 

Az intézmény tanulói adatai 

osztály / 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beillesz-

kedési, 

tanulási és 

magatar-

tási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTMN) 

magán-

tanuló 

egyéni 

munkarend 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmo-

zottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatásban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.A 18 4 0 0 1 0 0 

1.E 13 1 4 0 3 0 13 

2.A 18 1 0 0 1 0 0 

2.B 21 5 4 0 1 0 0 

3.A 17 0 0 0 0 0 0 

3.B 18 2 2 0 1 0 0 

4.A 21 2 2 0 0 0 0 

5.A 13 6 3 0 1 0 0 

5.B 14 4 1 0 2 0 0 

6.A 16 2 1 0 0 0 0 

7.A 21 3 2 0 0 2 0 

7.B 17 3 3 1 4 0 0 

8.A 16 3 0 0 0 0 0 

8.B 13 4 1 0 1 2 0 

technikai 

osztály 
4 2 0 0 0 0 0 

 240 42 23 1 15 4 13 
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Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 2 

Tantermek száma: osztályterem – 14 

       gyógypedagógiai célra használt - 2 

szaktanterem – felső tagozaton – 10 /ének-zene, történelem, magyar, matematika, 

földrajz-biológia, német, angol, fizika-kémia, informatika, művészeti/ 

        tornaszoba – 2 

        sportpálya - 2 

Az intézmény infrastruktúrája jó feltételeket biztosít oktató-nevelő munkánkhoz, így ennek maximális 

kihasználására kell törekedni. Alsó tagozaton osztálytermi, felső tagozaton szaktantermi oktatást 

vezettük be és alkalmazzuk. Az 1-8. évfolyamot érintő mindennapos testnevelés, a néptánc és a társastánc 

órák megvalósítására nem elegendő a két tornaszoba, szükséges lenne a tornaterem biztosítása. A tágas 

aula, a nagy udvar, a két pálya programok, rendezvények és a közösségi élet színterei. A Tudás Fája 

Közalapítvány jóvoltából az udvari játszótér /RÉTI-Játszótér/ kialakítása is megtörtént. Az EFOP 3.3.7 pályázat 

keretében az udvaron kialakításra került egy Tündérkert. Alsó tagozaton kialakítottunk egy Pihenő Kuckót, 

ahol a tanulók elvonulhatnak, relaxálhatnak. A 2021/2022. tanévben átadásra került a Tudás Fája 

Közalapítvány által egy KNEIPP-kert, ami a testnevelés óra keretében beépített Kneipp-módszertant 

szeretnénk alkalmazni a tanulók egészsége érdekében.  

 

Egyre nagyobb gondot jelent az IKT eszközök karbantartása: állandó javításra szorulnak, állaguk egyre romlik, 

a tantermekben lévő digitális táblák közül 3 használhatatlanná vált. Azonban nagy segítséget jelent a 30 

tanulói tablet, amit a pedagógusok nagy örömmel használnak tanórákon.  

Hálás köszönettel tartozunk Varga Béláné gazdasági vezető, tankerületi igazgatóhelyettes Asszonynak, aki 

engedélyezte Budai Ádám rendszergazda teljes állásban való alkalmazását iskolánkban. Hatalmas segítség 

a mindennapi munkánkban.  

 

A nyári szünet 2 tanterem festése megtörtént, teljes mértékben szülői támogatással. Az alsó tagozaton a 4.A 

osztály termében „Az álomosztályterem” című pályázat nyereménye kapcsán a Dreiszker Kft jóvoltából az 

osztály egyik falára tapéta-festmény került. 

 

A tankerület segítségével megtörtént az egész iskolában a tűzjelző érzékelők cseréje és a tűzjelző központ 

cseréje.  

 

Az idei tanévben még inkább figyelünk a FOKOZOTT TAKARÉKOSSÁGRA. Ez mindannyiunk feladata legyen. 

Az iskola tárgyi felszerelésének maximális kihasználása mellett az épület állagának és az eszközök 

épségének megóvására, megőrzésére is nagy figyelmet kell fordítanunk. Ez mindannyiunk feladata és 

felelőssége.  
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A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

 

A 2022/2023. tanév mottója:  

„Szeretettel és szakértelemmel tanítani!”  

Olyan gyerekek nevelése, akik képesek megújulni, önmagukat fejleszteni, a jövő kérdéseire pozitív 

választ adni. Mindezt gyermekközpontú, komplex személyiségfejlesztéssel kívánjuk elérni, amely 

tartalmazza, a korszerű, sokoldalú, életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretszerzést és nevelést. 

  

Célunk:  

 Tanulóink legyenek képesek életkoruknak és képességüknek megfelelően önálló ismeretszerzésre és 

az ismeretek alkalmazására. 

 Ismerjék fel egyéni adottságaikat, képességeiket. 

 Legyenek képesek tovább haladásra bármely évfolyamon, és becsülettel állják meg helyüket a 

későbbi iskolájukban. 

 Tanulóink szerezzék meg azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz 

való rugalmas alkalmazkodáshoz. 

 Olyan környezetvédelmi szemléletet alakítsunk ki, amely felkészíti tanulóinkat a tudatos 

környezetalakításra, környezetvédelemre. 

 Az iskolaorvossal együttműködve tudatos egészségnevelési, egészségvédelmi programot dolgozzunk 

ki. /Kneipp-módszer alkalmazása a tanórákon/ 

 

Feladatok 

o Az anyanyelvi és matematikai szövegértés minden pedagógus kiemelt feladata, hiszen ez az 

alapja a továbbhaladásnak. Olyan módszereket kell kidolgoznunk, különösen az alsó 

tagozatban, hogy az olvasás eszközszintűvé váljon. 

o Nyelvoktatás hatékonyságának növelése érdekében az 1. évfolyamon Emelt szintű angol 

nyelvi csoport indítása. Felmenő rendszerben, kísérleti jelleggel. 

o Nevelő oktató munkánkat továbbra is meghatározza az a sajátos helyzet, hogy iskolánk 

tanulói 7%-a hátrányos helyzetű. Ezért továbbra is fontos feladatunk az 

esélyegyenlőtlenségek csökkentése. A hátrányos helyzetű tanulók lemaradásának 

megakadályozása, az integrációs program lehetőségeinek kihasználása. 

o Másik fontos feladatunk a felzárkóztatások mellett a tehetségek gondozása, szakkörök 

tehetségfejlesztő foglalkozások szervezése, hiszen iskolánk jó hírét ezzel tudjuk 

alátámasztani. A versenyek körültekintő kiválasztását, azokra való felkészítést előtérbe kell 

helyeznünk. 

o Egyéni tanulói utak támogatása (tehetség-BTMN-SNI) 
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o Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan tanórán kívüli tevékenységi formákat, programokat 

szervezzünk, ami megfelel a tanulóink érdeklődésének, a szülői igényeknek, (szakkörök, 

múzeumpedagógiai foglalkozások, stb.), hiszen a tanulói létszám emelése mindenki érdeke. 

o Az idei tanévben az Alapfokú Művészeti Iskola 20 éves Jubileumát ünnepli. Az egész éves 

művészeti oktatás ennek jegyében zajlik.  

 

Munkánk csak akkor lehet eredményes, ha figyelembe vesszük iskolánk adottságait, lehetőségeit, a szülői 

igényeket, a tanulói érdekeket, és kölcsönös tiszteleten alapuló partneri kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel 

 

Ennek függvényében iskolai szintű céljaink és feladataink a következők: 

 

CÉLOK, FELADATOK 1. 

 Hatékony tanórák szervezése 

 Felzárkóztató, kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő foglalkozások hatékonyságának növelése 

 Az országos mérések eredményeinek elemzése, intézkedési tervek kidolgozása az eredményes 

részvétel érdekében _ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS SZAKMAI CSOPORT munkájának fontossága 

 Komplex program működtetése az olvasási-szövegértési-szociális kompetencia fejlesztésére 

(könyvtárhasználat, szépírás, házi feladatok, stb.) 

 Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások szervezése 

 Múzeumpedagógiai foglalkozások működtetése  

 Az iskolai néptánc oktatás további erősítése, rendszeres táncház programok folytatása 

 Hagyományaink megőrzése, ápolása (Ünnepi megemlékezések, rendezvények stb.) 

 20 éves az Alapfokú Művészeti Iskola _ Jubileumi év _ színvonalas művészeti munka mindkét 

tanszakon, méltó módon történő megemlékezés az Év végi Zárórendezvényen. 

 

CÉLOK, FELADATOK 2. 

 Az átmenetekre való felkészítés (tagozatok, középfokú beiskolázás) 

 Óvoda-iskola átmenet folyamatának további javítása 

 A szülőkkel történő kapcsolattartás javítása 

 Az iskolai étkezéssel kapcsolatosan kialakított szabályok megerősítése 

 Az egészséges életmód, és a természetszeretet népszerűsítése _ EGÉSZSÉGHÉT szervezése 

 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

 

CÉLOK, FELADATOK 3. 

 Egy osztályban tanítók esetmegbeszélése, tanulókkal kapcsolatos problémák feltárása, intézkedési 

terv készítése 
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 Az egyéb foglalkozások rendszerének kialakítása 

 Környezetünk díszítése, szépítése, megóvása, az osztálytermek folyamatos dekorálása 

 Folyamatos részvétel a város kulturális, művészeti és sport életében 

 DÖK munkájának népszerűsítése 

 

 

CÉLOK, FELADATOK 4. 

 Munkacsoportok további, folyamatos működtetése 

 Szakértői vizsgálatok időben történő elindítása, kontrollvizsgálatok nyomon követése 

 Középfokú beiskolázási rendszerünk magas színvonalú működtetése 

 Az Emelt angol nyelvi csoport munkájának segítése, koordinálása 

 Honlapunk folyamatos és rendszeres aktualizálása 

 „Saját” innováció tantestületen belüli alkalmazása, népszerűsítése,  

Boldog iskola program elemeinek beépítése a pedagógiai munkába 

Bázisintézményi feladatok megvalósítása 

 Jó gyakorlat hasznosítása tankerületen belül /Bázisintézményi jó gyakorlatok átadása/ 

 Bemutató órák szervezése  

 

CÉLOK, FELADATOK 5. 

 Adminisztrációs fegyelem megtartása 

 KRÉTA _ elektronikus napló és tanulókkal kapcsolatos egyéb dokumentumok pontos vezetése, 

tanulók értékelése (érdemjegyek száma) 

 Az iskola hivatalos dokumentumainak ismerete, tartalmának megismerése, törvénynek megfelelő 

alkalmazása 

 

Feladataink részletes lebontását a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. 

A feladatokat az intézményi eseménynaptár tartalmazza. 
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SAJÁTOSSÁGAINK 

Az intézményünk általános iskolai intézményegységében a köznevelési alapfeladatokon túl különleges 

pedagógiai célok megvalósítása is történik: az egész napos nevelés-oktatás, az alapfokú művészeti 

képzés, integrációs nevelés. Az elért eredményeink megtartása kiemelt feladatunk ebben a tanévben is 

minden területen. 

Az intézmény mai státuszának stabilizálása és fejlődési pályára állítása érdekében sokat dolgoztunk. 

Olyan innovációs folyamatokat indítottunk el, ami meghatározó a jövőre nézve. Továbbra is a célunk egy 

olyan intézmény, amely képes jövőképet adni diákjainak, dolgozóinak egyaránt. Ezért törekszünk a hatékony, 

szakszerű és törvényes oktatásra, nevelésre. Prioritásaink az értékmegőrzés, az értékek átmentése, a 

minőség közvetítése. Ennek érdekében az értékválasztásban erősítjük tanulóinkat: a tanulók elfogadható, 

teljesíthető, kihívást jelentő követelményeket állítunk, mellyel ők is azonosulni tudnak. Ehhez az egyéni 

életutak megismerését fontosnak tartjuk. Törekszünk a tanulási morál javítására. Ezért egyéni tanulási utakat 

támogató, fejlesztő szemléletünket erősítjük. Fontosnak tartjuk az egyéni és közösséggel folytatott 

beszélgetéseket. Megfelelő kommunikációs stílust, stratégiát választunk. Az önismeret, a saját 

személyiség kibontakoztatásának igényét igyekszünk támogatni. Továbbra is meg kell követelni az alapvető 

erkölcsi normák betartását, a fegyelmezett magatartást. 

 

Boldog Iskola lévén folytatjuk tovább és valósítjuk meg a programot az adott osztállyal. Ezzel 

csatlakoztunk a jövő nemzedék életöröm képességének, életbátorságának és kapcsolati erőinek 

kibontakoztatásához. A gyermekeknek meg kell mutatni azokat a mintákat, amelyek a boldog, egészséges 

élethez szükségesek. Itt elsősorban magunkkal, pedagógusokkal kell kezdeni. Az új kollegáknak pedig 

segítsünk ebben! A boldogságórák a program részei a tavalyi évhez hasonlóan. A kijelölt osztályok minden 

hónapban megvalósítanak egy-egy Boldogságórát – alapul véve a Boldogságórakorosztályra vonatkozó 

könyveit. Intézményünk hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet a személyiségfejlesztésre. Ezzel a tudatosan 

kidolgozott módszerrel igyekszünk a pozitív pszichológia lehetőségeit alkalmazni a személyiség 

fejlesztésében. Az órák lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása. A 

pozitív pszichológia alkalmazásával segíteni próbálunk a gyerekeknek, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki 

magukból. Ezzel sikeresebben valósíthatjuk meg kiemelt feladatunkat, a tanulók neveltségi szintjének 

fenntartását, fejlesztését. Tanulóink nagy része ismeri az udvariassági szabályokat, ezeket a legtöbbje képes 

alkalmazni is. Kérek mindenkit, törekedjünk a következetességre, példamutató pedagógusi magatartásra. 

 

Iskolánk elnyerete az Oktatási Hivatal Bázisintézménye Címet, ami 2020 és 2023 közötti időszakra szól. 

A Bázisintézményi Munkaterv az Igazgatói Munkaterv része. 
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Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

1. Kulcskompetenciák –  

A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, egyéni képességek 

differenciált fejlesztése 

• Alsó tagozaton: az Egész napos iskola kötetlen időbeosztásának kihasználása a kulcskompetenciák 

és a tanulók egyéni fejlesztésére /folyamatos visszajelzés, havonta megbeszélések, félévente 

beszámolók/ 

• Felső tagozaton: az önálló tanulási képességek erősítése /munkaközösségi megbeszélések, 

szakmai csoportok megbeszélései/ 

2. Környezettudatosság –  

Környezettudatos nevelés és egészséges életmódra nevelés 

• Az ÖKO iskolai programok folytatása /KNEIPP módszertan alkalmazásával/ 

• Névadónkhoz kapcsolódóan legyen HATOS NAP /Munkaközösségek dolgozzák ki 1 nap programját 

Határidő: 2023. április vége/ 

• TÜNDÉRKERT pedagógia - gondozása, hasznosítása 

 

Az Örökös ÖKO iskola cím megtartása érdekében tovább kell folytatni e területen munkánkat. 

Minden szakterület helyi tantervében megtalálhatók a fenntarthatóságra nevelést célzó elemek, ennek 

alapján a tanmenetekben továbbra is kerüljenek jelölésre a környezettudatosságra nevelést támogató 

tananyagrészek. Az ÖKO szemlélet formálást segítő tanórán kívüli tevékenységek kapcsán a jövőben 

fontosnak tartanám, hogy egy-egy programon túlmenően is törekednének tanulóink a szemétmentes, tiszta 

iskolai környezet fenntartására! A szemléletformálás hosszú folyamat ugyan, de ÖKOiskola lévén nem 

engedhetjük meg a környezetet károsító nemtörődöm módon szemetelő viselkedést. Az ÖKOszemlélet 

formálása kapcsán ezt kiemelt feladatként javaslom kezelni. 

3. Közösségformálás -  

Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével 

Iskolánk - elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni városunk életében.  

Ennek érdekében:  

o rendszeresen kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

o igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint a város érdeklődő polgárai,  

o ápoljuk kapcsolatainkat az óvodákkal, a közművelődési intézményekkel,  

o nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk eddigi hagyományaihoz híven továbbra is 

képviseltesse magát a különböző közösségi rendezvényeken 
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4. Egyéni képességek kibontakoztatása -   

Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti versenyek szervezésével 

Felelősök: szaktanárok, tanítók, művészeti iskola tanárai  

Legyen egy feljegyzés, táblázat, hogy ki milyen versenyre vitte el a tanulót és milyen eredményt ért el. Hány 

órában készítette el, mennyit foglalkozott vele.  „Formanyomtatvány” – igazgatóhelyettesnél, alsó és felső 

tagozaton egyaránt – TÚLMUNKA  

 

5. Személyiségfejlesztés –  

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  

Ennek keretében:  

• a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk;  

• a tanulók egyéni képességét az oktatás során figyelembe vesszük;  

• diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott kötelezettségeket, így tudhatják, 

mit várunk el tőlük; 

• minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és 

életének egyéb problémáiban;  

• az iskola életében szeretetteljes és korrekt emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: - 

tanuló és tanuló, - tanuló és pedagógus, - szülő és pedagógus, - pedagógus és pedagógus 

között. 

 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, 

képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Az alapfokú oktatás 

valamennyi szakaszán fejlesztjük az egész életen át tartó tanulás képességét, valamint felkészítjük tanulóinkat 

a továbbtanulásra.  

Ennek érdekében biztosítjuk:  

• a megfelelő anyanyelvi és matematikai alapozást  

• az idegen nyelven történő kommunikációt  

• az informatikai alapismeretek elsajátítását  

• az egyéni képességek kibontakoztatását  

Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott 

gyermekekből.  

Ennek érdekében:  

• az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében 

látjuk,  

• fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,  

• szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, mindez a helyes önértékelés tükrében,  
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• törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

• törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására, 

• szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel 

 

6. Tanulási morál _  

A felső tagozaton a tanulási morál erősítése: 

• A tanulók önálló tanulási igényének erősítése 

• A felzárkóztató foglalkozások hatékonyságának erősítése 

• Folyamatos egyéni fejlesztés 

 

 

 

               

 

                           Tanévnyitó ünnepség_ 

                      felső tagozat_5.B osztály 

 

7. Viselkedési normák 

Egységes, a Házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartatása 

• Alsó tagozaton heti értékelések, felső tagozaton osztályfőnöki órákon 

• Egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé 

• Erőszakos viselkedés, rongálások megelőzése, visszaszorítása  

 - rongálások esetén jóvátétel megszervezése 

 - viselkedési problémák azonnali kezelése 

 - pozitív szokásrendek kialakítása 

 

Nevelő munkánk kiemelt területe. Alapfeladatunk tanulóink viselkedéskultúrájának helyes irányú formálása. 

A tanulók többsége a családban elsajátítja az alapvető illemszabályokat, viselkedésszabályokat. Azonban 

tanulóink kis hányadánál ez nem történik meg. Ezért hangsúlyosan kell vele foglalkoznunk és az 

osztályfőnöki órákon is kiemelt szerepet kell kapnia. Osztályfőnöki órákon a tanév elején és a tanév 

folyamán több alkalommal kell foglalkozni a Házirendbe foglaltakkal, nem szabad hagyni a szabályok 

betartásának fellazulását. Itt a nevelőtestülettől az egységességet kérem: ha mindenki hangsúlyt helyez a 

szabályok betartására, akkor javulás várható. A Házirendben leírtak szerint szigorúbban meg kell követelni a 
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hiányzások igazolását és annak adminisztrálását. Igazolatlan hiányzás esetén rögtön fel kell venni a 

kapcsolatot a szülőkkel és jelezni az iskolavezetés felé (10, 30, 50 órát meghaladóan). 

Örvendetes, hogy egyre több osztályfőnök is élt a társosztályfőnöki lehetőséggel. Remélhetőleg megkönnyíti 

nevelőmunkánkat összetartóbb osztályközösségek kialakításával és a magatartási problémák 

csökkenésével. 

 

8. Esélyegyenlőség 

Esélyegyenlőség elősegítése  

 IPR program keretében a HH és a HHH tanulók fokozott segítése 

 Folyamatos fejlesztő foglalkozások tartása 

 Fejlesztő pedagógusok bevonása szükség esetén /BTMN gyermekek bukásmentessége/ 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 felzárkóztató órák, napközi 

 diákétkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna), iskolatej program, iskolagyümölcs program 

 egészségügyi szűrővizsgálat, 

 mentálhigiénés program, 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata, 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 

 a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése, 

 iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, 

 szükség esetén a rászoruló gyermekeknek önkormányzati rendszeres, illetve rendkívüli nevelési  

kedvezményre való felterjesztése. 

 

Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok 

A differenciálás terén elért eredményeinket tovább kell fejleszteni, még magasabb szintre kell emelni. 

Módszertani ismereteink bővítése céljából a differenciálást középpontba helyezve az alsó tagozatos, a humán, 

a természettudományi és a fejlesztő munkaközösségeket bemutató órák, foglalkozások megszervezésére 

kérem, munkaközösségenként a tanév során legalább egy tanóra, foglalkozás megszervezésére kerüljön sor.  

A tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő és a képességfejlesztésre fókuszáló kompetencia alapú 

oktatás fenntartási időszakában szerzett tapasztalatinkat a differenciálás eredményessége érdekében 

hasznosítani kell. De a módszer önmagában nem elég, akkor választjuk jól meg, ha az eredményes, ezt a 

mérések kiértékelése során láthatjuk. 

Emellett a Mérési Csoport közreműködését kérem a tavalyihoz hasonló mérés megszervezéséhez 6. és 8. 

évfolyamon magyarból és matematikából a tanév végén.  

Az egységességgel párhuzamosan a tanulók egyéni adottságaihoz igazodva érvényesülni kell a 

differenciálásnak is. Ez különösen fontos az SNI, BTMN, HH-HHH és a tehetséges tanulók vonatkozásában.  

Hatékony megvalósítása érdekében: 
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 elő kell mozdítani és fenn kell tartani a tanulói motivációt, aktivitást 

 előtérbe kell helyezni a tevékenységközpontú tanulást 

 az elsajátítandó ismeretek, a fejlesztendő készségek és a tanulók adottságainak függvényében kell a 

legalkalmasabb módszert kiválasztani  

 a differenciálásnak érvényesülni kell a feladatok kijelölésében, megoldásában, ellenőrzésben és 

értékelésben egyaránt 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos eljárás 

Továbbra is oda kell figyelnünk, meg kell határoznunk az érintett tanulók körét, az alkalmazandó 

pedagógiai intézkedéseket.  

(A tanulókról adatot kell szolgáltatni az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében,  

s programot kell megfogalmazni, s megvalósítani a veszélyeztetettség csökkentése érdekében 

 

9. Tanulmányi munka 

Őrizze meg az iskola a jó tanulmányi átlagát!   

Folyamatos fejlesztés, felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozás a lemaradóknak. Bukásmentesség legyen a cél! 

 

10. Ellenőrzések  

Felkészülés a tanév ellenőrzéseire 

• Intézményi adminisztráció, dokumentáció pontossága  

/KRÉTA, törzslapok, munkatervek, beszámolók, tanmenetek/ 

• Külön figyelemmel az 1.,2.,3.. és 5., 6. 7..évfolyamokon, az Új NAT bevezetése kapcsán 

• Intézményi dokumentumok aktualizálása /vezetőség/ 

• Önértékelés /pedagógusi, intézményi/ 

• Tanfelügyeleti ellenőrzések /intézményi/ - Intézményi tanfelügyelet: Alapfokú Művészeti Iskola 2022. 

december 1./ 

 

11. Az országos mérésből adódó feladatok  

A Mérés-értékelési Csoport irányításával a felsős munkaközösségeknek többirányú feladati vannak: 

 A 2021. évi országos kompetenciamérés kiértékeléshez kapcsolódó intézkedési terv ütemezett 

feladatainak a munkaközösségek bevonásával. A terv a 6. osztályban 3. szint alatt teljesítő 8. 

osztályos tanulók fejlesztésére vonatkozik. Az intézkedési tervben foglaltak szerint a 8. osztályokban 

mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az érintett tanulók alkalmasak legyenek a 

középiskolába lépésre. 

 A 6. és 8. évfolyamokon főként a magyar és matematika órák keretében és egyéb tanórán kívüli 

foglalkozásokon (tehetséggondozás, felzárkóztatás) kiemelt feladatunk minden tanulóink felkészítése 

a szövegértési és matematikai eszköztudás mérésére. A többi tantárgy lehetőségeihez mérten 

kapcsolódjon be a tanulók szövegértési készségeinek és a logikus gondolkodás fejlesztésébe. A 

tanmenetekben „K” betű jelölje azt a tananyagot, ahol az országos kompetenciamérésre is készítjük 

tanulóinkat. 
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 Ugyancsak 6. és 8. évfolyamon kerül megszervezésre az írásbeli idegen nyelvi mérés angolból vagy 

németből. Idegen nyelvi órákon hangsúlyosan fejleszteni kell tanulóink idegen nyelvi szövegértési 

készségét a tavalyi tanév tapasztalataira építve. A tanmenetekben „K” betű jelölje azt a tananyagot, 

ahol az idegen nyelvi mérésre is készítjük a tanulókat. 

 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

o A 3. szint alatt teljesítő tanulók egyéni (tanulói jelentésre épülő) fejlesztési tervének  

elkészítése  

o Motivációs szint emelése 

o Osztály-szintű szaktanári terv (típushibák, hiányosságok alapján) 

o A tanulók célirányos fejlesztése, folyamat közbeni belső mérések, az eredmények  

elemzése 

o Az országos mérések előtt a tanulók, szülők tájékoztatása, felkészítése  

o Hatékony tanulási technikák megismertetése 

o A tanulók önismeretének, önértékelésének fejlesztése 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

o A mérési-értékelési kompetenciák fejlesztését segítő továbbképzéseken való részvétel 

o A kompetenciafejlesztés tervszerű, tudatos beépítése a tanórákba (valamennyi tantárgy!) 

o Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz mért  

fejlődésének elismerése 

o Pedagógusok együttműködésének javítása (Rendszeres belső tapasztalatcsere, bevált  

jó gyakorlatok átadása, hospitálások, esetmegbeszélések) 

o Kompetenciafejlesztést segítő feladatok gyűjtése, rendszerezése  

o A témazáró dolgozatok tartalmába és követelményébe a kompetencia-alapú megközelítés 

beépítése. 

o A hatékony, tanulást segítő új, egyre korszerűbb digitális tananyagok megismerése,  

o felkészülés ezek tanórai alkalmazására. 

Iskolavezetésre vonatkozóan 

o A fejlesztéshez szükséges erőforrások számbavétele (humán és tárgyi), az egyes 

részfolyamatok felelőseinek kijelölése. 

o A fejlesztő munka folyamatos, rendszeres ellenőrzése, beszámoltatás, dokumentumelemzés 

(naplók, fejlesztési tervek, stb.), értékelése 

o Bemeneti, diagnosztikus mérések beépítése az iskola értékelési rendszerébe 

o A kompetenciafejlesztést támogató tárgyi környezet biztosítása (pályázati lehetőségek 

kihasználása) 

o A pedagógusok teljesítményértékelése során a kompetenciamérés eredményessége  

érdekében végzett tevékenység figyelembe vétele 

o A belső és külső mérési eredmények tudatosabb felhasználása, sokrétűbb hasznosítása.  

o Átfogó elemzés, értékelés, visszacsatolás, korrekció (dokumentumok módosítása), fejlesztő 

tevékenység 
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12. Átmenetek 

Tanulóink sokszintű képességbeli eltérése továbbra is szükségessé teszi a váltások kezelését. 

 Óvoda-iskola átmenet 

Az 1. osztályosok átmenetét akkor tekintjük eredményesnek, ha sikerül a beilleszkedésük 

és teljesíteni tudják az évfolyam követelményeit. A sikeres beiskolázás és a 

nagycsoportosok felkészítése céljából októbertől havi rendszerességgel iskolaelőkészítő 

foglalkozásokat szervezünk az óvodásoknak. Ezzel párhuzamosan a szülőket is 

felkészítjük az iskolakezdéssel járó feladatokra. Nyílt tanítási napokon lehetőséget 

biztosítunk az 1., a 4. osztályokban és a művészeti iskola tanszakjain tanórák 

megtekintésére. 

 Alsó-felső átmenet 

Az eredményesség érdekében hasznosítani kell a korábbi évek jó gyakorlatait, 

tapasztalatait és az érintett kollégák között legyen rendszeres a kommunikáció. Az 

átmenet folyamán kiemelt figyelmet követel az SNI tanulók nagy aránya. Az idei tanévben 

is megvalósul 5. osztályban a tanulásmódszertan /tehetséggondozás/ beépítése az 

órarendbe, meg kell tanítani tanulóinkat tanulni. A felső tagozatos fejlesztés 

kiindulópontjának meghatározásához javaslom a 4. osztályos év végi felmérőket 5. 

osztály 2. hetében megíratni magyarból és matematikából. Az 5. osztályosok átmenete 

mellett a II. félévtől elő kell készíteni a 4. osztályosok tagozatváltását. A leendő 

osztályfőnökök, magyart és matematikát tanítóknak lehetőséget kell teremteni az 

ismerkedésre, a tapasztalatok átadására. 

 Középiskolai átmenet 

Az I. félév során az írásbeli felvételi vizsgára készülő tanulók a tehetséggondozás 

keretében kapnak felkészítést magyarból és matematikából. A sikeres átmenet 

érdekében feladatunk, hogy minden tanuló olyan alapokat kapjon, ami feltétele a további 

ismeretszerzésnek, a középiskolai helytállásnak. Ezért kiemelten fontos a 2021. évi 

kompetenciaméréshez kapcsolódó intézkedési tervben foglaltak megvalósítása a 

munkaközösségek aktív közreműködésével 

 

13. Intézményi önértékelésből adódó teendők 

Feladataink az intézményi önértékeléshez kapcsolódó elvárások értékelése kapcsán: évente értékelni kell a 

következő elvárásokat: 

 Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 

 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

 A pedagógiai programok és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott 

értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető. 

 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatos a visszacsatolás a tanulónak és szüleinek. 

 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális 

helyzetéről. 

 A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

 Nyilvántartják és elemzik az az intézményi eseményeket: kompetenciamérések, tanév végi 

eredmények (tantárgyra 2 évre vonatkozóan) versenyeredmények (országos, megyei, tantestületi, 
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települési szinten), továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók 

(évismétlők, magántanulók, kimaradók), elégedettségmérés eredményei, neveltségi mutatók, stb. 

 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. Munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. 

 Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretkehez való hozzáférés. 

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (szóbeli, papíralapú, digitális 

információátadás). 

 A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

fejlesztik. 

 Az intézmény rendszeresen felméri a PP megvalósulásához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi 

a hiányokat a fenntartó felé. 

 Az intézmény felméri és reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás 

szükségleteiről. 

 A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat időben jelzi a fenntartó 

számára. 

 

Az intézménynek jelentős feladatot kell ellátnia az intézményi önértékelés rendszerében. Az intézményi 

önértékelés témakörét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. Fejezete tartalmazza. Az intézményi 

önértékelés az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés részét képezi. 

 

Az intézményi önértékelés részei: 

• a pedagógus ötévenkénti értékelése, 

• az intézményvezető – vezetői megbízatás második és negyedik évét érintő – értékelése, 

• öt évenkénti teljes körű – pedagógiai munkára kiterjedő - intézményi önértékelés. 

Az intézményi önértékeléssel kapcsolatban az alábbi feladatokat látjuk el: 

• az önértékelés előkészítése,  

• az önértékelés tervezése, valamint 

• az önértékelés megvalósítása során. 

Az intézményi önértékelés előkészítése során feladatunk: 

• az önértékelési csoport működtetése /felelős: intézményvezető helyettes; határidő: folyamatos/ 

• az intézményi elvárás rendszer felülvizsgálata. /felelős: intézményvezető helyettes, az önértékelési 

csoport vezetője/ 

Az intézményi önértékelés tervezése során gondoskodunk: 

• az újabb öt évre szóló önértékelési program megalkotásáról, valamint 

• az éves, 2022/2023. tanévre vonatkozó önértékelési terv elkészítéséről. 

A tervezési feladatok ellátásáért felelős az intézményi önértékelési csoport vezetője. A tervek elkészítési 

határideje: 2022. szeptember 20. 

Az önértékelés megvalósítása során gondoskodni kell: 

• a pedagógus ellenőrzésről, 
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• vezető ellenőrzésről –(akiknél a vezetői megbízás második, vagy negyedik éve van) 

• a teljes körű intézményi önértékelés azon területeinek értékeléséről, melyeket az éves önértékelési 

terv alapján értékelni kell.  

A tényleges ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős személyeket az önértékelési terv tartalmazza. 

 

A munkaközösség-vezetők kiemelt feladata a 2022/2023. tanévben is: 

 pontos órakezdés és befejezés ellenőrzése 

 óralátogatások, foglalkozások látogatása a megadott szempontok szerint 

 kollégák ellenőrzése, értékelése 

Óralátogatások szempontjai:  

o tanmenet, napló, tanítási óra összhangja  

o alkalmazott módszerek  

o értékelési módszerek a tanórán, foglalkozásokon  

o tantárgyi koncentráció alkalmazása. 
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A TANÉV HELYI RENDJE  

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. 
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP 

 

Felsős mnk. 

vezetője 

 /Szalay Gabriella/ 

2022. november 28. 

Felső tagozatos 

mnk. 

Felső tagozatos 

tanulók 

2. 
DÖK NAP: Farsang 

 

DÖK segítő 

pedagógus 

/Reiner Dóra/ 

2023. február 3. 

az iskola minden 

tanulója, 

pedagógusa 

3. NEVELÉSI ÉRTEKEZLET  igazgató 2023. március 24. 
az iskola minden 

pedagógusa 

4. 
XIII. HATOSfogat Művészeti 

Fesztivál 

igazgató, 

Művészeti Iskola 

tanárai 

2023. május 26.  

 

a fesztiválra 

jelentkező iskolák, 

pedagógusok, 

meghívott vendégek 

Bázisintézményi  

jó-gyakorlat 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2022. szeptember 1.  

Utolsó nap: 2023. június 16. 

A Művészeti Iskolában 2022. szeptember 2-től 2023. június 12-ig tart a tanév. 

A szorgalmi időszak első féléve 2022. szeptember 1 -től 2023. január 20 -ig tart. Az első féléves tanulmányi 

előre haladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27 -én tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

 

A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek 

Téli szünet: 2022. december 22 – 2023. január 8. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. 

A szünet utáni első tanítási nap: január 9. 

Tavaszi szünet: 2023. április 6 – április 11. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5. 

A szünet utáni első tanítási nap: április 12. 
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Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 

2023. március 15. – nemzeti ünnep /szerda/ 

2023. május 1. – nemzeti ünnep /hétfő/ 

2023. június 5. – Pünkösd /hétfő/ 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  

2022. október 15. szombat /2022. október 31. ledolgozása/ 

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 

példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések 

időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 1

. 

Az aradi vértanúk emléknapja 

(október 6.) 

4.A 

Lenner Éva 

 

2022. október 6. 

11:00 

Templomkert 

2. 2

. 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe (október 23.) 

FM DASZK Vépi 

Középiskolája 

2022. október 21. 

10:00 

3. 3

. 
Doni áldozatok emléknapja 

felső tagozat 

történelem órán – 

Király Edit, Szalay 

Gabriella 

2023. január 12.  

4. 3

. 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

8. osztályosok 

történelem óra - Szalay 

Gabriella 

2023. február 24. 

5. 4

. 

Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe (március 15.) 

Iván Csilla,  
Reiner Dóra 

2023. március 14. 

10:00 

2023. március 15. 

10:00 

6. 5

. 

A holokauszt áldozatai emléknapja  

(április 16.) 

8. osztály történelem 

óra - Szalay Gabriella 
2023. április 14. 

7. 6

. 

A Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.) 

Reiner Dóra 

Győrfi Judit 
2023. június 2. 11:00 
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Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó ünnepély 
Molnár Krisztina 

Ágoston Andrea 
2022. augusztus 31. 17:00 

2. 
Zene Világnapja, Mese Világnapja – 

megemlékezés 

igazgató 

Bodáné Szabó Andrea, 

Boldizsár Katalin 

2022. szeptember 28.  

2022. szeptember 29. 

3. MOBILITAS hét 
ÖKO-Sport 

munkaközösség 
2022. szeptember  

4. EGÉSZSÉG hét 
ÖKO-Sport 

munkaközösség 
2022. november 21-25. 

5. ADVENTI FORGATAG Szülői Közösség 2022. november 

6. Mikulás napja DÖK 2022. december 6. 

7. Karácsonyi ünnepség 

Iván Csilla 

Reiner Dóra 

Bodáné Szabó Andrea 

2022. december 20. 

16:00 

8. Farsang 

 

DÖK 

 

2023. február 3. 

9. 
A Boldogság Nemzetközi Napja 

 

igazgató 

Boldog Iskola Csoport 

2023. március 20. 

 

10.  2. HATPRÓBA _ SNI csapatverseny 

igazgató 

Tancsics Anett 

Mándli-Hende Dóra 

2023. április 3. 

Bázisintézményi  

jó-gyakorlat 

11. Költészet napja 

 

Ágoston Andrea, 

Iván Csilla,  

2023. április 12. 

14:00 
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sz. esemény / téma felelős időpont 

Boldizsár Katalin 

12. 
XIII. HATOSfogat  

Művészeti Fesztivál 

igazgató 

Győrfi Judit,  

Novák Tamás 

2023. május 26. 

8:00-16:00 

Bázisintézményi  

jó-gyakorlat 

13. 
XXVI.Takács János Labdarúgó 

Emléktorna 
Takács Csaba 

2022. szeptember 30. 

A Magyar Diáksport Napja 

/Témanap/ 

14. Városi Gyereknap Szülői Közösség 2023. május vége 

15. 

                               

Osztálykirándulások 

 

osztályfőnökök 2023. június 2. 

16. 

Művészeti Iskola  

Záró rendezvénye 

Félévi - Év végi 

igazgató 

Művészeti Iskola 

tanárai 

2022. január 27. 16:00 

2023. június 12. 16:00 

17. 6-os Ki-MIT-TUD? 
igazgató 

DÖK 
2023. június 14. 

18. LEG-ek jutalmazása 
Tudás Fája 

Közalapítvány 
2023. június 13. 

19. HATOS NAP 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-

vezetők 

2023. június 14. 8:00-12:00 

20. 

HATOS – Tábor 

Napközis Erzsébet Tábor 

Művészeti Tábor 

igazgatóhelyettes 2023. június 19 - június 30. 

21. Tanévzáró ünnepély, ballagás 
igazgató 

igazgatóhelyettes 
2023. június 17. 9:00 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 

2022.08.31 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2022.09.21 Vezetőségi értekezlet igazgató 



27 / 43 

időpont esemény / téma felelős 

2022.10.06 Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2022.11.09 Vezetőségi értekezlet igazgató 

2022.12.08 Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2023.01.04 Vezetőségi értekezlet igazgató 

2023.01.23 Félévi osztályozó értekezlet igazgató 

2023.02.02 Félévi nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2023.03.01 Vezetőségi értekezlet igazgató 

2023.04.13 Nevelőtestületi értekezlet igazgató 

2023.05.03 Vezetőségi értekezlet igazgató 

2023.06.12 Év végi osztályozó értekezlet igazgató 

2023.06.30 Év végi nevelőtestületi értekezlet igazgató 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 

2022.09.05. 

2022.09.08. 

 

Év eleji szülői értekezletek 

 

        osztályfőnökök 

2022.09.08 

2023.02.09 

 

Szülői értekezlet a Művészeti Iskolás tanulók 

szüleinek 

 

igazgató 

 

2023.02.09. 
Félévi – 1.-8. osztályok szülői értekezlete 

 
osztályfőnökök 

2022.11.10. 

2023.04.27 
Fogadóóra minden pedagógus 

minden hétfő  

8:00 – 10:00 
Igazgatói fogadóóra igazgató 

minden hétfő  

13:00 – 15:00 
Igazgatóhelyettesi fogadóóra igazgatóhelyettes 

hétfő 7:30 – 12:00 

szerda 12:00 – 15:30 
Titkársági fogadóóra iskolatitkár 

kijelölt időpontban 

/honlapon megjelenítve/ 
Pedagógusok fogadóórája minden pedagógus 
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Tervezett versenyek, mérések és vizsgák  

Versenyek rendje, ideje 

Az iskolában a munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek, melyekre felkészítjük a 

tanulóinkat.  

A versenyeket vagy a szülő fizeti vagy a Tudás Fája Közalapítvány támogatásával valósul meg. A Diákolimpiai 

versenyeket a Szombathelyi Tankerület támogatja. 

 

Alsó tagozatos munkaközösség: 

Iskolánkban szervezett versenyek:  

 Mesemondó verseny: továbbjutása váti szervezésű versenyre 

 Gazdag Erzsi vers és mesemondó verseny: továbbjutás szombathelyi Reményik 

Sándor Evangélikus Általános és AMI versenyére 

 Házi ÖKO verseny alsósoknak 

 Külön házi verseny az SNI tanulóinknak gyógypedagógusaink szervezésében: 2. 

HATPRÓBA (felsős tanulóknak) 

 Házi szövegértés verseny évfolyamonként februárban 

 Költészet napi szavalóverseny 

Máshol szervezett: 

 Bólyai Matematika Csapatverseny 3-4. évfolyam- Bólyai J. Gyakorló Isk. 

 Zrínyi matematika verseny  

 Ambrózy versmondó verseny 

 Apáczai Szövegértési és Hangos Olvasási verseny 2-4. évfolyam Táplánszentkereszten 

 Gyermekszemmel rajzpályázat 

Valamint több levelezős versenyen is lehetősége van tanulóinknak indulni a szülők anyagi segítségével: 

Teki-Totó Verseny, Bendegúz Tanulmányi Verseny, Tudásbajnokság, Zűrös Verseny, Suli-Guru 

Tehetséggondozó Tanulmányi Versenyt.  

 

Felső tagozatos munkaközösség: 

 

Tantárgy Verseny Pedagógus 

Magyar nyelv és irodalom Paragvári Utcai Általános Iskola  

"...haza, nemzet és nyelv..." – 
városi műveltségi vetélkedő 

TITOK Oktatásszervező Bt 

levelező verseny 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 

levelező forduló 

NET-PRÓBA Szólások és 
közmondások online verseny 

NET-PRÓBA Poéta online vers- és 
meseíró verseny 

 

Iván Csilla 
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Angol nyelv Tudásbajnokság angol nyelvi 
verseny 
Országos angol nyelvi verseny 
Hungarikumok a nagyvilágban 
 

Teshner Valéria-  
Németh- Garas Ágnes 

Történelem TITOK történelmi levelező verseny 
Jáki nagy Márton történelmi 
csapatverseny 
 

Király Edit 
Szalay Gabriella 

Matematika Zrínyi matematika verseny 
Bolyai Csapatverseny 
Kecske kupa 
 

Soós Eszter 
Somogyi Gabriella 
Molnár Istvánné 

Természetismeret  Kaán Károly Országos Természet 
és Környezetismereti verseny    

Herman Ottó Országos 
Természetismereti Verseny 

Bándoliné Pájer Éva 

Beke Péterné 

Biológia Herman Ottó Biológia Országos 
Verseny 

Beke Péterné 

Fizika Öveges József Kárpát-medencei 
Fizikaverseny 

Mozaik Kiadó Internetes tanulmányi 
versenye 

Eötvös Loránd Természettudományi 
Verseny 
Vas- megyei fizika verseny 7-
8.osztályosoknak 
 

Soós Eszter 

Informatika Zrínyi –H. Multimédia verseny 
 

Beke Péterné 

Rajz Az „Európai Mobilitás Hét” 
keretében meghirdetett „Közlekedj 
okosan!” című rajzverseny 

A Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából kiírt rajzverseny 

Az adott év 2022. és 2023. védett 
állata vagy növénye, ÖKO 
rajzverseny 
Gyermekszemmel rajzverseny 
Vasivíz pályázata 
 

Győrfi Judit 

Technika Megyei Közlekedésbiztonsági 
Verseny  

Ki a mester két keréken?                        

Kerékpáros Iskola Kupa                         

Ma kerékpárral holnap autóval…              

Pindur-pandúr közlekedési verseny       

Somogyi Gabriella 

Egyéb Rumi-Rajki komplex tanulmányi 
verseny 

Felső tagozat 
pedagógusai 
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ÖKO-Testnevelés munkaközösség: 

 Diákolimpia  

 „Gyalogkakukk” Bolyai Atlétika Kupa 

 Bozsik labdarúgó torna 

 Takács János Emléktorna 

 Balogh kupa labdarúgó torna /Kőszeg/ 

 Sporttábor 

 Neumann ált Isk: Városi környezetismereti verseny 

 Játékos ökoverseny  az iskolában 

 Rajzpályázat: az év valamely állatáról, növényéről. 

 Bercsényi Isk.: Megyei környezetvédelmi verseny 

 Zöldpontgyűjtés eredményhirdetése - Zöldpontgyűjtők jutalomkirándulása 

 Mikulás kupa (Kőszeg) 

 Téli futsal tornák 

 

Tanulmányok alatti vizsgák ideje 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a 

tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (augusztus utolsó hete) – 2022.08.29. 9:00 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó értekezlet előtti héten) – 2023. január 18, 

2023. június 7. 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)     

 egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)  

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: munkaközösség-vezetők 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2022. október 14. /Adatszolgáltatás: 2022. október 28./ 

A vizsgálat elvégzése: 2022. december 9-ig 

Felelős: Pusztai Krisztina 

c) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon /2 napon/ 

6. és 8. évfolyamos tanulók 
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Bemeneti és kimeneti mérés _ DIGITÁLIS 

 - szövegértési 

 - matematikai 

 - természettudományi  

- angol vagy német nyelvet első nyelvként tanulók körében kompetenciákat vizsgáló mérések 

d) Országos mérés 4. és 5. évfolyamos tanulók 

 
Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés _ DIGITÁLIS  

 - szövegértési 

 - matematikai kompetenciákat vizsgáló tesztek 

Határidő: Bemeneti mérés: 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között  

   Kimeneti mérés: 2023. március 6. és 2023. június 9. között  

   /Adatszolgáltatás: 2022. szeptember 23. és 2022. november 30../ 

Felelős: Igazgató, Igazgatóhelyettes, Mérés-értékelés szakmai csoport 
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A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. 
5-8. évfolyamokon a vizsgálatok 

elvégzése 

Soós Eszter 

Takács Csaba 

Kovácsné Csákvári 

Beatrix 

2023. 01.09-

2023. 05.12 

2. 
a mérés eredményeinek feltöltése a 

NETFIT informatikai rendszerbe 

Soós Eszter 

Takács Csaba 

Kovácsné Csákvári 

Beatrix 

2023. 06. 15. 

SZAKMAI FELADATOK 

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok  

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. 

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola – intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzés – Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

2022. 

december 

1. 

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok  

sz. esemény / téma felelős határidő 

1. Szaktanácsadók hívása igazgató 2023. január 

2.  

Önértékelési csoport:  

pedagógus önértékelések 

intézményi tanfelügyeletre való felkészülés 

intézményi önértékelés 

igazgató 

Bándoliné Pájer Éva 

Önértékelési Csoport 

2022. 

szeptember – 

2023. május 

3.  
Minősítési eljárás lefolytatása 

 
igazgató 

2022. 

szeptember 20. 

november 10. 

4. 
Minősítési eljárásra portfólió feltöltése 

 

igazgató 

Iván Csilla 

2022. 

november 25. 

5.  
A minősítésre jelentkező pedagógusok 

jelentkeztetése a 2022/2023. tanévben 
igazgató 

2023. március, 

április 

6. 

Mentori feladatok a tanév során gyakornok 

kolléga segítéséhez 

Iván Csilla 

igazgató 

igazgatóhelyettes 
folyamatosan 
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Szakmai ellenőrzés a tanévben: 

 

 

 

 

 

 

 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. 

(VII. 29.) BM rendelet 2. sz. melléklete szabályozza.  

A továbbtanulásért felelős kollégák: Szalay Gabriella és a 8. osztályos osztályfőnökök rendszeresen 

ellenőrzik a határidők pontos betartását. 

A nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás 

ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az 

egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program). 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő, illetve más egyéb 

foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).   

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és 

iránymutatásai szerint az illetékes kormányhivatal által meghatározott időpontban történik.  

Az előkészítésért felelős: igazgató, Boldizsár Katalin 

 

feladat / esemény felelős határidő 

Óvónők meghívása az 1.A, 1.E osztályba 

igazgató 

Kiss Anett 

Révi Renáta 

2022. 

október 25. 
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feladat / esemény felelős határidő 

Szülők tájékoztatása az iskola Pedagógiai 

Programjáról, az iskola épületének bemutatása 

                   1.Iskolaelőkészítő foglalkozás   

igazgató 

Lenner Éva 

 

2022.  

november 19. 9:00 

 
A leendő 1. osztályosok és szüleik meghívása a 

Karácsonyi ünnepségre, a Boldogság Nemzetközi 

Napjára 

 

igazgató 
2022. december 20. 

2023. március 20. 

Szülők tájékoztatása az egész napos iskolai rendszer 

megismertetése, bevezetésének előkészítése 

2.Iskolaelőkészítő foglalkozás 

igazgató 

Lenner Éva 

 

2023. 

 január 14. 9:00 

A szülők tájékoztatása az integrációról, az SNI 

tanulók fejlesztéséről 

3.Iskolaelőkészítő foglalkozás 

igazgató 

Lenner Éva 

Tancsics Anett 

 

2023.  

február 18. 9:00 

Szülői értekezlet 
igazgató 

 

2023.  

május 20. 9:00 

Nyílt tanítási nap az 1. osztályokban 

 

Kiss Anett 
Révi Renáta 

Farkas Gyöngyi 

2023.  

március 23. 8:00-11:00 

 Betekintés a Művészeti Iskola foglalkozásaiba 

 

Novák Tamás,  
Győrfi Judit 

2023. 

március 23. 

Szülői értekezlet  

Tájékoztatás a beiratkozással kapcsolatos 

tudnivalókról 

igazgató 
 

2023.  

április 15. 9:00 

 

1. osztályosok beiratkozása 

 

igazgató 
iskolatitkár 

2023. 

április 20. és 21. 

 

 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való kapcsolatteremtő 

munka, valamint az iskolai honlap híradásai.    
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Pályázatokból adódó szakmai feladatok  

 feladat / esemény felelős határidő 

Folyamatban lévő 

pályázatok 

 

ÖRÖKÖS BOLDOG 

ISKOLA 

pályázat 

NYERTES 

Boldog Iskola 

csoport 
folyamatosan 

 

 

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI 

pályázat 

ÖKO-SPORT 

mnk. 
folyamatosan 

 

 

OKTATÁSI HIVATAL 

BÁZISINTÉZMÉNYE CÍM  

igazgató 

Bázisintézményi 

Munkacsoport 

2020-2023 

Fenntartási időszakban 

lévő projektek 

EFOP 3.3.7-17. 

 

igazgató 

bevont 

pedagógusok 

folyamatosan 

Benyújtásra tervezett 

pályázatok 

PIRLS nemzetközi felmérés 

(Progress in International 

Reading Literacy Study – 

Nemzetközi Szövegértés-

vizsgálat) 

 

 

igazgató 

Beke Péterné 

 

MaTalent 7 online 

tehetséggondozó mérés 

matematikából 

NYERTES 

2022.  

szeptember 14.  

Beke Péterné 

5.A,5.B osztály 

tanulói 

 

 
Kinder Joy of moving –  

A mozgás öröme program 
2023. március 

OKÖ-SPORT 

mnk. vezetője 

 Napközis Erzsébet Tábor 2023. április 
igazgató 

igazgatóhelyettes 

 

OKATÁSI HIVATAL 

BÁZISINTÉZMÉNYE cím 

2023-2026 

2023. január igazgató 
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ÚJ CÍM ISKOLÁNKNAK _  

 

 

 

 

 

 

Intézményünk az eTwinning – európai iskolák közössége elnevezésű Erasmus+ program keretében 

végrehajtott projektje elnyerte a Nemzeti Minősített eTwinning projekt címet. 

Az elismerést az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pontja, az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai 

Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya ítéli oda, azon projekteknek, amelyek megfelelnek egy nemzetközi 

pedagógiai tanácsadó csoport által kidolgozott szempontrendszemek. 

Az értékelésnél figyelembe veszik a pedagógiai innovációt, a tantárgyi integrációt, a tudásmegosztás 

eszközeit, a partnerintézmények közötti kommunikációt és a digitális kompetenciafejlesztés eszközeit. 

Az intézményünkben tanító Pedagógusok Németh-Garas Ágnes és Teschner Valéria Soft skills for a better 

life című projektje ezen értékelési kritériumoknak kiválóan megfelelt, így iskolánknak adományozták az 

„eTwinning partnerintézmény” címet. BÜSZKÉK VAGYUNK PEDAGÓGUSAINKRA ÉS DIÁKJAINKRA! 

 

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

Iskola és családi ház kapcsolata 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az osztályfőnöki munkatervben kerülnek meghatározásra a szülőkkel tervezett közös programok, a tanév 

során legalább egy program. 

 közös sport 

 advent, karácsonyi délután – ADVENTI FORGATAG 

 anyák napja 
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 szalonnasütés 

 kerékpártúra 

Nagyon fontosnak tartjuk a szülők közösségével való kapcsolattartást. A kapcsolattartás része a szülők 

rendszeres tájékoztatása a KRÉTA elektronikus naplón keresztül szülői értekezlet és fogadóóra félévente. 

Minden évben szervezünk nyílt tanítási napot, ahol a szülők betekintést nyernek iskolánkban folyó oktató-

nevelő munkába. A végzős osztályok pályaválasztási szülői értekezlet tartanak.  Munkaközösségünk tagjai 

folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a Szülői Közösséggel. Tudjuk, hogy a személyes találkozások 

alkalmasak az egyéni problémák megoldására, és előzetes időpont egyeztetés alapján fogadó órán kívül is 

fogadjuk a szülőket, ha bármilyen gondjuk van. Telefonon is bármelyik osztályfőnök elérhető. A tanév során 

minden osztály legalább egyszer szervez egy családi napot, mely lehetőséget nyújt kötetlen beszélgetésre 

pedagógus és szülők között. Mára már több pedagógus is tagja a szülők által létrehozott online csoportoknak. 

Itt folyamatosan kapcsolatot tudnak tartani a szülőkkel. Az egyéni problémákkal a messenger-en is megkeresik 

a szülők az osztályfőnököket. 

A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás 

 A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

 városi rendezvényekhez műsor biztosítása 

 városi rendezvényeken való részvétel 

 az együttműködés folyamatos a fenntartóval 

Egyéb kapcsolatok 

 Az iskolát támogató Tudás Fája Közalapítvánnyal való együttműködés 

 Vép Város Önkormányzatával, a GAMESZ vezetővel, a képviselőtestülettel való rendszeres 

kapcsolattartás 

 Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda 

 Vép Város Sportegyesületével, 

 Művelődési Ház és Könyvtár, Vép 

 Vépi Önkéntes tűzoltóság 

 Vép Város Polgárőrsége 

 Rendőrség /iskolarendőr/ 

 Idősek Klubja 

 helyi sajtóba cikkek írása, tájékoztatás iskolánk életéről, eredményeiről 

 városunkban levő középiskolával a jó kapcsolat kialakítása 

 a Plébánia Hivatallal 

 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres 

kapcsolatot tart fenn: 
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• Védőnői Szolgálattal, 

•  Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálattal, 

• Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn 

• Gardamed Humán Gyógyító és Szolgáltató Bt.-vel, 

• Szerémi Dentál Fogászati Kft.-vel. 

 

A tanulók gyermek- és ifjúságvédelmi programja (DADA) oktatásáról és fogadásáról együttműködés van 

az iskola és a  

• Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság között. 

 

A tanulók egészséges életmódra nevelésének, testi-lelki fejlődésének, a mindennapos testedzési 

programjának elősegítése érdekében együttműködés:  

• Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), 

• Szombathelyi Kosárlabda Akadémia,  

• Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) között. 

 

NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLE 

Szakmai munka koordinálása: 
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Munkaközösségek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakmai munkát segítő csoportok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egyéb foglalkozások: 
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A témahetek megszervezése: 
 

Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett témahetek közül iskolánk kettőt választott: 

 Fenntarthatósági témahét / 2023. április 24–28./ ALSÓ TAGOZAT  

 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét /2023. március 6–10./ FELSŐ TAGOZAT 

Felelősök: Munkaközösségvezetők 

 Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanapot választotta. 

/2022. szeptember 30. - Magyar Diáksport Napja/ 

Felelős: ÖKO-SPORT munkaközösség 

Énekkar: 

Résztvevő tanulók: alsó tagozatos tanulók és 5., 6. évfolyamos tanulók 

Időpont: HÉTFŐ 13:30 – 15:00 

A 2022-23-es tanévben folytatjuk az énekkari próbákat. Nagy öröm számomra, hogy a tavalyi évben énekkarra 

jelentkezett gyermekek 3-4 kivétellel az idei évben is örömmel jelentkeztek. Az énekkart többségében alsós 

gyermekek alkotják, a várható létszám: 28-32 gyermek. Az éves program összeállítása folyamatban van. 

Jelenleg ismerkedek az énekkar összetételével, az új kórustagokkal, felmérjük lehetőségeinket. Fő célkitűzés, 

hogy a próbákra örömmel járjanak a gyermekek! A repertoár kialakításában messzemenően figyelek a 

gyermekek igényeire, képességeikre, arra, hogy az együtt éneklés, a szereplések, sikerélményhez juttassák 

őket. Az év során 3-4 nagyobb alkalomra készülünk, ill. a tavalyihoz 

hasonlóan szeretnék megragadni minden lehetőséget, ami a kikapcsolódást vagy a kirándulás lehetőségét 

adja az énekkaros tanulók számára. 

 

Kokas-óra 

A 2020-21-es tanévtől – a 2020 NAT alapelveit figyelembe véve – a komplex művészeti nevelés beépül az 

ének-zene órák anyagába. Iskolánkban ez a szemlélet hangsúlyosan jelen van, hisz heti egy alkalommal az 

1/E és a 2/A osztályokban elindulnak illetve folytatódnak a zenére épülő komplex művészeti órák. Kokas Klára 

zenébe ágyazott komplex művészeti módszerét alkalmazva tapasztalataim a jövőre nézve pozitívak. Úgy 

látjuk, hogy az iskolai nevelést kiegészítő, az egyéni odafigyelésre, az egyes tevékenységek során a szabad 

improvizatív alkotásokra építve feltárjuk a gyermekekben rejlő értékeket, ezzel segítve önmaguk elfogadását. 

Lényeges, hogy tudjanak örülni saját és a társaik által készített alkotásoknak. Az órán nagyon fontos a 

motiváció, a gyermek belső motiváltsága, a koncentrált figyelem, az egyéni alkotás (dramatikus zenei 

mozgások, mesék a zenére, a zene vizuális megjelenítése), az alkotások elbeszélése, bemutatása, valamint 

a társaikhoz való szeretetteljes odafordulás, az óra során teljes együvé válás. A szeretetteljes, bizalmi légkör 

kialakítása. A Kokas-órák hatása az osztályokra: összetartó osztályközösség építése, ahol segítenek 

egymásnak a gyerekek.  

Fontos, hogy a gyermekek minden alkotásban meglássák a szépet, és hol tapssal, hol egy fejsimogatással, 

néhány őszinte gondolattal jutalmazzák társukat. Óriási dolog, hogy mindezeket a lelki „finomságokat” zenébe 

ágyazva a művészetek sodrásában élhetik meg. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 70.§ (2) bekezdése c) pontja alapján, a 2022. év augusztus hó 31. napján tartott 

értekezletén a nevelési-oktatási intézmény 2022/2023. tanévre vonatkozó munkatervét elfogadta. 

 

Kelt: Vép, 2022. szeptember 1. 

 

............................................. 

Molnár Krisztina 

intézményvezető 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők 

aláírása.) 

 

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2022/2023. tanévre vonatkozó munkatervét a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fenntartó, az iskolaszék, az iskolai szülői 

szervezet/közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai 

diákönkormányzat véleményezte. 

 

Kelt: Vép, 2022. szeptember 1. 

 

. 

............................................ 

Bándoliné Pájer Éva 

intézményi tanács képviselője 

 

............................................. 

Hegedűs-Nemes Tímea 

szülői szervezet (közösség) elnöke 

 

............................................. 

név 

iskolaszék képviselője 

 

 

............................................. 

 

diákönkormányzat képviselője, elnöke 

 

 

………………………………………… 

Fodor István 

tankerületi igazgató 
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MELLÉKLETEK 

Munkaközösségek munkaterve 

- Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 

- Felső tagozatos munkaközösség munkaterve 

- ÖKO-Sport munkaközösség munkaterve 

Diákolimpiai részvétel 

Szakmai csoportok munkaterve 

- Bázisintézményi munkaterv 

- Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 

- Fejlesztő Csoport munkaterve 

- IPR éves munkaterv 

- Boldog Iskola Csoport munkaterve 

- DÖK munkaterve 

- Gyermek és Ifjúságvédelem munkaterve 

- Éves Önértékelési Terv 

Programnaptár 

 

FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Nkt. Vhr.) 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

A tanév rendjéről szóló BM miniszteri rendelet 

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 

 


