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1.Bevezető
A 2021/2022-es tanévben továbbra is célunk, hogy egységesen magas színvonalon végezzük munkánkat a járvánnyal kapcsolatos rendelkezések megtartásával, hogy oktató-nevelő tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket a szülők, a környezet számára.
Munkatervünk hagyományainkra, értékeinkre építve; a tagintézmény, a szakmai munkaközösségek
jelen tanévre vonatkozó elképzeléseinek; valamint a törvényi változások összehangolásával szab
irányt munkánknak, éves teendőinknek.
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy Nevelőtestületünk a célokban és a megvalósításban is egységes
legyen, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Mindenki formálja, alakítja az
iskola életét, ezért lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására. Jelen
munkaterv az információáramlásnak is fontos eszköze.
A Munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a
fenntartó, a támogatói környezet bevonásával az egész tanévben igyekszünk biztosítani.
.I.

Jogszabályi háttér:

Külső szabályozók
 A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény;
 1997. évi XXXI. törvény, valamint az e törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek
szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő, 2021. évi módosításairól
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról;
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról;
 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről;
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról és módosításai
 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 24/2020 (II. 24.) Korm. rendelet a a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról;
Belső szabályozók
 A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata.
 A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola Pedagógiai Programja.
 A Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola Házirendje
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II. Helyzetelemzés
II. 1. Személyi feltételek alakulása
A 2021/2022-es tanévre a Tankerület 48,08 pedagógus álláshelyet biztosított részünkre. Minden tanítási órát megfelelő végzettségű pedagógus lát el. Egy gyógypedagógus végzettségű kolléga dolgozik
iskolánkban, iskolapszichológusunk nincs, de átképzéssel utolsó éves hallgatóként pszichológusi
végzettséget szerez egy kollégánk, szintén utolsó éves fejlesztő pedagógus egy tanítónk, logopédusunk sajnos nincs. Az idei tanévben autista specifikus fejlesztés biztosított lesz iskolánkban, utazó
gyógypedagógus fogja ezt a feladatot ellátni.
Az SNI, BTMN státuszú gyermekek ellátását egyetlen gyógypedagógusunk végzi, aki fejlesztőpedagógusként 1-8. évfolyamosokat fejleszt, Kartalon és Versegen, illetve utazó gyógypedagógus is fejleszti autista tanulóinkat. A pszichológus hiánya miatt utolsó éves pszichológus hallgatónk ún. beszélgető órákat tart a konfliktusos helyzetbe kerülő gyerekek számára. A további szakképesítések
megszerzésével a következő tanévtől már megnyugtatóan alakul a problémával küzdő gyerekek fejlesztése.
A kémia tantárgy oktatását, a tanulószoba és napközis feladatok ellátását nyugdíjas pedagógusok
bevonásával sikerült megoldani. A túlórák száma jelentősen csökkent, így a pedagógusok leterheltségén is tudtunk enyhíteni. Egy matematika-testnevelés szakos, egy ének szakos, egy informatika szakos és három tanító szakos pedagógus felvételére került sor a tanév elején.
NOMS és technikai dolgozóink változatlan létszámban segítik munkánkat: 2 iskolatitkár, 4,5 pedagógiai asszisztens, 0,5 rendszergazda, 1 könyvtáros asszisztens, 9 takarító, 1 portás, 1 karbantartó
végzi a munkákat.
Tartós távollevő kollégák: 5 fő gyes-gyed idejét tölti.
II. 2. Intézményvezetés
Elekné Kisbenedek Csilla

intézményvezető

Bartók Anikó

intézményvezető-helyettes

Kiss Judit

intézményvezető-helyettes

Tassy József

tagintézmény-vezető

Iskolavezetőségi tagok alsó tagozat:
Tóthné Székely Adrien

1.-2. o. munkaközösség-vezető
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Konczné Krácser Emese

3.-4. o. munkaközösség-vezető

Iskolavezetőségi tagok felső tagozat:
Édes Andrea

Nevelési munkaközösség-vezető

Mitter Klára

Humán munkaközösség-vezető

Törösné Varga Krisztina

Reál munkaközösség-vezető

Valentínyi Márta

Gyermekvédelmi felelős

Egyéb tisztségviselők:
Kovács Anett

Diákönkormányzatot segítő pedagógus

Tóth Márta

Gyermekvédelmi felelős – alsó tagozat

Szászi Tibor

Gyermekvédelmi felelős – felső tagozat

Klotz Márta

SNI koordinátor

Klotz Márta

Pályaválasztási felelős

Bognár László

Pályaválasztási felelős

Édes Andrea

Mentorálási koordinátor – felső tagozat

Mikusné Papp Bernadett, Tóthné Székely Adrien

Mentorálási koordinátor – alsó tagozat

Kiss Judit

Egészségvédelmi koordinátor-alsó tagozat

Bartók Anikó

Egészségvédelmi koordinátor-felső tagozat

II. 3. Alsó tagozatos pedagógusok
1. Adáminé Tóth Zsuzsa

nyugdíjas pedagógus

2. Baloghné Tamás Ildikó

tanító, ének-zene szakkollégium

3. Batizi-Pócsi Györgyné

tanító, ének-zene szakkollégium

4. Bereczkiné Dóra Tünde

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltség terület

5. Bertók Adrienn

néptáncpedagógus

6. Cselényiné Róka Erzsébet

tanító, könyvtár szakkollégium

7. Geigerné Agócs Ágnes

tanító, ének-zene szakkollégium

8. Győri Klarissza Klára

tanító, mat.-magyar nyelv és irodalom műv. terület

9. Hegedűsné Megyeri Andrea

tanító, könyvtár szakkollégium

10. Jelencsik Fanni Eszter

tanító, angol műveltségi terület

11. Kalcsóné Pintér Beáta

tanító, testnevelés műv.terület, testnevelés szakos tanár
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12. Kiss Judit

tanító, testnevelés műveltség terület, intézményvez.-helyettes

13. Kissné Soós Judit

tanító

14. Konczné Krácser Emese

tanító, családi, háztartási, gazdasági ismeretek műv.ter.

15. Mikusné Papp Bernadett

tanító, ember és társadalom műv. terület

16. Páliné Ágoston Judit

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

17. Strausz Ágnes

tanító, ember és társadalom műveltségi terület

18. Szoleczky-Borka Galina

tanító, vizuális nevelés műveltségi terület

19. Tomis Klaudia

tanító, ember és társadalom műveltségi terület

20. Tóth Márta

tanító, vizuális nevelés műveltségi terület

21. Tóthné Székely Adrien

tanító, rajz szakkollégium

II. 4. Felső tagozatos pedagógusok

1. Ácsné Tóth Bea

fizika-matematika szakos tanár

2. Bartók Anikó

földrajz, biológia szakos tanár, intézményvez.-helyettes

3. Bognár László

történelem, földrajz szakos tanár

4. Édes Andrea

tanító, matematika műveltségterület

5. Elekné Kisbenedek Csilla

tanító, ének-zene szakkollégium, intézményvezető
erkölcstan, etika szakos pedagógus

6. Erőss Balázs

zeneszerzés szak

7. Fülöpné Krusper Lídia

nyugdíjas pedagógus, kémia- matematika szak

8. Karácsony Aida

angol szakos tanár

9. Kerekes Csaba

tanító, testnevelés szakos tanár

10. Kiss Melinda

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár;
filológus, angol nyelv és világir. szakos ált. iskolai tanár

11. Klotz Márta

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, történelem szakos tanár

12. Konczné Kalmár Mária

földrajz-történelem szakos tanár, napközis nevelő

13. Kovács Anett

magyar, multikulturális nevelés szakos tanár

14. Kratofil Sándor

testnevelés szakos tanár

15. Labancz Erzsébet

nyugdíjas pedagógus, tanulószoba vezető

16. Ladócsy László

történelem, rajz szakos tanár

17. Mitter Klára

magyar szakos tanár

18. Pechó Ferencné

magyar, könyvtár szakos tanár
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19. Szászi Tibor

tanító, számítástechnika szakos tanár

20. Széchyné Gebei Krisztina

matematika, testnevelés szakos tanár

21. Varga János Zoltán

történelem és informatika szakos tanár

22. Tassy József

történelem, földrajz szakos tanár

23. Törösné Varga Krisztina

matematika szakos tanár és könyvtáros

II. 5. Versegi Tagiskola pedagógusai
1. Tassy József

földrajz, történelem szakos tanár, tagintézmény-vezető

3. Tóth Bernadett

tanító, ukrán nyelv műveltségi terület

4. Gergely Mihály

tanító, ének-zene műveltségi terület

5. Tassy Andrea Erzsébet

tanító, testnevelés műveltségi terület

6. Molnár Erzsébet

nyugdíjas pedagógus

7. Nagy Pálné

nyugdíjas pedagógus

II. 6. Hitoktatók
Kiss Dávid
Kovácsné Tégen Sára
Szabados Tamás
Szabóné Lajtos Lilla
Utschalottné Nagy Ágnes
Vaskóné Kvaka Renáta
Szociális segítő
Herbák Andrea
II. 7. Munkaközösségek
1.-2. o. munkaközösség

12 fő

vezetője: Tóthné Székely Adrien
3.-4. o. munkaközösség

8 fő

vezetője: Konczné Krácser Emese
Nevelési munkaközösség

22 fő

vezetője: Édes Andrea
Humán munkaközösség

11 fő
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vezetője: Mitter Klára
Reál munkaközösség

9 fő

vezetője: Törösné Varga Krisztina
Versegi munkaközösség

4 fő

vezetője: Tassy József

II. 7.

A nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak:

Kiss Istvánné

iskolatitkár

Pozsár Alexandra

iskolatitkár

Sütő Viktória

pedagógiai asszisztens

Valentínyi Márta

pedagógiai asszisztens

Lantosné Hartó Ibolya

pedagógiai asszisztens

Kalcsó Krisztiánné

pedagógiai asszisztens

Tóth-Kiss Kinga Viktória

pedagógiai asszisztens

Fodorné Deák Katalin

könyvtáros asszisztens

Péter Gábor

megbízott rendszergazda

Palencsár Szilvia

adminisztrációs munkát segítő közalkalmazott

Kissné Pócsik Zita

adminisztrációs munkát segítő közalkalmazott

Technikai dolgozók a kartali iskolában:
Bán Istvánné

takarítónő

Horváth Istvánné

takarítónő

Laczik Krisztina

takarítónő

Strausz Krisztina

takarítónő

Tarnai Józsefné

takarítónő

Holicza Józsefné

takarítónő

Ökrös Lászlóné

takarítónő

Pethő Attila

karbantartó

Péter Gábor

portás

Technikai dolgozók a Versegi tagiskolában:
Szénási Tünde

takarítónő

Oláh Julianna

takarítónő
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II. 8. Szülői munkaközösség
Kartal
oszt.
1.a

1.b

1.z

2. a

2.b

2.z

3.a

3.z

4.a

4.b

4.z

Alsó tagozat
név
Jambrich-Kovács Nikoletta
Tóth György Istvánné
Vaskóné Kvaka Renáta
Juhász Edit
Nagy Tímea
Ruszkai-Geiger Beáta
Jurányiné Malina Judit
Korsósné Tarnai Bernadett
Szabó-Szász Katalin
Forgóné Csécsei Adrienn
Kissné Oláh Mária
Szabóné Molnár Henrietta
Putnoki-Ábel Petra
Konkoly Ágnes
Széplaki Annamária
Palencsár Szilvia
Kiss Melinda
Bocsokné Magyar Zsuzsanna
Tóth György
Ráczné Sárvári Ágnes
Imréné Kun Beáta
Juhász Barbara
Bagi Zsanett
Lados Henrietta
Erdőfiné Sinkó Tímea
Homokné Sütő Zsuzsanna
Imréné Kun Beáta
Pethő Eszter
Dudok Edina
Szelei Nikolett
Szarvas Tivadar
Baljer Csabáné
Jakusné Apkó Krisztina

oszt.

Felső tagozat
név
Ocskó Henrietta
Lakatos-Kisné Bartók Gyöngyi
Sütő Viktória
Sütő-Deák Krisztina
Príma Anita
Horváth Enikő
Törösné Varga Krisztina
Tóth Anika

5.a

5.b

5.c

5. a

5. b

6.a

Pajor Dóra
Ruszkai Anna
Lantos Julianna

oszt.
1.v

Makó Brigitta
Zámbó Klaudia

2.v

Volák Orsolya
Huszár Tamásné

3.v

Dángui Izidóra
Dobos Miklós

4. v

6.c

7.a

7.b

Juhász Edina
Petra Attiláné
Szabó Enikő
Maczkóné Nagy Ildikó
Dóra Beáta

7.c

8.a
8.b

Hrustinszki Mónika
Török Katalin

Lakatos Lívia Dóra
Homok Edina
Benga Beatrix
Ocskó Henrietta
Lakatos-Kisné Bartók Gyöngyi
Sütő Viktória
Sütő-Deák Krisztina
Príma Anita
Horváth Istvánné
Törösné Varga Krisztina
Tóth Anikó
Kissné Bozány Zsuzsanna
Pikács Szandra
Kiss Hajnalka
Nánási Erika
Bittó Attiláné
Juhász Zsoltné

6.b

Verseg
Alsó tagozat
név

Lengyel Zsuzsanna
Mészárosné Koncz Szilvia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Tanulókra vonatkozó adatok:
Alsó tagozat
Felső tagozat
Versegi Tagiskola

248 fő
209+3 fő
53

Összesen:

510+3 (jogviszonya szünetel) fő
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Osztályok
ALSÓ
1.a
1.b
1.z
2. a
2.b
2.z
3.a
3.z
4.a
4.b
4.z
Össz.:
FELSŐ
5.a
5.b
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
Össz.:

VERSEG
1. v
2. v
3. v
4. v
Össz.:

Létszám
19
16
7
11
53

Létszám
23
25
24
25
24
24
28
26
19
15
17
248 fő
Létszám
22
21
21
17
18
22
20
20+1
25+2
23
209+3
fő

Osztályfőnök
Szoleczky-Borka Galina
Batizi-Pócsi Györgyné - Tóth Márta
Kalcsóné Pintér Beáta - Tóthné Székely Adrien
Győri Klarissza Klára
Strausz Ágnes – Jelencsik Fanni Eszter
Geigerné Agócs Ágnes – Mikusné Papp Bernadett
Konczné Krácser Emese
Páliné Ágoston Judit
Bereczkiné Dóra Tünde
Hegedűsné Megyeri Andrea
Baloghné Tamás Ildikó
Osztályfőnök
Kratofil Sándor
Törösné Varga Krisztina
Konczné Kalmár Mária
Kerekes Csaba
Édes Andrea
Ladócsy László
Szászi Tibor
Mitter Klára
Bognár László
Klotz Márta
ebből 3 fő jogviszonya szünetel

Osztályfőnök
Tassy Andrea
Tóth Bernadett
Gergely Mihály
Gergely Mihály

Napközis csoportok:
ALSÓ
1.sz.
2.sz.
3.sz.
4.sz.

Na
Na
Na
Na

Létszám
19 fő
22 fő
20 fő
20 fő

Napközit vezető pedagógus
Tomis Klaudia
Kissné Soós Judit
Cselényiné Róka Erzsébet
Adáminé Tóth Zsuzsa – Bertók Adrienn
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FELSŐ
felső nap5-8. évf
közi
tanulószoba 5-8. évf.

Létszám
29

VERSEG
napk.

Létszám
36 fő

1.-4. v

Napközit vezető pedagógus
Konczné Kalmár Mária – Varga János Zoltán
Labancz Erzsébet

12

Napközit vezető pedagógus
Tassy József - -Gergely Mihály

IV. A 2021/2022. tanév rendje:
A szorgalmi idő:
- első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda)
- utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda)
A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap.
A szorgalmi idő első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskoláknak 2022. január 28-ig kell értesíteniük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek
-TÓL

-IG

szünet előtti utolsó

a szünet utáni első

tanítási nap

tanítási nap
2021. november 2.

őszi

2021. október 25.

2021. október 29.

2021. október 22.

téli

2021. december 22.

2021. december

2021. december 21. 2022. január 3.
pályaválasztási

31.

nap
tavaszi 2022. április 14.

2022. április 19.

2022. április 13.

2022. április 20.

A szorgalmi idő alatt – a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat
fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével
az iskolai diákönkormányzat döntött, egy tanításnélküli munkanapot pályaválasztási célokra használunk fel.
A tanítás nélküli munkanapok tervezése:
1. 2021. december 21. (kedd)

önértékelési feladatok elvégzése

2. 2022. január 3. (hétfő)

pályaválasztási nap
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3. 2022. ………

tankerületi és iskolai szakmai nap

4. 2022. április 20. (szerda)

évvégi mérések előkészítése

5. 2022. június 14. (kedd)

tanulmányi kirándulások

6. 2022. június 15. (szerda)

diákönkormányzat napja

Szombati munkanapok:
2021. december 11. (szombat)

szabadság

Munkanap áthelyezés
2022. március 26-át (szombat) 2022. június 11-én (szombat) dolgozzuk le (ballagás).
Nemzeti ünnepek, iskolai emléknapok, ünnepségek:
Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját
őrző emléknapok, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések:
Tanévnyitó ünnepély
Aradi vértanúk napja - október 6.
Október 23-i nemzeti ünnep
Mikulás napi vigaszság (ha lehetséges)
Karácsonyi műsor (ha lehetséges)
Magyar Kultúra Napja
Farsang (ha lehetséges)
Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai
Március 15-i nemzeti ünnep
Költészet Napja
Holokauszt áldozatai
Évzáró műsor (ha lehetséges hangverseny)
Nemzeti Összetartozás Napja
Könyves nap
Ballagás (ha lehetséges)
Tanévzáró ünnepély (ha lehetséges)

február 25.
április 15.
június 4.

2021. szeptember 1.
2021. október 6.
2021. október 22.
2021. december 3.
2021. december 20
2022. január 21.
2022. február 11.
2022. február 25.
2022. március 11.
2022. április 11.
2022. április 13.
2022. május 06.
2022. június 03.
2022.június 03.
2022. június 11.
2021. június 18.

A megemlékezéseket a járványhelyzet alakulásától függően szükség esetén osztálykeretben
vagy osztályfőnöki órákon tartjuk.
Tantestületi értekezletek, vizsgák, nyílt napok
Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet
Intézményi értékelés
Nyílt nap a felső tagozaton
Nyílt nap az alsó tagozaton 1-4 évf.

Időpont
2021.08.23.
2021.09.13.
2021.10 hó
elmarad
elmarad

Felelős
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
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Könyves klub 5 oszt.
Nívó felső
Félévi osztályozó vizsga

2022.01.10.
2022.01.14.
2022.01.20.
Félévi osztályozó értekezlet alsó tagozat
2022.01.25.
Félévi osztályozó értekezlet felső tagozat
2022.01.24.
Félévi értekezlet
2022.02.07.
Nyílt nap a leendő 1.osztályosok szülei 2022.03.10.
részére (ha lehetséges)
Évvégi osztályozó vizsga
2022.06.08.
Év végi osztályozó értekezlet alsó tagozat
2022.06.13.
Év végi osztályozó értekezlet felső tagozat 2022.06.08.
Évzáró értekezlet
2022.06.27.
Évvégi javító vizsga
2022.08.29.

minden pedagógus
munkaközösség vezetők
intézményvezető helyettesek
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
intézményvezető
minden pedagógus
intézményvezető helyettesek
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
intézményvezető
intézményvezető helyettesek

Iskolavezetőségi értekezlet: minden hónap utolsó hétfő délután.
Munkaértekezlet:
- felső tagozat: általában hétfőn 14.30 óra
- alsó tagozat: általában kedden 14.00 óra
- Verseg: általában szerda 14.00 óra
Munkaközösségi értekezletek a munkatervek szerint.
Szülői értekezletek:
1. évfolyam
2021.09.01.
2. évfolyam
2021.09.02
3. évfolyam
2021.09.03.
4. évfolyam
2021.09.06.
5. évfolyam
2021.09.07.
6. évfolyam
2021.09.08
7. évfolyam
2021.09.09.
8. évfolyam
2021.09.13.

2022.01.04.
2022.01.05.
2022.01.06.
2022.01.07.
2022.02.14.
2022.02.15.
2022.02.17.
2022.02.16.

2022.04.25.
2022.04.26.
2022.04.27.
2022.04.28.
2022.05.09.
2022.05.10.
2022.05.11.
2022..05.12.

1.v
2.v
3.v
4.v

2022.02.01.
2022.02.02.
2022.02.03.
2022.02.04.

2022.05.03.
2022.05.04.
2022.05.05.
2022.05.06.

2021.09.01.
2021.09.01.
2021.09.01.
2021.09.08.

Fogadó órák:
ALSÓ
FELSŐ
VERSEG

2021.11.09.
2021.11.08.
2021.10.14.

2022.03.22.
2022.04.04.
2022.03.07.
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Országos és iskolai mérések, ellenőrzések és időpontjuk:
ORSZÁGOS MÉRÉSEK, ELLENŐRZÉSEK
2021. október 15.
1. évfolyamos tanulók
2021. november 5..
1. évfolyamos tanulók
2021. szeptember 20-október
11.
2021.december 10-ig.
2021. október 15.

2021. október 1 és 2022.
június 10. között
2022. május 15-ig
2022. február 28-ig
2022. március 11.
2022. április 25-ig
2022. május 18-31-ig
2022. május 4-17-ig
2022. május 7-17-ig.
2022. május 18-31-ig
HELYI MÉRÉSEK
2022.01.14.
2022.01.04-21-ig
2022.05.13.
2022. 05.02-től-27-ig

8. évfolyam

csoportos szűrés
létszám jelentés az OH-nak a
kiszűrt tanulókról.
pályaválasztási komp. vizsg.

a kiszűrt 1. évfolyamos tanulók mérése
KIR intézménytörzs, személyi nyilvántartás adatai
2020. október 1.-i adatszolgáltatás
Lemorzsolódási adatszolgáltatás
5-8. évfolyam

DIFER

4-8. évfolyam
1-4. évfolyam
4-8. évfolyam
1-8. évfolyam

Nívócsoportos mérések
félévi mérések
Nívócsoportos mérések
Év végi mérések

Iskolai ellenőrzés

A tanulók fizikai állapotának
és edzettségének vizsgálata.
Az eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe
A 2021. évi országos mérés eredményeinek nyilvánosságra
hozatala
A kompetencia mérésben résztvevő tanulók adatainak beküldése
2021. évi országos mérés intézményi elemzése
6. évfolyam
Írásbeli idegen nyelvi online
mérés
8. évfolyam
Írásbeli idegen nyelvi online
mérés
8. évfolyam
Országos online kompetencia
mérés (szövegértés, matematika és természettudomány)
6. évfolyam
Országos online kompetencia
mérés (szövegértés, matematika és természettudomány)

Projektnapok:
1.
2.

Téma:
Fenntarthatósági témahét
Könyves nap
Fenntarthatóság, egészség nevelés, prevenciós közlekedés- és
életbiztonsági foglalkozások, sportversenyek

Időpont:
2022. április 25-29.
2022. június 3.
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Beiskolázással kapcsolatos feladatok:
Elsősök:
-

2021. október intézményvezetői kapcsolatfelvétel az óvodavezetővel, tájékozódás a várható iskolába lépők létszámáról.

-

2021. október 8. 1. osztályosok látogatása az óvodába

-

2021. november 19. óvónők látogatása az iskolai nyílt nap tanítási óráin

-

2022. február kapcsolatfelvétel az egyházakkal

-

2022. március a beiratkozással kapcsolatos eljárásrendet és időpontokat tartalmazó Kormányhiva-

ELMARAD
ELMARAD

tali rendelkezés megjelenésének várható ideje
-

2022. március 1. Látogatás az óvodában, a leendő énekes osztályba kerülő gyermekek meghallgatása

(ha lehetséges)

-

2022. március 2.

Beszélgetés az óvodában a leendő elsősök óvó nénijeivel

-

2022.március 10.

-

2022. március 16. Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szülei részére

Nyílt nap a leendő első osztályosok szülei részére
Az iskolánkba bejelentkezett egyházak tájékoztatója

-

2022. március 25. Szülők tájékoztatása a javaslatról az énekes osztályba

-

2022. április 12.

A leendő első osztályosok iskolai látogatása (ha lehetséges)

-

2022. április 26.

A leendő első osztályos tanító nénik látogatása az óvodába

(ha lehetséges)
A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési dobbantó programba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020/21. tanévben a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete
szerint.
2021. október 31.
Tájékoztatás a középiskolai felvételi eljárás rendjéről
2021. október 31.
Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamos tanulók szüleit, hogy a
szülőknek közösen kell dönteniük az iskoláztatással kapcsolatos kérdésekről és
a vitás helyzetek kezeléséről
2021. november 16. Központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékének közzé
tétele az OH honlapján
2021. december 3. Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe
2021. december 10. Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása
2022. január 22.
Központi írásbeli felvételi vizsgák
10 óra
2022. január 27.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák betegség akadályoztatás esetén
14 óra
2022. február 7.
A szervező intézmények értesítik a tanulókat a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről
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2022 .február 18.

Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása a középiskolába és az OH-nak. A 6
és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezést a szülők továbbítják a gimnáziumnak, OH-nak
2022.február 22 - március 11.
Szóbeli felvételi vizsgák az általános felvételi eljárás keretében
2022. március 16.
A jelentkezők felvételi jegyzékét a középiskola nyilvánossá teszi
2022. március 21-22. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége
2022. március 23.
Módosító tanulói adatlapok megküldése az OH-nak. Az általános iskola elzárva
őrzi az eredeti tanulói adatlap egyik példányát, melyet korábban beküldött
2022.április 29.
A jelentkezők és az általános iskolák értesítése a felvételről vagy az elutasításról
2022. június 1.
Felvételi jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál
2022.június ….
Tanköteles tanulók felvételének kezdeményezése a Köznevelési Dobbantó
Programba vagy a Szakképzési Dobbantó Programba
2022.június 20-22. Beiratkozás a középfokú iskolákba
2022. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Dobbantó Programba
2022. május 9 – augusztus 31.
A középfokú iskolák rendkívüli felvételi eljárást tarthatnak

IV. A 2021/2022. tanév kiemelt feladatai:
A tanév fő célkitűzési:
1. Az intézményi fenntarthatóság lehetőségei
Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában, energiatakarékosság, az alternatív energiafelhasználás lehetőségei (napelem az iskolában). Takarékossági lehetőségek, vízhasználat csökkentése, tudatos vásárlás – újrahasznosítás (sulizsák, elemgyűjtés, papírgyűjtés, kupakgyűjtés),
szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag), újrahasznosított papíráruk használata az intézményben. Tanórai lehetőségek kihasználása a fenntarthatósággal kapcsolatosan
2. Az adaptív tanulás lehetőségei, a módszer megismerése
Az egyéni fejlesztés érdekében a módszer megismerése, kipróbálása. Ehhez a témához kapcsolódóan szakmai napot tartunk. A választhatóság lehetőségeinek megteremtése.
3. Kompetencia alapú oktatás eredményessége
Különös figyelmet kell fordítani a tanulói kompetenciák fejlesztésére, a tanulási és mérési
eredmények növelése érdekében.

-

V/I. Feladatok szervezési-vezetési területen
a napi munkavégzéshez szükséges információk biztosítása internetes és hagyományos felületek segítségével
a szakmai munkaközösségek, önálló munkacsoportok módszertani fejlesztéssel járuljanak
hozzá az iskolai célkitűzések megvalósításához
az új pedagógusok segítése
szervezeti kultúra fejlesztése, munkaközösség-vezetők nagyobb szerepvállalása a szakmai
vezetésben, önálló munkacsoportok munkája
minősítések, önértékelések, tanfelügyelet segítése, a velük kapcsolatos feladatok elvégzése
egyenlő teherelosztás a tantestület tagjai között a lehetőségeinken belül
a dokumentumok, digitális napló egységes, naprakész, pontos vezetése
szülők bevonása az iskola életébe
önértékelési csoportok működtetése, intézményi és pedagógus önértékelések elkészítése
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a pályaválasztás fokozott segítése és a digitális felületek használatához tudásmegosztások
szervezése

-

-

-

-

V/II. Feladatok oktatási területen
a fenntarthatósági szempontok érvényesítése
a digitális differenciálás lehetőségei
differenciálás a mindennapos gyakorlatban
a tanulás segítését új módszertani lehetőségek megismerésével, kihasználásával is biztosítani
kell (adaptív tanulás)
kiemelten kell kezelni a kompetencia alapú oktatást
iskolai eredményességünk fenntartása, a 2021-es kompetenciamérés eredményeinek elemzése alapján
a lemorzsolódó tanulók számának csökkentése, a legtöbbet javító tanuló jutalmazása félévkor, év végén
elméleti, közismereti tárgyak átlagának javítása, folyamatos motiválás, ellenőrzés, számonkérés mellett
mindennapos testmozgás-testnevelés lehetőségeinek kihasználása a testi nevelés fejlesztése
érdekében
a digitális felületek kihasználása az otthoni tanulás érdekében a hiányzó tanulók érdekében
digitális pályaválasztási felületek, tesztek használata
digitális tehetségmérési felület használata (5. évfolyam)

V/III: Feladatok a nevelés területén
-

a fenntarthatóság szempontjai, etikus, életkornak megfelelő tartalmak
tanulásra, adatgyűjtésre alkalmas felületek használata, ajánlása
az adaptív tanulás személyiségfejlesztő hatásainak megismerése
a délutánok hatékony, motiváló erejű megszervezése
tanulói viselkedéskultúra a fenntarthatósággal kapcsolatosan
a tanulói környezet tevékeny javítása (rendezettség, fenntarthatóság)
egészségtudatos látásmód, higiénés szokások, egészségvédelem
a kortárs irodalmi alkotások iskolai felhasználása tanórán és tanórán kívüli lehetőségek bevonásával
a tanulói kompetenciák fejlesztése, új módszertani lehetőségek felhasználásával (adaptív tanulás)
szabadidős mozgástevékenységek szervezése

V/IV. Szakmai innováció:
Munkacsoportot szervezünk: fenntarthatóság, adaptív tanulás, önértékelés.
Módszertani kultúrafejlesztés:
A digitális felületek kihasználására a fenntarthatósági munkacsoport ajánlókat, linkgyűjteményt
készít, melyet saját munkaközösségében tudásmegosztással terjeszt.
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Az adaptív tanulás munkacsoport a bemutató órához szempontsort készít, hospitálások szervezésével ösztönzi a kollégákat munkamódszereik felülvizsgálatára az adaptív tanulás megismerésével.
Az önértékelés munkacsoport pedagógusok és az intézmény önértékelését végzi, ezzel is hozzájárulnak módszertani kultúránk fejlesztéséhez, a pedagógus kompetenciák monitorozásához.

VI. Ellenőrzési terv
Az ellenőrzéseket az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek vagy az általuk megbízott
személyek végzik.
Ellenőrzés területe

Módszer, szempont
szeptember - október

Szervezési feladatok
 Tankönyv
 Órarend
 Tantárgyfelosztás, KRÉTA
 Ügyeletek
 Napközis csoportok szervezése
 Szakkörök, korrepetálások szerv.
 Tárgyi feltételek alakulása
 Tűz- és munkavédelem
 Az épület bejárása
 Nyári nagytakarítás és karbantartás
 Fertőtlenítő takarítások: óraközi, napi, heti
 A távolságtartás, fertőtlenítés, lázmérés feladatai
 Baleset és munkavédelmi oktatás
 Iskolagyümölcs és tej nyilvántartás,
SNI ellátás
 Digitális oktatási felületek
Pedagógiai munka
 Év eleji felmérések
 Tanmenetek
Intézményi munkaterv
 Munkaközösségek munkatervei
 Óralátogatás: fejlesztő foglalkozás
Adminisztrációs munka
 Tanuló nyilvántartás, beírási napló
 Statisztika
 Digitális naplók
 Törzslapok
 Lemorzsolódás
 Etika/hit és erkölcstan

Megvalósíthatóság
Szervezettség
Törvényi megfelelés

Kiürítési terv, menekülési útvonal
Balesetmentesség, tisztaság
Felületek fertőtlenítése, szellőztetés, maszkhasználat, megváltozott ügyeleti és ebédeltetési rend

Javítás, értékelés módja
Ütemezés, egyeztetés a kerettantervvel
Előírásoknak való megfelelés
Fejlesztés és adminisztrációs munka
Differenciált fejlesztés, fenntarthatóság
Választhatóság és tanulói kompetenciák
fejlesztése
Naplók pontos vezetése
Adatok valódisága, pontossága
Adatok pontos kitöltése
Digitális felületek pontossága
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BTMN, SNI tanulók
Tanulói és dolgozói adatok
Kötött munkaidő elrendelése
KRÉTA KIR, KIRA, KIR 2 aktualizálása
Teljesítés igazolások
Állománytábla, túlórák, megbízások
Tankönyv igények felmérése
november – december - január

Szervezési feladatok:
 Fejlesztőpedagógiai munka
 Gyermekvédelem
 Az épület bejárása
 Karbantartási munkák
 Takarítás, fertőtlenítés
 Tantermek és öltözőszekrények
Pedagógiai munka:
 Óralátogatások a felső tagozaton
 Mentorálás
 Munkaközösségi foglalkozás
 Tanulmányi versenyek
 Félévi felmérések, nívócsoport
 Félévi munka értékelése
 Műsorok, rendezvények
Adminisztrációs munka:
 Továbbtanulási lapok
 Teljesítés igazolások
 Digitális napló
 Átsorolások: január 1.

Osztályfőnökök és a fejlesztőpedagógusok
együttműködése
Adminisztrációs tevékenység
Megbeszélés
Bejárás
Adminisztrációs tevékenység
Rendezettség
Digitális felületek használata a tanórán
Differenciált fejlesztés, fenntarthatóság
Választhatóság és tanulói kompetenciák
fejlesztése
Felkészítés módja, eredményessége
Tapasztalatok összegzése
Munkaközösségi programok látogatása
Kitűnők, bukottak, BTM, SNI tanulók
Adminisztrációs tevékenység pontossága
Határidők betartása, szervezettség
Statisztika,
Érdemjegyek száma, PP-nak való megfelelés
Adatok nyilvántartása, vezetése, megfelelő
záradékok alkalmazása

február – március – április
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Szervezési feladatok:
 Első osztályosok beiskolázása
 Nyolcadikosok továbbtanulása
 Fizikai állapotfelmérés
Pedagógiai munka:
 Óralátogatás új kollégáknál és az
alsó tagozaton, SNI tanulóknál
 Mentorálás
Kompetencia eredmények elemzése
Adminisztrációs munka:
 Pedagógus továbbképzések
 Átsorolások, személyi anyagok ellenőrzése
 Következő évi beiskolázási terv (továbbképzési terv) elkészítése
 teljesített továbbképzések adminisztrálása

Szülői, pedagógiai igények figyelembe vétele, összehangolása
Továbbtanulási módosítások pontos kitöltése, időben postázása
A segítségnyújtás eredményessége
Digitális felületek használata a tanórán
Differenciált fejlesztés, fenntarthatóság
Választhatóság és tanulói kompetenciák
fejlesztése
Létszámok és naplóvezetés, pedagógiai tervezés
Osztályfőnöki elemzések, értékelések, fejlesztési területek meghatározása
Törvényeknek való megfelelés
Törvényesség betartása

május – június
Szervezési feladatok:
 Év végi tanulmányi kirándulások (ha
lehetséges)
 Tanulószoba, napközi
 PP, SZMSZ, Házirend
 lemorzsolódás vizsgálata
Pedagógiai munka:
 Országos mérések
 Kompetencia intézkedési terv
 Év végi felmérések, nívócsoportos
mérések.
 Beszámolók
Adminisztrációs munka:
 Naplók, bizonyítványok, anyakönyvek
 Beszámolók, éves munka értékelése
 etika/hit és erkölcstan adatszolgáltatás
 lemorzsolódási mutatók

Szakmai program, tervezettség
Zavartalan lebonyolítás
Igényfelmérés
Aktualizálás, változások
10%!
Törvénynek megfelelő lebonyolítás
Elkészítés a rendeletnek megfelelően
Határidők, szabályok betartása

Statisztika
Érdemjegyek száma
Adatok nyilvántartása, vezetése, megfelelő
záradékok alkalmazása

Folyamatos ellenőrzés területei:
 Munkába érkezés
 Pontos órakezdés, óra befejezés
 Ügyeleti munka ellenőrzése
 Önértékeléssel, minősítéssel, digitális naplóval kapcsolatos feladatok
NOMS és technikai dolgozók:
A munkaköri leírásban foglaltak precíz, pontos, lelkiismeretes végrehajtása. Az iskolai környezet
szépítése, épület, udvar, bejárat , előkert.
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VII. Intézményi mozgásprogram feladatterve
Hónap
Szeptember
Október
November
December
Január

Alsó tagozatos programok
Magyar Diáksport Napja
Mezei futóverseny
Mikulás Kupa
Mikulás Kupa
Szánkózás, téli játékok

Február

Szánkózás, téli játékok

Március
Április

Sportdélután-kölyökatlétika
Tavaszváró játékos program Versegen
Túrák (ha lehetséges)

Május
Június

Tanulmányi kirándulás, Könyves
nap (ha lehetséges)

Felső tagozatos programok
Természetjárás - turisztika
Év eleji teremfoci kupa
Mikulás Kupa
Mikulás Kupa
Szánkózás, téli játékok, korcsolyázás
(ha lehetséges)
Szánkózás, téli játékok, korcsolyázás
(ha lehetséges)
Méta Meeting
Kerékpártúra (ha lehetséges)
Túrák (ha lehetséges)
Tanulmányi kirándulás, Könyves nap
(ha lehetséges)
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VIII. Versenyek
A helyi versenyek a munkaközösségek munkaterveiben találhatóak. A tankerületi és külső
szervezésű versenyek elmaradnak, csak ingyenes digitális versenyekbe kapcsolódunk be.

1.

verseny,vetélkedő
megnevezése
Tankerületi mezei
futóverseny

2.

Tankerületi
teremfoci

3.

Tankerületi
teremfoci

4.

Tankerületi helyesírási és képzőművészeti (plakát)
verseny
Töri
Tankerületi alsós
sportverseny - tűzharc
Tankerületi Fekete
István
természetismereti
verseny
(és angol verseny 6.
évfolyamosoknak)
Tankerületi
kézilabda torna

5.

6.

7.

8.

9.

Tankerületi
szavalóverseny
Vers-próza
Tankerületi
informatika verseny

10.

Tankerületi néptánc
verseny

11.

Tankerületi úszó
verseny

13.

Zrínyi matematika
verseny

időpont
korosztály
2021.
1-8. o.
10.06. (sz.)
14.00 óra
elmarad
2021.
5-8. o.
11.09.-11.10.
(k-sz.) 8.00 óra
elmarad
2021.
1-4. o.
11.16.-11.17.
(k.-sz.) 8.00 óra
elmarad
2022.02.25. (p.)
5-6. o
13.00 óra
2022.04.28. (cs)
elmarad

rendező iskola

2022.02.23. (sz.)
14.00 óra
elmarad
2022.03.11. (p.)
9.00 óra
elmarad

3-4. o.

Csengey Gusztáv Általános Iskola, Aszód

7-8. o.

Fekete István Körzeti
Általános Iskola,
Galgamácsa

2022.03.17. (cs.)
8.00 óra
elmarad
2022.04.20. (sz.)
14.00 óra
elmarad
2022.03.21. (h.)
14.00 óra
elmarad
2022.05.13. (p.)
14.00 óra
elmarad
2020.05.04. (sz.)
8.00 óra
elmarad
2021. november
29. (h)
14.00 óra

5-8. o.
lány

Arany János Általános
Iskola, Bag

1-8. o.

Tasnádi Lajos NNÁIKoren István Tagiskola,
Domony
Hevesi György Általános
Iskola, Tura

5-8. o.

Tasnádi Lajos Német
Nemzetiségi Általános
Iskola, Iklad
Könyves Kálmán
Általános Iskola , Kartal
Csengey Gusztáv
Általános Iskola , Aszód
Könyves Kálmán
Általános Iskola, Iklad.

1-8. o.

Petőfi Sándor Általános
Iskola, Hévízgyörk

3-8. o.

Arany János Általános
Iskola, Bag

1-8.o.

Csengey Gusztáv Általános Iskola, Aszód
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A 2021/2022-es tanév programjai - eseményterv

Augusztus
A program ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

08. 23.

Iskolavezetőségi értekezlet

intézményvezető

08. 23.

Alakuló Értekezlet

intézményvezető

08. 24.

Alsós munkaértekezlet

intézményvezető
intézményvezető-helyettesek

08. 25.

Felsős munkaértekezlet

intézményvezető-helyettesek

intézményvezető

08. 30.

Alsós mk foglalkozások

Munkaközösség vezetők

08. 30.

Javító és osztályozó vizsgák

Tantervi
követelméLabancz Erzsébet, Ladócsy
nyeknek való megfelel intézményvezetőLászló, Karácsony Aida,
és dokumentáció hiány- helyettesek
Batizi-Pócsi Györgyné
talan elkészítéses

08. 30

Reál, humán mk foglalkozás

munkaközösségvezetők

munkaterv

osztályfőnökök,
szakmai munkaközösségvezetők

Szakszerű szemléltetőintézményvezetőanyagok,
helyettesek
ízléses dekoráció.

Tantermek, szaktantermek, szertárak, eszközök
08. 23-31.
elrendezése

intézményvezető

munkaterv

intézményvezetőhelyettesek

intézményvezetőhelyettesek

08.30.

Tankönyvosztás 8.00-10.00 alsó tagozaton

osztályfőnökök

Törvényi megfelelés

intézményvezetőhelyettesek

09.01.

Tankönyvosztás 8.00-11.00 felső tagozaton

osztályfőnökök

Törvényi megfelelés

intézményvezetőhelyettesek

08. 30.

Órarend, munkarend összeállítása
Ügyeleti, ebédeltetési rend

intézményvezető-helyettesek Pedagógiai szempontok intézményvezető
érvényesülése. Óraterv11

nek, tantárgyfelosztásnak való megfelelés.
Pedagógiai szempontok
munkaközösségek érvényesülése a tantárgyfelosztásnak megfelelően

08. 30.

Csoportbontások (nyelvi, informatika, fejlesztő névsoszakmai
rának összeállítása, véglegesítése, névsorok leadása az
vezetői
intézményvezetőnek

08. 30.

Tantermi jelzések elhelyezése

08. 30.

Tartós tankönyvek elhelyezése a könyvtárban, kölcsönFodorné Deák Katalin
zésük előkészítése

Jogszabályi feltételek
szerint

intézményvezetőhelyettes

08.30.

Órarend elkészítése

Jogszabályi feltételek
szerint

intézményvezető

09.0209.06-ig

Napközis és étkezési csoportok kialakítása, névsorok élelmezésvezető
összeállítása.
napközis nevelők

Kinevezések és megbízások, átsorolások elkészítése

osztályfőnökök és munkakö- Tartalmi követelméintézményvezetőzösség vezetők
nyeknek való megfelelés helyettesek

intézményvezető-helyettesek

Kiss Istvánné iskolatitkár

Munkaközösségi megbeszélések (munkaprogram, a tanév szervezési szakmai
feladatai)
vezetők
Tanulói létszámok és csoportok véglegesítése

intézményvezető

munkaközösségi

A köznevelési törvény intézményvezetőlétszámhatárai szerint
helyettes
Jogszabályi feltételek
szerint

intézményvezető
intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek

Pozsár Alexandra iskolatit- A köznevelési törvény intézményvezetőkár
létszámhatárai szerint
helyettes
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Szeptember
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött) dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

Új kollégák mentorálása

munkaközösség-vezetők

Az intézményi alapdointézményvezetőkumentumok megismerhelyettesek
tetése

Úszás megszervezése

osztályfőnökök
testnevelő tanárok

Törvény szerint

Egyéni törődést igénylő tanulók ellátása

Információk megosztása
minden pedagógus és fejlesztőaz előírt ellátás biztosí- intézményvezető
pedagógusok
tása

Napközis (tanulószobai) csoportok létszámának, étkezők létszámának élelmezésvezető
egyeztetése a nyilvántartás és jelenlévők alapján
osztályfőnökök
Statisztika készítése tanulókról, pedagógusokról, tanórán kívüli fog- osztályfőnökök, iskolatitkár,
lalkozáson résztvevőkről
intézményvezető-helyettesek

Szeptemberi mozgásprogram tanórán kívüli megvalósítása

testnevelők és minden osztályfőnök

Pályázati kiírások figyelése

minden pedagógus

intézményvezető

A tanulói adatok, rész- intézményvezetővétel pontos vezetése
helyettesek
Jogszabályi feltételek
szerint. Tanulói érkezés
és távozás, a tanulói
adatok pontos vezetése
A mozgásprogramnak
megfelelő tevékenységek

intézményvezetőhelyettesek
intézményvezetőhelyettes

09.01.

A KRÉTA digitális napló rendelkezésre áll az új tanintézményvezető-helyettesek
évnek megfelelően

Tantárgyfelosztásnak
való megfelelés

intézményvezető

09.01.
800

A tanév ünnepélyes megnyitója. Az első osztályosok
köszöntése ünnepi műsorral, iskola jelvények átadása Első osztályos osztályfőnökök

Szervezettség,
ünnepélyesség

Kiss Judit
Tassy József
13

09. 01.

Az első tanítási nap. A 2021-2022. tanévben a tanítási
napok száma: 181 nap
minden pedagógus
Az újonnan felvett tanulók ellátása házirenddel

09. 01.

KRÉTA megnyitása

09. 01.
09. 01.

Tankönyvek átadása – felső tagozat

osztályfőnökök
napközis nevelők
felsős intézményvezetőhelyettes,
osztályfőnökök

Előkészítés,
szervezettség

intézményvezetőhelyettesek

Tanulói adatok pontos
kitöltése
Jogszabályi megfelelés,
pedagógiai program
elvei szerint

intézményvezető

A tanév munkaprogram- intézményvezetőja szerint.
helyettes

14.00 órától

Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a
tanév-kezdéssel kapcsolatos teendők egyeztetése a
elsős tanítók
szülőkkel
Első osztályosok szülői értekezlete

09.02.

Szülői értekezlet a 2.évfolyamosok számára

osztályfőnökök

A tanév munkaprogram- intézményvezetőja szerint.
helyettes

09.03.

Szülői értekezlet a 3.évfolyamosok számára

osztályfőnökök

A tanév munkaprogram- intézményvezetőja szerint.
helyettes

09. 03.

Kötszerek biztosítása az elsősegély helyeken (tornate- iskolatitkárok
rem, irodák)
testnevelők

Munkavédelmi szabályintézményvezető
zat szerint

09.06.

Szülői értekezlet a 4.évfolyamosok számára

osztályfőnökök

A pedagógiai program
és a tanév rendje szerint. intézményvezetőSzülői tájékoztatás –
helyettes
jegyzőkönyv SNI

09. 07.

Alsós munkaértekezlet

intézményvezető-helyettesek

intézményvezető

09. 06.

Felsős munkaértekezlet

intézményvezető-helyettesek

intézményvezető

09. 07.

Szülői értekezlet az 5. évfolyamon

osztályfőnökök

A pedagógiai program intézményvezető14

és a tanév rendje szerint. helyettes
Szülői tájékoztatás –
jegyzőkönyv SNI

09.08.

09.09.

Szülői értekezlet a 6. évfolyamon

Szülői értekezlet a 7. évfolyamon

osztályfőnökök

A pedagógiai program
és a tanév rendje szerint. intézményvezetőSzülői tájékoztatás – helyettes
jegyzőkönyv SNI

osztályfőnökök

A pedagógiai program
és a tanév rendje szerint. intézményvezetőSzülői tájékoztatás – helyettes
jegyzőkönyv SNI
A pedagógiai program
és a tanév rendje szerint. intézményvezetőSzülői tájékoztatás – helyettes
jegyzőkönyv SNI
Törvényi megfelelés

09.13.

Szülői értekezlet a 8. évfolyamon

osztályfőnökök

09.13.

Tanévnyitó értekezlet

intézményvezető

09. 09.

Napközis és tanulószobai hetirend és napirend, a napközis és tanulószobás nevelők munkarendjének elkénapközis nevelők
szítése. A napközis házirend szerinti működés biztosítása.

Tantárgyfelosztásnak
való megfelelés, pedagógiai szempontok

intézményvezető

09.06.

Napközis (tanulószobás) és étkezési csoportok névso- napközis nevelők
rának véglegesítése, az étkezési rend meghatározása élelmezésvezető

A köznevelési törvény
létszámhatárai szerint.

intézményvezetőhelyettes

09. 06.

Órarendek, tanórán kívüli foglalkozások munkarendintézményvezető-helyettesek
jének készítése

Óratervnek, tantárgyfelosztásnak való megfeleintézményvezető
lés, pedagógiai szempontok.

09. 06.

Fejlesztő pedagógiai foglalkozások órarendjének el- Klotz Márta, Nagy Melinda

Pedagógiai szempontok

intézményvezető
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készítése
Hagyományőrző projektnap – Szüreti fesztivál

Szervezés

09. 06.

Munkaértekezlet 5-8. évfolyam
A végleges tanári ügyeletesi, ebédeltetési rend elké- intézményvezető-helyettesek
szítése és aktuális feladatok

A feladatok arányos, ill. intézményvezetőméltányos elosztása
helyettesek

09.06.

Munkaközösségi értekezlet – év eleji aktualitások tagintézmény-vezető és osztálymegbeszélése
főnökök

09.07.

Munkaértekezlet 1-4. évfolyam
Aktuális feladatok megbeszélése

09. 13.

Szakköri és tehetséggondozó, tanulószobai, középiskolai előkészítő foglalkozásokra jelentkezések névso- szakmai m.közösség vezetők
rainak véglegesítése.

A köznevelési törvény
létszámhatárai szerint.

09.13.

Helyettesítési rend elkészítése (tanítókhoz, tanárokintézményvezető-helyettesek
hoz, napközis nevelőkhöz)

SZMSZ-nek való megfelelés,
pedagógiai
intézményvezető
szempontok, leterheltségi szempontok

09.15.

Törzslapok kinyomtatása

09.23.

SZMK ülés

09.24.
17.00 óra

Szülői Közösség tanévnyitó értekezlete

intézményvezető-helyettesek

osztályfőnökök
osztályfőnökök
szülői közösség elnöke
intézményvezető

Feladatok arányos, mélintézményvezető
tányos megosztása
intézményvezetőhelyettesek

intézményvezetőhelyettes
törvényi megfelelés
tagintézmény
vezető
Tájékoztatás az időpont- intézményvezető
ról
A tanév munkaprogramintézményvezető
ja szerint
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09. 24.

Tanmenetek, foglalkozási tervek leadása

minden pedagógus

Kerettantervi megfelelés

munkaközösség
vezetők

09. 24.

Munkaközösségi munkatervek leadása

szakmai m.közösség vezetők

Pedagógiai szempontok.

intézményvezetőhelyettesek

09. 24.

Sportnap az alsó tagozaton

Kiss Judit intézményvezetőhelyettes

09.27.

4-5. évfolyam átmenet megbeszélése
Felső tagozatos munkaértekezlet

09.28.

Alsó tagozatos munkaértekezlet

intézményvezető
Szervezettség, tájékoztaintézményvezetőtás
helyettes
intézményvezetőhelyettesek
intézményvezető
aktuális problémák ren- intézményvezető
dezése

4. of. és 5-8 pedagógusok
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
tagintézményvezető,
intézményvezető-helyettesek
munkavédelmi felelősök

09.29.

Tűz és bombariadó

09.29.

Munkavédelmi és tűzvédelmi szemle, a dolgozók
minden pedagógus
munkavédelmi és tűzvédelmi online oktatása

09. 27.

Kiürítés
gyorsasága,
intézményvezető
szabályszerűsége
Jogszabályi feltételek
szerint

intézményvezető

Tantárgyi, tanórán kívüli foglalkozások, napközis, tanítók, szaktanárok, – szakmai Tanterveknek megfele- intézményvezetőtanulószobai tanmenetek elkészítése, illetve korrigá- munkaközösségek
vezetőinek lés. Helyes időbeosztás helyettes
(heti és éves óraszálása ellenőrzése
véleményezésével
mok). Az írásbeli beszámoltatás alkalmainak
Kötött munkaidő elrendelése
intézményvezető-helyettes
intézményvezető
meghatározása
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Október
Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

Önértékelési terv, ellenőrzési terv, az óralátogaÓralátogatások, napközi, tanórán kívüli tevékenységek, pedagógusok külön beosztás tások értékelésének
Folyamatos
fejlesztő foglalkozások látogatása 5-8. évfolyam
szerint
szempontjai, éves célkitűzéseink. Tanórai rend,
munkavégzés tervezés

intézményvezető,
intézményvezetőhelyettesek, munkaközösség vezetők

A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

A 8. osztályosok pályaválasztási programjai (középiskolák látogatása,
Nyolcadik évfolyam oszpályaválasztási szülői értekezletek a középiskolákban), a szülők tájétályfőnökei
koztatása a pályaválasztási és beiskolázási ütemtervről
Októberi mozgásprogram tanórán kívüli megvalósítása
Pályázati kiírások figyelése.

testnevelők és minden osztályfőnök
minden pedagógus

Törvényességi megfelelés
Tájékoztatás
A mozgásprogramnak
megfelelő tevékenységek

munkaközösség
vezető
intézményvezetőhelyettes

10.04.

Intézményvezetői kapcsolatfelvétel az óvodavezetővel, 1-2 osztály munkaközösség Éves találkozási időponintézményvezető
tájékozódás a várható iskolába lépők létszámáról.
vezetője
tok megbeszélése

10. 06.
1-8. évf.

Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályfőnöki vagy
osztályfőnökök
egyéb órán

A vértanúk emlékét felidéző dekoráció elkészí- intézményvezető
tése

Októberi statisztika elkészítéséhez a KRÉTA adatainak
osztályfőnökök
kitöltése

intézményvezető
A szükséges adatok meg- helyettesek
léte
tagintézményvezető

10.01-ig
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10.11.

Munkaértekezlet és fogadóóra a felső tagozaton

Havi program megbeszéa tagozaton tanító minden
lése,
gyermekvédelmi intézményvezető
pedagógus
feladatok

10.12.

Munkaértekezlet és fogadó óra alsó tagozaton

Havi program megbeszéa tagozaton tanító minden
lése,
gyermekvédelmi intézményvezető
pedagógus
feladatok

10.04.

Munkaközösségi foglalkozás felső tagozat

munkaközösség vezető

Havi program megbeszéintézményvezető
lése

10.19.

Munkaközösségi foglalkozás alsó tagozat

munkaközösség vezető

Havi program megbeszéintézményvezető
lése

10.25.

Vezetőségi értekezlet

intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes,
tagintézmény vezető

Tervezési és szervezési
feladatok
intézményvezető
Következő havi program
megbeszélése

elmarad

Tankerületi verseny
Mezei futóverseny 1-4.o. – Iklad
Mezei futóverseny 5-8.o. – Iklad

Eredményes felkészítés

10.11.

Tanulmányi versenyek meghirdetése, iskolai fordulók
szakmai munkaközösségek
tervezése (időpont rögzítésével), a Szülői Közösség és
vezetői
a DÖK véleményének kikérésével

A programok időbeli
elosztása, egyeztetése

10. 11.
elmarad
10. 11.

Az étkezés, a terítés kulTanulói étkezés (tízóraizás, ebédeltetés, uzsonnáztatás) étkeztetésnél felügyelő petúráltsága. A konyha, az
rendjének ellenőrzése és értékelése
dagógusok
ebédlő rendje, tisztasága
Első osztályosok látogatása az óvodában
Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév első osztályos osztályfőnökezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyo- kök
sabb támogatást igénylők névsorának összeállítása, Klotz Márta

A tanév rendje szerint

intézményvezető
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csoportos szűrésük elvégzése.
2021. november 5-ig kell jelenteni az érintett tanulók
létszámát. December 10-ig kell elvégezni a vizsgálatokat a kiválasztott tanulókkal.
intézményvezetőhelyettesek, tagintézmény
vezető

Tanórák beírása, érdemjegyek száma, hiányzá- intézményvezető
sok igazolása

10.11.

Digitális napló ellenőrzése

elmarad

Kapcsolatfelvétel az óvodával, látogatás az óvodába az
elsős tanulókkal

10.22.

Október 23. Nemzeti ünnep
Megemlékezés az 1. órában

Bognár László
Erőss Balázs

Pedagógusok együttműködése. A rendezvény intézményvezető
ünnepélyessége

Munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálat

minden dolgozó
intézményvezetőhelyettesek

Kapcsolatfelvétel és időpont egyeztetés az üzemintézményvezető
orvossal, a dolgozók beosztása vizsgálatra

10……

intézményvezetőhelyettes
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November
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött) Az ellenőrzés kiemelt
dolgozó
szempontjai

Önértékelési terv, ellenőrzési terv, az óralátogatások értékeléséÓralátogatások, napközi, tanórán kívüli tevékenységek, pedagógusok külön benek szempontjai, éves
Folyamatos
fejlesztő foglalkozások látogatása 5-8. évfolyam
osztás szerint
célkitűzéseink. Tanórai
rend, munkavégzés
tervezés
Őszi szünet: 2021. október 23- 2021. november 01.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (péntek), a szünet utáni első minden osztályfőnök
tanítási nap november 2. (kedd).
Törvényességi megfeA napközis tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint gondoskodni
lelés
kell.
nyolcadikos osztályfőnö- Szülök, tanulók tájéA 8. osztályosok pályaválasztási programjai (középiskolák látogatása,
koztatása
pályaválasztási szülői értekezletek a középiskolákban), a szülők tájékoz- kök
tatása a pályaválasztási és beiskolázási ütemtervről
A mozgásprogramnak
testnevelők és minden
megfelelő tevékenyséNovemberi mozgásprogram tanórán kívüli megvalósítása
osztályfőnök
gek
minden pedagógus
Pályázati kiírások figyelése.
Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb támo- Klotz Márta
gatást igénylők névsorának továbbítása az OH-nak. A diagA tanév rendje szerint
11.05.
nosztikus fejlődésvizsgálatot december 10-ig kell elvégez- elsős osztályfőnökök
ni.

Az ellenőrzésért felelős
vezetők
intézményvezető, intézményvezetőhelyettesek, munkaközösség vezetők

intézményvezető-helyettes

intézményvezető
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11.08.

Munkaértekezlet és fogadóóra a felső tagozaton

Havi program megbea tagozaton tanító minintézményvezeszélése, önértékelési
den pedagógus
tő helyettes
feladatok

11.09.

Munkaértekezlet és fogadó óra alsó tagozaton

Havi program megbea tagozaton tanító minintézményvezeszélése, önértékelési
den pedagógus
tő helyettes
feladatok

11.29.

Munkaközösségi foglalkozás felső tagozat
Reál, humán nevelési munkaértekezlet
Fenntarthatóság, kompetencia-kerekasztal

munkaközösség vezető

Havi program megbeszélése

intézményvezető

11.16.

Munkaközösségi foglalkozás alsó tagozat – bemutató óra
Téma: fenntarthatóság, tanulói kompetenciák fejlesztése

munkaközösség vezető

Havi program megbeszélése

intézményvezető

Vezetőségi értekezlet

intézményvezető vagy
intézményvezetőhelyettes, tagintézmény
vezető

Tervezési és szervezési
feladatok
Következő havi program megbeszélése
Tanórák, foglalkozások pontos vezetése.
Tanmenetek és tanítási
órák megfelelése. Tantárgyi
érdemjegyek
száma.

11.22.

11.11.

elmarad
elmarad
elmarad
elmarad

Digitális napló ellenőrzése

pedagógusok
osztályfőnökök

intézményvezető

intézményvezető-helyettesek
tagintézményvezető

Tankerületi verseny
Teremfoci 5.-8. o. – Kartal
Tankerületi verseny
Teremfoci 1.-4. o.
Óvónők látogatása az iskolai nyílt nap tanítási óráin
Nyílt tanítási órák az 1-3. órában Versegen

Tájékoztatás az alapelvekrők, éves célokról

SZAKMAI PROGRAM: Az óvónők látogatása az első osz21

tályban – az átmenet megkönnyítésének érdekében
szakmai megbeszéléssel összekötve
11……..

Megyei POK napok

intézményvezetőhelyettesek

11.29.

Rajzverseny az alsó tagozaton: Fenntarthatóság téma

alsós osztályfőnökök,
rajztanár

11. 25 12. 03.

Mikulás kupa (alsó, felső tagozat)

……….

Petőfi szavalóverseny Aszód

Kiss Judit
Kalcsóné Pintér Beáta
Kratofil Sándor
Kerekes Csaba
munkaközösségvezetők

intézményvezető
Fenntarthatósággal
intézményvezekapcsolatos
művek
tő-helyettes
elkészítése
Szervezés, jutalmazás

intézményvezető

22

December
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
Végzős tanítványok beiskolázásának előkészítése
Pályázati kiírások figyelése.
Decemberi mozgásprogram tanórán kívüli megvalósítása

A felelős
(az ellenőrzött)
dolgozó
Minden pedagógus,
szakmai munkaközösségek vezetői
8.-os osztályfőnökök
minden pedagógus
testnevelők és minden osztályfőnök

Az ellenőrzés kiemelt szempontjai

Az ellenőrzésért felelős
vezetők

Tanterveknek megfelelés. A
tanítói és tanári ellenőrzések
gyakorisága. Külalak ellenőrzése

intézményvezető

Tanév rendje

intézményvezető helyettes

Munkaterv szerint

munkaközösség
vezetők

Téli szünet: 2021. december 22-től 2022. január 2-ig.
A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni
első tanítási nap 2022. január 4. (kedd).
minden pedagógus Tanév rendje
2022. január 3. pályaválasztási nap
A napközis tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni
Munkaértekezlet és fogadóóra a felső tagozaton
a tagozaton tanító Havi program megbeszélése,
12.06.
minden pedagógus gyermekvédelmi feladatok

intézményvezető

intézményvezető

Munkaértekezlet és fogadó óra alsó tagozaton

a tagozaton tanító Havi program megbeszélése, intézményvezeminden pedagógus gyermekvédelmi feladatok
tő

12.13.

Vezetőségi értekezlet

intézményvezető
vagy intézményvezető-helyettes, tagintézmény vezető

12.11.
szombat
12.10.

Szabadság

12.07.

Naplók ellenőrzése, csoportnaplók, tanórán kívüli foglal- pedagógusok

Tervezési és szervezési feladatok
Következő havi program megbeszélése

intézményvezető

Tanórák, foglalkozások pontos intézményveze22

kozások naplóinak (szakköri naplók) digitális naplók osztályfőnökök
ellenőrzése

12…….

Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei részére

11.29-től
Adventi gyertyagyújtás, ráhangolódás
hétfőnként
11. 25.-12.
Mikulás kupa (alsó, felső tagozat)
03.
Mikulás Disco a felső tagozaton
12. 03.

Nyolcadikos osztályfőnökök
intézményvezető
helyettes
intézményvezetőhelyettesek, tagintézmény vezető

vezetése. Tanmenetek és tanítá- tő helyettesek
si órák megfelelése. Tantárgyi tagintézményérdemjegyek száma.
vezető
intézményvezető helyettes
Szervezés

intézményvezető

testnevelő tanárok
Kovács Anett

Szervezés, szülők bevonása

12. 10-ig

Az első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata

Klotz Márta

Határidő betartása

12. 03.

Mikulás ünnepség

munkaközösség
vezetők

Szervezés, műsor

12.06.

Csomagosztás

osztályfőnökök

Létszám szerinti kiosztás, hiányzók nyilvántartása

12. 15.

A középfokú intézménybe jelentkező tanulók felvételi
eljárásának kezdete

12. 14.

Karácsonyi műsor főpróbája

6. és 8. évf. osztályTanév rendje szerint
főnökei
ötödikes osztályfőnökök
Szervezés, összehangolás,
zenetagozatos osztá- meghívók
lyok tanítói

12.18-ig

Félévi mérések összeállítása

munkaközösség veEgységesség
zetők

12. 17.

Karácsonyi vásár és zsibvásár az alsó tagozaton

osztályfőnökök és
SZMK

Szervezés

intézményvezető
intézményvezető, tagintézmény-vezető
intézményvezető-helyettesek
Bartók Anikó
intézményvezető
intézményvezető helyettesek
tagintézményvezető
intézményvezető-helyettesek
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12. 16.

Karácsonyi ünnepi műsor a szülőknek

5.o. osztályfőnökök

Az ünnepi program előkészítése, szervezettsége

intézményvezető

12. 20.
9 óra

Karácsonyi ünnepség az alsó tagozaton

intézményvezetőhelyettes

Az ünnepi program előkészítése, szervezettsége

intézményvezető

12. 20.
11 óra

Karácsonyi ünnepség a felső tagozaton

intézményvezetőhelyettes

Az ünnepi program előkészítése, szervezettsége

intézményvezető

A napló zárása

intézményvezető

Az alsós műsor szervezése,
ünnepélyessége

intézményvezető

12.12.

Digitális napló ellenőrzése

12.21.

Első tanítás nélküli munkanap
önértékelési feladatok elvégzése

……….

Adventi műsor a Petőfi téren

intézményvezetőhelyettesek
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Január
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Második tanítás nélküli munkanap-pályaválasztási nap

01.04.

Munkaközösségi foglalkozás alsó tagozat

munkaközösség vezető

01.17.

Vezetőségi értekezlet

intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes,
tagintézmény vezető

01.10.

Könyves klub

01.12.

Digitális napló ellenőrzése, csoportnaplók, tanórán kívüli intézményvezetőfoglalkozások naplóinak (szakköri naplók) és digitális helyettesek
napló ellenőrzése

01.14.

01.17.

Nívócsoportos mérések 4. évfolyamon

Az ellenőrzésért felelős
vezetők
intézményvezető

01.03.

01.14.

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

intézményvezető -helyettesek

Havi program megbeszélése
Tervezési és szervezési
feladatok
Következő havi program
megbeszélése
Létszámnak megfelelő
szervezett lebonyolítás

intézményvezető
intézményvezető

A napló zárása

intézményvezető-helyettesek
intézményvezető

PP szerinti lebonyolítás

intézményvezető
intézményvezető

Nívócsoportos mérések 5.-8. évfolyamon

intézményvezető -helyettesek

PP szerinti lebonyolítás

Vezetőségi értekezlet

intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes,
tagintézmény vezető

Tervezési és szervezési
feladatok
Következő havi program
megbeszélése

intézményvezető
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01.04. –
01.21.

Félévi mérések

osztályfőnökök
szaktanárok

Eredményes felmérések,
javítás lehetősége

01.20.

Félévi osztályozó vizsga

intézményvezetőhelyettesek

Szülők, tanulók értesítése, intézményvezeszervezés
tő

01.17-21.

Magyar kultúra napja.

osztályfőnökök

Dekoráció, projektfoglalmunkaközösség
kozás megtartása osztályvezetők
főnöki órákon

01. 21.

Az első félév vége

minden pedagógus

E dátum után a félévi oszmunkaközösség
tályzatba beszámítandó
vezetők
dolgozat nem írható

01. 24.

Osztályozó értekezlet a felső tagozaton
Nívó csoportos mérések értékelése, csoportba sorolás

a tagozaton tanító minden
pedagógus

PP szerinti félévzárás,
osztályzatok

intézményvezető-helyettes

01. 25.

Osztályozó értekezlet az alsó tagozaton
Nívó csoportos mérések értékelése, csoportba sorolás

a tagozaton tanító minden
pedagógus

PP szerinti félévzárás,
osztályzatok

intézményvezető

01.1004.26.

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok folyamatosan Eredmény feltöltés június 15-ig.

a testnevelés tantárgyat
tanítók

Nkt 80§ (9) rendeletnek
megfelelően

intézményvezető

01……

Kazinczy „Szép magyar beszéd” verseny iskolai fordulója

humán munkaközösség
vezetője

munkaközösség
vezetők

intézményvezető

01.04-07.

Szülői értekezletek az alsó tagozaton

osztályfőnökök

A pedagógiai program és
a tanév rendje szerint.
Szülői tájékoztatás –
jegyzőkönyv SNI

01.28.

A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményről

osztályfőnökök

PP szerint

01.31.

Nevelési munkaközösség foglalkozása-tanulási technikák munkaközösség vezető

intézményvezető-helyettes
intézményvezető

Az egyéni segítségnyújtás
intézményvezetechnikái, tanulók megtő
ismerése
25

A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az előzetes felvételi
Határidők betartása, szü- intézményvezetőeljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimná- 8. évfolyam osztályfőnökei.
lők, tanulók tájékoztatása helyettes
ziumokba jelentkezőknek.
Pályázati kiírások figyelése
Januári mozgásprogram tanórán kívüli megvalósítása

minden pedagógus
testnevelők és minden osztályfőnök

Munkaterv szerint

munkaközösség
vezetők
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Február
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Szülői értekezletek a felső tagozaton

osztályfőnökök

02.03.

Digitális naplók ellenőrzése

pedagógusok
osztályfőnökök

02.01-04.

Szülői értekezletek 1-4. évfolyamon Versegen

osztályfőnökök

02.07.

Félévi értekezlet

intézményvezető

02.15.

Alsós munkaközösségi: bemutatóóra

munkaközösség vezető

02.14.

Felső tagozatos munkaértekezlet

munkaközösség vezetők

02. 07.

Szülői értekezlet az első évfolyamon

02. 08.

Szülői értekezlet a második évfolyamon

02. 09.
02.10.

Szülői értekezlet a harmadik évfolyamon
Farsangi főpróba

02. 11.

Szülői értekezlet a negyedik évfolyamon

02.11.

Farsang

02.01-04.

osztályfőnökök
napközis nevelők
osztályfőnökök
napközis nevelők
osztályfőnökök
Kovács Anett

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai
Szülők tájékoztatása,
szervezettség
Tanórák, foglalkozások,
hiányzások pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási órák megfelelése.
Tantárgyi
érdemjegyek
száma.
Szülők tájékoztatása,
szervezettség
Félévi eredmények
Iskolai éves célok megvalósítása
Az éves munkatervek
megvalósítása
A pedagógiai program és
a tanév rendje szerint.
Szülői tájékoztatás –
jegyzőkönyv SNI
A pedagógiai program és
a tanév rendje szerint.
Szülői tájékoztatás –
jegyzőkönyv SNI
Információk átadása,
szervezés, táncpróbák
felügyelete

Az ellenőrzésért felelős
vezetők
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettesek
tagintézményvezető
tagintézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető-helyettes
tagintézményvezető
intézményvezető-helyettes
tagintézményvezető
intézményvezető-helyettesek
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02. 10.

Intézményi Tanács, Szülői Munkaközösség értekezlete

szülői közösség vezetője
intézményvezető

02.14.
02.15.
02.17.
02.16.

Szülői értekezlet az ötödik évfolyamon
Szülői értekezlet a hatodik évfolyamon
Szülői értekezlet a hetedik évfolyamon
Szülői értekezlet a nyolcadik évfolyamon

osztályfőnökök

02.21.

Humán munkaközösség - bemutató óra

munkaközösség vezető

02…..

LÜK házi verseny az alsó tagozaton

Geigerné Agócs Ágnes

elmarad

Tankerületi verseny
Alsós tűzharc 3.- 4.o.- Aszód

02.28.

Vezetőségi értekezlet

intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes,
tagintézmény vezető

02.25.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól megemlékezés

osztályfőnökök

A szülői közösség részvétele a lebonyolításban.
A tanév munkaprogramja
szerint. Az első félév
munkájának értékelése
A pedagógiai program és
a tanév rendje szerint.
Szülői tájékoztatás –
jegyzőkönyv SNI
Éves célokhoz való kapcsolódás
Tervezettség, eredményesség

Tervezési és szervezési
feladatok
Következő havi program
megbeszélése
Osztályfőnöki és egyéb
órákon méltóan megemlékeznek az áldozatokról

Helyesírási és plakátverseny – Kartal
elmarad
Tankerületi történelmi verseny
elmarad
Tanulók beiskolázása az általános felvételi eljárás keretében: központi
írásbeli vizsga eredményéről értesítés február 7., tanulói jelentkezési
8. évfolyam osztályfőnökei Tanév rendje szerint
lapok továbbítása február 18., szóbeli vizsgák február 22 - március 11.
Pedagógiai programnak,
Tájékoztató programok szervezése a tanköteles óvodások és szüleik
munkaközösség vezető
munkatervnek való megrészére
felelés.

intézményvezető
intézményvezető-helyettes
intézményvezető
munkaközösség
vezető

intézményvezető
intézményvezető

intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
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Tankönyvrendelés előkészítése
Kompetencia eredmények vizsgálata

intézményvezetőhelyettesek

A jogszabályi előírásoknak megfelelően. Helyi
tantervnek való megfelelés. Új tankönyvek
bevezetésének indokoltsága. OH felületének figyelemmel kisérése (február 28.)

Pályázati kiírások figyelése.

Minden pedagógus
testnevelők és minden osztályfőnök

Munkaterv szerint

Februári mozgásprogram tanórán kívüli megvalósítása

intézményvezető

munkaközösség
vezetők
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Március
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

Az ellenőrzéAz ellenőrzés kiemelt
sért felelős veszempontjai
zetők
Határidő betartása, OH
Pozsár Alexandra iskolatitáltal
meghatározott intézményvezekár és 6.-8.
adatszolgáltatás teljesí- tő
évf.osztályfőnökök
tése
Havi program megbea tagozaton tanító minden
intézményvezeszélése,
gyermekvépedagógus
tő
delmi feladatok
A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

03.11.

Kompetenciaméréshez intézményi adatok feltöltése

03.01.

Munkaértekezlet és fogadó óra alsó tagozaton

03.07.

Reál munkaközösségi foglalkozás felső tagozat – bemutató óra

munkaközösség vezető

03.14.

Digitális naplók ellenőrzése
Vers és prózamondó verseny

pedagógusok
osztályfőnökök

03.14.

Digitális naplók zárása

03.07.

Fogadóórák Versegen

minden tanító, tanár
osztályfőnökök, szaktanárok

03……

Vers és prózamondó verseny Petőfi Gödöllő

03…..

A leendő elsősök zenei meghallgatása

03. …..
03…...
elmarad

Éves célokhoz való
kapcsolódás
Tanórák, foglalkozások
pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási
órák megfelelése. Tantárgyi érdemjegyek
száma.

intézményvezető
intézményvezető-helyettesek
tagintézményvezető

tagintézményvezető

Geigerné Agócs Ágnes
Batizi-Pócsi Györgyné

Beszélgetés az óvodában a leendő elsősök óvó nénijéTóthné Székely Adrien
vel
Nyílt nap a leendő első osztályos tanulók szülei részére intézményvezető-helyettes
Tankerületi verseny
angol tanító pedagógusok,

intézményvezető-helyettes
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Fekete István természetismereti verseny 7-8. osztály
Angol verseny 6. évfolyamosoknak - Galgamácsa
Munkaértekezlet a felső tagozaton
Március 15. iskolai ünneplése
Március 15. települési ünneplése

biológia és földrajz szakos
tanárok
intézményvezető-helyettes

03. 11.

Március 15-i megemlékezés Versegen

osztályfőnökök

03. …..

Szülői értekezlet a következő tanévben első osztályos
tanulók szülei részére, Egyházi tájékoztató

intézményvezető-helyettes
tanítók

03.22.

A víz világnapja

minden pedagógus

03.22.

Fogadóórák az alsó tagozaton

minden pedagógus

elmarad

Informatika Tankerületi verseny - Tura

03. …..

Szülők tájékoztatása a javaslatról az énekes osztályba

03….
03.26.

Vers- és prózamondó verseny az alsó tagozaton
Munkanap áthelyezés: június 11. Ballagás

03.28.

Komplex vetélkedő (reál, humán (földrajz, történelem,
magyar, matematika, természettudomány))

03. 21.
03.11.
03.15.

Pályázati kiírások figyelése.
Óralátogatások az alsó tagozaton
Márciusi mozgásprogram tanórán kívüli megvalósítása

Pechó Ferencné
Kovács Anett

Pedagógusok együttműködése.
A műsor és dekoráció előkészítése. A rendezvény ünnepélyessége

intézményvezető

tagintézményvezető
intézményvezető-helyettes
Fenntarthatósági szem- munkaközösség
pontok korosztálynak vezető
megfelelően
intézményvezeSzülők tájékoztatása
tő

Kiss Judit

intézményvezető

Konczné Kalmár Mária,
Mitter Klára, Törösné Var- Tehetségfejlesztés
ga Krisztina
minden pedagógus

intézményvezető-helyettes

testnevelők és minden osz- Munkaterv szerint
tályfőnök

munkaközösség
vezetők

Beiskolázással kapcsolatos feladatok időpontjai a munkaterv 14.
oldalán található

29

Április
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Tavaszi szünet: 2022. április 14. –2022. április 19. A szünet előtti
utolsó tanítási nap április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
április 20. (szerda).
napközis pedagógusok
A napközis tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni
Pedagógus önértékelések elvégzése önértékelési terv szerint
Áprilisi mozgásprogram tanórán kívüli megvalósítása

04.04.

testnevelők és minden osztályfőnök

intézményvezető vagy inVezetőségi értekezlet és fogadóóra az 5.-8. évfolyamon tézményvezető-helyettes,
tagintézmény vezető

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Felügyelet biztosítása

önértékelési kézikönyv
szerint
Munkaterv szerint

Az ellenőrzésért felelős vezetők
intézményvezető
munkaközösség
vezetők
munkaközösség
vezetők

Tervezési és szervezési
feladatok
Havi program megbeszélése

intézményvezető
intézményvezető-helyettesek
tagintézményvezető

04.12.

Digitális naplók ellenőrzése és zárása

pedagógusok
osztályfőnökök

Tanórák, foglalkozások
pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási órák
megfelelése. Tantárgyi
érdemjegyek száma.

04. 11.

Munkaértekezlet 5-8. évfolyam

a tagozaton tanító minden
pedagógus

Aktuális feladatok

intézményvezető-helyettes

04.12.

Munkaértekezlet 1-4. évfolyam

a tagozaton tanító minden
pedagógus

Aktuális feladatok

intézményvezető

04.26-29.

Szülői értekezletek 1-4. évfolyam

osztályfőnökök

Év végi feladatok, bukás-

intézményveze37

veszély elkerülése

tő-helyettes

A tanítás nélküli munkanapok feladatainak elvégzése, illeszkedés a tanév
intézményvezecéljaihoz. A pedagógiai
tő
program és a tanév rendje
szerint. Szülői tájékoztatás – jegyzőkönyv SNI

…..

SZAKMAI NAP: Adaptív tanulás
Harmadik tanítás nélküli munkanap

munkaközösség vezetők

04.20.

Negyedik tanítás nélküli munkanap

munkaközösség vezetők

Tankerületi verseny
Fekete István természetismereti verseny 7.-8. o. és angol verseny 6. évfolyamosoknak – Galgamácsa
„Iskolába készülünk!” – nagycsoportos óvodások látogatása

angolt tanító pedagógusok,
biológia és földrajz szakos
tanárok
1.-2. o. munkaközösségvezető

04.11.

Költészet napja

minden pedagógus

Közös versmondások oszintézményvezetályonként, feltöltés a
tő-helyettes
honlapra

elmarad

Tankerületi verseny - Galgamácsa
angol 6. évfolyamosoknak

04.13.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (ápr.16.)

osztályfőnökök

Méltó megemlékezés

munkaközösség
vezetők

04…..

Múzeumpedagógiai nap osztályszintű szervezéssel 1-4.
évfolyam
Szűkebb lakóhelyünk emlékezete
osztályfőnökök
Helyszínek: Kartal, Aszód, Verseg, BudapestOrszágház

Szűkebb lakóhelyünk
ismerete

intézményvezető

elmarad

Tankerületi verseny

elmarad
04….

Év végi mérések előkészí- intézményvezetése
tő-helyettes
munkaközösség
vezető
Szervezés

intézményvezető-helyettes

38

Prózamondó verseny - Domony
04….

Föld napja – 1.-8. évfolyam - akadályverseny

04.25-29-ig Fenntarthatósági témahét

3-4. osztályos munkaközösség vezető
nevelési munkaközösség
vezető

Fenntarthatósági szempontok

intézményvezető

minden pedagógus

Fenntarthatósági témák a
tanítási órákon

osztálytanítók

Közösségépítés

intézményvezető
tagintézményvezető

osztályfőnökök
napközis nevelők

A pedagógiai program és
a tanév rendje szerint.
Szülői tájékoztatás –
jegyzőkönyv SNI

intézményvezető-helyettes

Köznevelési törvénynek
való megfelelés.

intézményvezető

04.25.

„Tavaszi zsongás” – közösségépítő program gyerekek
és szülők részére Versegen
Szülői értekezlet a 1. évfolyamon

04.26.

Szülői értekezlet a 2. évfolyamon

04.27.

Szülői értekezlet a 3. évfolyamon

04.28.

Szülői értekezlet a 4. évfolyamon

04…...

Első osztályosok beírása

Kiss Judit

04.30.

Jutalomkönyvek igényének leadási határideje

munkaközösség vezetők

intézményvezető

Az óratervben meghatározott évi óraszám és a teljesített órák összevetése, javaslatok a tantervi korrekciókra

szakmai munkaközösségek
vezetői

intézményvezető

Pályázati kiírások figyelése

minden pedagógus

04….
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Május
A program ideje

05.12.

05.03-05.

A program (az ellenőrzés) megnevezése

Digitális naplók
Digitális naplók ellenőrzése és zárása

Szülői értekezletek Versegen

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért
felelős vezetők

pedagógusok
osztályfőnökök

Tanórák, foglalkozások
pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási órák
megfelelése. Tantárgyi
érdemjegyek száma.

osztályfőnökök
napközis nevelő

A pedagógiai program
és a tanév rendje szetagintézményrint. Szülői tájékoztatás vezető
– jegyzőkönyv SNI

intézményvezetőhelyettesek
tagintézményvezető

41

05.04.

Évzáró hangverseny és műsor főpróbája

05.05.

Évzáró hangverseny és műsor a gyerekeknek

05.06.

Évzáró hangverseny és műsor a szülőknek

05.03.

Munkaközösségi foglalkozás 3. és 4.
évf.munkaközösségi tagoknak:
Bemutatóóra a felső tagozatos kollégáknak a 4. évfolyamon első órában. Óramegbeszélés a 7. órában

05.02.

Vezetőségi értekezlet

05. 09.

Szülői értekezlet az ötödik évfolyamon

05. 10.

Szülői értekezlet a hatodik évfolyamon

05. 11.

Szülői értekezlet a hetedik évfolyamon

05. 12.

Szülői értekezlet a nyolcadik évfolyamon

05.02-06.

Kompetencia feladatok megoldása 6. és 8. évfolyam

Kissné Soós Judit
énekes osztályok osztályfőnökei és éneket tanító
pedagógusai
Erőss Balázs
Kissné Soós Judit
énekes osztályok osztályfőnökei és éneket tanító
pedagógusai
Erőss Balázs
Kissné Soós Judit
énekes osztályok osztályfőnökei és éneket tanító
pedagógusai
Erőss Balázs

szervezettség, eredményesség

intézményvezető

szervezettség, eredményesség

intézményvezető

szervezettség, eredményesség

intézményvezető

negyedikes osztályfőnökök, intézményvezetőhelyettesek

Alapkészségek

munkaközösségvezetők

intézményvezető

Havi program megbeszélése

intézményvezető

osztályfőnökök
napközis nevelők

A pedagógiai program
és a tanév rendje szeintézményvezetőrint. Szülői tájékoztatás helyettes
– jegyzőkönyv SNI

minden pedagógus

Gyakorlás, felkészítés

munkaközösség
vezetők 5-8. évfolyam
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05. 18-31.

05.07-17.

Kompetencia mérések a 6. évfolyamon
Kompetenciaméréssel kapcsolatos adminisztrációk elkészítése
Kompetencia mérések a 8. évfolyamon
Kompetenciaméréssel kapcsolatos adminisztrációk elkészítése

Törösné Varga Krisztina
Kiss Melinda

A tanév rendjének megintézményvezető
felelő szervezés

Törösné Varga Krisztina
Kiss Melinda

A tanév rendjének megintézményvezető
felelő szervezés

05. 16.

Felsős munkaértekezlet

intézményvezetőhelyettes

Havi program megbeszélése

intézményvezető

05. 17.

Alsós munkaértekezlet

intézményvezetőhelyettes

Havi program megbeszélése

intézményvezető

Év végi felmérések megírása

minden pedagógus

Azonos követelményrendszer.

munkaközösség
vezetők

Nívócsoportos felmérések megíratása 4-7. évfolyam
Zárómérés 8. évfolyamon
2022-2023-as tanév tanévnyitó műsorának megbeszélése
és forgatókönyv leadása
A nyolcadikos tanulók informatika órára készített bemutató projektek megtekintése, munkaközösségi keretek
között

osztályfőnökök, munkaközösség vezetők

Tanulási eredményesség

intézményvezetőhelyettesek

elmarad
elmarad
05.02-27.
05.13.
05. 31.
05…

Tankerületi verseny
Néptánc verseny 1.-8.o. - Hévízgyörk
Tankerületi verseny
Úszóverseny 3.- 8. o. - Bag

intézményvezető
Szászi Tibor
Varga János Zoltán

Tehetségfejlesztési
szempontok

munkaközösség
vezető
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05. 30-ig.

Tanulók, tanulócsoportok tanulmányi, sport és kulturális versenyeken elért eredményeinek összegzése
Felelős: az első-negyedik évfolyamos tanulóknál Konczné Krácser Emese, az ötödik-nyolcadik évfolyamos tanulóknál Kovács
Anett
Tanári, munkaközösségi beszámolók, javaslatok az értékeléshez és munkatervhez
Felelős: Munkaközösségvezetők, fejlesztő pedagógus, gyermekvédelemi felelős, napközisek
Tanév végi jutalmazások előkészítése
Felelős: intézményvezető helyettesek

05. 30.

Diákgyűlés előkészítése

Kovács Anett

Élmények, kérések,
javaslatok

intézményvezető

05. 31.

Tantárgyfelosztás előkészítése a következő tanévre

intézményvezető - helyettesek
tagintézmény-vezető

Jogszabályi feltételek
szerint

intézményvezető

minden pedagógus
testnevelők és minden
osztályfőnök

Munkaterv szerint

munkaközösség
vezetők

Pályázati kiírások figyelése
Májusi mozgásprogram tanórán kívüli megvalósítása
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Június
A program
ideje

A program (az ellenőrzés) megnevezése

A felelős (az ellenőrzött)
dolgozó
pedagógusok
osztályfőnökök

Az ellenőrzés kiemelt
szempontjai

Az ellenőrzésért felelős
vezetők

Tanórák, foglalkozások
pontos vezetése. Tanmenetek és tanítási órák megfelelése. Tantárgyi érdemjegyek száma.

intézményvezetőhelyettesek
tagintézmény-vezető

06.15.

Digitális naplók ellenőrzése és zárása

06.03.

Könyves nap

06. 03.

Nemzeti Összetartozás Napja

Szervezettség, ünnepélyesség

intézményvezető

06.06.

Munkaközösségi értekezlet 5-8. évfolyam – Felmérések
átbeszélése, éves munka összegzése, értékelése az egysé- munkaközösség vezetők
ges eljárások és éves célok tükrében

Eredményesség, lemorzsolódás

intézményvezető

06.07.

Munkaközösségi értekezlet 1-4. évfolyam – Felmérések
átbeszélése, éves munka összegzése, értékelése az egysé- munkaközösség vezetők
ges eljárások és éves célok tükrében

Eredményesség, lemorzsolódás

intézményvezető

06.08.

Év végi osztályozó vizsga

intézményvezetőhelyettesek

Előírások szerinti értesítés,
szervezés

intézményvezető

05.27-06.08.

Év végi felmérések javítása

pedagógusok

Egységes értékelés

intézményvezető

minden osztályfőnök, mun- Éves intézményi célok szekaközösség vezetők
rinti megszervezés

intézményvezetőhelyettes

06..

Igények leadása a nyári karbantartási munkákhoz és taneszközök vásárlásához az osztályozó értekezleteken.

minden pedagógus

intézményvezető
tagintézmény-vezető

06.09.

Szerenád

8.-os osztályfőnökök

intézményvezetőhelyettes

06.10.

Ballagási főpróba

7.-8. osztályfőnökök

intézményvezetőhelyettes

06. 11.

A végzős tanítványok ballagása
(Munkanap áthelyezés 03.26-ról)

7.-es osztályfőnökök
Mitter Klára
Szászi Tibor
Ladócsy László

SZMSZ-nek való megfeleintézménylés. A műsor és dekoráció
vezetőelőkészítése. A rendezvény
helyettes
ünnepélyessége.

06…

Igények leadása a nyári karbantartási munkákhoz és taneszközök vásárlásához az osztályozó értekezleteken.

minden pedagógus

06.08.

Osztályozó értekezlet a felső tagozaton

osztályfőnökök, minden
pedagógus

PP-nek megfelelő értékelés

intézményvezető

06.13.

Osztályozó értekezlet az alsó tagozaton
Tartós tankönyvek leadása

osztályfőnökök, minden
pedagógus

PP-nek megfelelő értékelés

intézményvezető

06.14.

Ötödik tanítás nélküli nap – tanulmányi kirándulás

06.15.

6. tanítás nélküli munkanap: Diákönkormányzat napja diákgyűlés

osztályfőnökök

Élmények, kérések, javasla- intézménytok
vezető

minden pedagógus

Zárás minden tantárgyból,
hiányzások lezárása

06. 14.

Naplók lezárása. Utolsó tanítási nap
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intézményvezető

intézményvezetőhelyettes

06. 16.
8 órától

06. 15.

06.17.
9 óra

Naplók (osztály, napközis, szakköri, stb.), bizonyítványok, törzslapok, fejlesztési tervek, fejlesztési dokumentációk (fejlesztőpedagógus), SNI jegyzőkönyvek, okleve- minden pedagógus
lek, jutalomkönyvek, munkaközösségi beszámolók, fejlesztési munkabeszámoló, pótvizsga anyaga és korrepetálási időpontok leadása az alsó tagozaton és Versegen

Mennyiségi és minőségi
munka

intézményvezető

Naplók (osztály, napközis, szakköri, stb.), bizonyítványok, törzslapok, fejlesztési tervek, fejlesztési dokumentációk (fejlesztőpedagógus), SNI jegyzőkönyvek, okleve- minden pedagógus
lek, jutalomkönyvek, munkaközösségi beszámolók, fejlesztési munkabeszámoló, pótvizsga anyaga és korrepetálási időpontok leadása a felső tagozaton

Mennyiségi és minőségi
munka

intézményvezető

intézményvezető

Kovács Anett

Tanévzáró ünnepély főpróbája

06.18.
8.00 h

Tanévzáró ünnepély

Kovács Anett

A műsor és dekoráció előkészítése. A rendezvény
ünnepélyessége

06.27.

SZMK, Intézményi Tanács ülése

SZMK vezető
IT vezető

Jogszabályi feltételek sze- intézményrint
vezető

Tanévzáró értekezlet

intézményvezető

SZMSZ-nek való megfelelés

minden pedagógus

E-napló, bizonyítványok,
oklevelek, jutalomkönyvek,
intézményplakettek, beszámolók levezető
adása. Továbbtanulási lista
leadása

06.27.

06. 16.

Tanév végi adminisztráció elkészítése

06. 23.

Tanulói kompetencia eredmények elemzése, lemorzsoló- munkaközösség vezetők
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intézményvezetőhelyettes

intézményvezető

Intézkedési terv szükséges- intézmény-

dás adatok

sége
10% alatti létszám

06. 27.

Termek, szertárak rendezése, selejtezése

minden pedagógus

Órák, számítógépek, tabletek, hangszórók, projektorok leadása a rendszergazdának. Szertárak összepakolása, papírok selejtezése,
összepakolása a papírgyűjtésre. Nevelői szoba összepakolása, rendezése, papírok selejtezése

08.16, 22.,
23., 24., 25.

Korrepetálások a javítóvizsgához

pótvizsgáztató pedagógusok

Felkészítés a pótvizsgára

08. 29.

Év végi javítóvizsga

pótvizsgáztató pedagógusok

Pályázati kiírások figyelése – pályázás az Erzsébet táborokra, Nkt.
pályázat beadása

minden pedagógus

Elekné Kisbenedek Csilla
intézményvezető

A 2021/2022-ES TANÉV RENDJE, PROGRAMJAI A VERSEGI TAGISKOLÁBAN megtalálható külön munkatervben.
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vezető

munkaközösség vezetők
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