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Bevezetés
Törvényi szabályozás
Külső szabályzók

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 2013.évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet – A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról
 326/2013 (VIII. 30.) Kormányrendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
 A 2021. június 8-i közlönyben megjelent a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021.
(VI. 8.) EMMI rendelet.
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 Intézkedési terv a 2020/21. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről (EMMI), melynek felülvizsgálata az adott
járványügyi intézkedéseknek megfelelően folyamatos

Belső szabályzók





Pedagógiai program és helyi tanterv
Szervezeti és működési szabályzat
Házirend
Munkaközösségek munkaterve 2022/2023. tanévre

Egyéb javaslatok
 a tanévnyitó értekezleten elhangzott tantestületi javaslatok
 munkaközösség-vezetők által összegzett munkatervi javaslatok
 az intézmény belső és külső partnereinek elvárásai és észrevételei, javaslatai
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1. A tanév rendje
Szorgalmi idő
Első tanítási nap: 2022. szeptember 1.
Utolsó tanítási nap: 2023. június 16.
A 2022/23-es tanévben 183 tanítási nap lesz.
Az első félév 2023. január 20-ig tart, a félévi értesítőket 2023. január 27-án kell átadni a
szülők részére.
A tanévzárón 2023. június 27-én kerülnek átadásra az év végi értesítők.
A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért,
és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja- a tanulók részére pedagógiai program
végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat tervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló,
kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.
(tanév rendje 2§ (5), az intézményeink június 15-30-ig, és augusztus 21-31-ig lesznek nyitva,
és várják a felügyeletre jelentkező tanulókat.
Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév
rendjéről 2 § (4) : A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra
lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási
napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. §
(3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola
indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő
feldolgozásáról.

Szünetek:
Őszi szünet: a 368/2022.(IX.29.) Korm.rendelet alapján a tanévben nem adható ki.
Téli szünet: 2022. december 21-től 2023. január 9-ig
Tavaszi szünet: 2023. április 5-től 2023. április 12-ig
Nyári szünet: 2023. június 17-től

Tanítás nélküli munkanapok




pályaorientációs nap: október 15 szombat
Göllesz-nap: március 16.
rekreációs nap: március 17.

3



DÖK nap: június 9.

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület az EMMI rendelet 3.§ (2) a) pontja,
és a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában négy
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhatja fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni.

Szombati munkanap:
2022. október 15 szombat

Ünnepeink, megemlékezéseink, hagyományok intézményi szinten
2022. szeptember 01.
2022. szeptember 12.
2022.szeptember 30.
2022. október 01.
2022. október 04.
2022. október 06.
2022. október 15.
2022.október 20.
2022. október 21.
2022.november 11.
2022. november 28.
2022. december 6.
2022.december13.
2022. december 21.
2023. január 20.
2023. február 14.
2023. február 17.
2023. február 24.
2023. március 14.
2023. március 16.
2023. március 22.
2023. április 4.
2023. április 11.
2023. április 13.
2023. április 17.

Tanévnyitó
Fogyatékosok világnapja - Állatkerti séta
A magyar népmese napja/ Benedek Elek születésnapja
A zene nemzetközi világnapja
Állatok világnapja
Aradi vértanúk napja
A kézmosásvilágnapja
Tökfaragó verseny
Megemlékezés Október 23-ról
Márton-nap
Adventi gyertyagyújtás
Mikulás
Sulimani vásár
Karácsony
Magyar kultúra napja
Szeretet és barátság napja
Farsang
A kommunista és egyéb diktatúra áldozatai
Megemlékezés az 1848.-as szabadságharcról
Göllesz nap
A víz világnapja
Az autizmus világnapja
A költészet világnapja
Húsvéti kézműves foglalkozás
A holokauszt áldozatai-április 16.
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2023. április 20.
2023. május 08.
2023.május 10.
2023.május 31.
2023.június 02.
2023. június 05
2023. június 15.
2023.június 27.

Tegyük zölddé az iskolát! Virágültetés - Föld Világnapja ápr.22.
Anyák napja
Madarak, fák napja
Kihívás napja, gyereknap
Suli mani vásár
Nemzeti összetartozás Napja
Ballagás
Tanévzáró

Munkaszüneti napok:
2022. november 1.
2022. december 25.-26.
2023. március 15.
2023. április 7
2023. április 10
2023. május 29
Az intézmény munkatervének összeállításakor figyelembe vettem az intézményi
munkaközösségek által javasolt, és megfogalmazott célokat, feltüntetett feladatokat, az ehhez
társuló nevelési-oktatási feladatokat és programokat. Az intézményben, a tagintézményeiben,
és az utazó gyógypedagógiai szolgálatnál az oktató-nevelő munka a munkaközösségek
munkatervei alapján valósulnak meg, melyeket összegeztem, és ebből állítottam össze a 20222023. évi munkatervet.
A munkatervek céljainál elsődleges szempontként kezelték gyógypedagógusaink és a
munkaközösségek intézményünk
 tanulásban akadályozott,
 értelmileg akadályozott,
 autista, pszichés zavarral küzdő,
 beszédfogyatékos,
 valamint a többségi általános iskolákban integrált keretek között nevelt gyermekek
oktatását, nevelését, személyiségük és képességük fejlesztését és a későbbiekben a társadalmi
környezetbe való beintegrálásukat.
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I. HELYZETELEMZÉS
1. személyi feltételek
A PEDAGÓGUS LÉTSZÁM ALAKULÁSA
Tagintézmény

Pedagógus
létszám
2022.09.01.

Szabadföld út

12+3
részmunkaidős+3
óraadó+5 üres
státusz
14+2
4 fő
részmunkaidős+0,
3 üres státusz
8+1
5 fő
részmunkaidős,+1
óraadó

Szent Imre utca
Érsekújvári utca

Utazó gyp.
hálózat XVI.
kerület
Utazó gyp.
hálózat XV.
kerület
Össz. intézményi
létszám

Technikai
dolgozók
száma
2022.09.01
4 fő

Asszisztens/d
ajka
2022.09.01

Összes létszám
2022.09.01.

4+2 rész+1
üres státusz

30

3+2
részmunkaid
ős
6+ 3
részmunkaid
ős+1
betöltetlen

25

4+ 4
részmunkaidős,+1
óraadó+ 2,5
betöltetlen
2+ 3
részmunkaidős+1
óraadó

19

9

6

89

2022/2023-as tanév eleji személyi változások intézményünkben:
Munkavállaló

Új belépő
Érkezés

Szabadföld út
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Távozás

Egyéb

Új
munkavállaló
helyette.

Tóth Józsefné
Pethő Lajosné
Molnár
Alexandra

gyógypedagógiai
tanár –óra adó
gyógypedagógus
gyógypedagógus

.

2022.06.15

2022.09.07.
tartós
táppénz
2022.02.
15-től

Szmolyán
Ildikó
Molnár Sándor
Halász
Melinda

gyógypedagógus

2022.07.31.

testnevelő tanár
gyógypedagógus

2022.07.31.

Körtélyesi
Andrea

gyógypedagógus

2022.10.03.

Horváth Enikő
Berényi Erika

logopédus
pedagógiai
asszisztens
gyógypedagógus
pedagógiai
asszisztens
gyógypedagógiai
asszisztens
gyógypedagógiai
asszisztens
gyógypedagógiai
asszisztens
gyógypedagógiai
asszisztens
gyógypedagógus
gyógypedagógus

2022.08.22

karbantartó

2022.07.01.

angol tanár

2022.09.01.

takarító

2022.08.24.

gyógypedagógus

2022.10.01

gyógypedagógus
gyógypedagógus

2022.10.01.

Pecze Tea
Pecze Tea
Ámon Orsolya
Gyapjas Ágnes
Bednár Renáta
Pásztorné
Bátori Tünde
Bárczi Róza
Kisné Marx
Beáta
Bezsenyi
József
Kökény Anna
Lujza
Karalyos
Sándorné
Ferenczi
Mónika
Angéla
Nádor Erika
Baukóné
Fazekas
Györgyi

felmenté
si idejét
tölti
felmenté
si idejét
tölti
2022.07.05.

2022.08.22.
2022.08.21.
2022.08.24.
2022.08.22
2022.08.22
2022.09.14.
2022.07.31.
2022.08.22.

2022.07.08.

2022.10.14.
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Érsekújvári utca- tagintézmény
Sütő Árpád
karbantartó
2022.09.12
Simonné
gyógypedagógus
2022.09.19.
Piróth Éva
Szentes
konyhavezető
2022.09.13.
Tamásné
Verőcei
konyhavezető
Lászlóné
Szent Imre utca- tagintézmény
Kiszely Nagy
tanító
Tibor
Nagy Fruzsina tanító
2022.09.05.
Irsai-Brenner
gyógypedagógiai 2022.08.22.
Bernadett
asszisztens
Józsa-Mácsek gyógypedagógiai 2022.08.22.
Szilvia
asszisztens
Szabó Lajos
karbantartó
2022.07.11
XV. kerületi Utazó Gyógypedagógiai Hálózat
Szanka Kata
gyógypedagógus
László Ildikó
Hódi Katalin
2022.10.01.
XVI. kerületi Utazó Gyógypedagógiai Hálózat

2022.07.01.

2022.07.31.

2022.07.31.
2022.07.31.

.
Intézményeinkben az engedélyezett álláshelyek száma pedagógus munkakörben 62,8 fő
A betöltetlen álláshelyek folyamatosan hirdetve vannak, ezek száma:
Szabadföld út: 5 státusz
Szent Imre: 0,3 státusz
Érsekújvári utca : státusz
XVI. kerület: 2,5 státusz
XV. kerület: státusz
Tartósan távol lévők:
Szabadföld út 3 fő
Érsekújvári utca 1 fő
XV. ker utazó gyp. hálózat 2 fő
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XVI. ker utazó gyp hálózat 1 fő

Az intézmény dolgozóinak megbízatásai
Vezetők:
Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna
Mihályi-Jóna Enikő
Holló Judit
Csóri Ildikó

intézményvezető
intézményvezető helyettes
tagintézmény-vezető, Szent Imre utca
tagintézmény-vezető, Érsekújvári utca

Vezetői benntartózkodás:
Páratlan hét
Név, beosztás
tól-ig
Nagyné Bajnóczi
Zsuzsanna

óra-szám
tól-ig

Mihályi-Jóna Enikő

óra-szám
tól-ig

Holló Judit
tagintézmény-vezető

óra-szám
tól-ig

Csóri Ildikó
tagintézmény-vezető

óra-szám

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8-17

8-16

8-17

8-16

8-14

9

8

9

8

6

8-15

8-17

8-14

8-17

8-17

7

9

6

9

9

8-16

8-16

8-16

8-15

8-17

8

8

8

7

9

7-15

7-15

7-15

7-15

7-15

8

8

8

8

8

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8-17

8-15

8-17

8-14

8-17

9

7

9

6

9

8-15

8-17

8-15

8-17

8-16

7

9

7

9

8

8-16

8-16

8-16

8-15

8-17

8

8

8

7

9

7-15

7-15

7-15

7-15

7-15

8

8

8

8

8

Összesen (40
óra)
40

40

40

40

Páros hét
Név, beosztás
tól-ig
Nagyné Bajnóczi
Zsuzsanna

óra-szám
tól-ig

Mihályi-Jóna Enikő

óra-szám
tól-ig

Holló Judit
tagintézmény-vezető

óra-szám
tól-ig

Csóri Ildikó
tagintézmény-vezető

óraszám
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Összesen (40
óra)
40

40

40

40

Felelősök:
Csáki Gergely
Pecze Tea

munka- és balesetvédelmi felelős
Diákönkormányzat munkáját segítő tanár – Szabadföld úti
tagintézmény

Tankönyvfelelősök:
Lénártné Füleki Éva – Szabadföld úti tagintézmény
Ruskóné Galánfi Klára – Szent Imre utcai tagintézmény
Nagyné Dobos Krisztina – Érsekújvári utcai tagintézmény

Osztályfőnöki megbízatások a 2021-22.-es tanévre:
Szabadföld út

Szent Imre utca

Érsekújvári utca

Lénártné Füleki Éva 1.e

Pallai Anita 1.a

Dankó Zsófia 1.i

Kirják Adél 1.b

Mihályi-Jóna Enikő 2.

Fehér Viktor 1.c

Kisné Marx Beáta 2-3.

Pálos Zita 2.

Virányi Ildikó - Óvodai
csoport. 1.
Szécsényiné Demecs Beáta Óvodai csoport. 2
Stein Gergely Iskola 1
csoport.
Nagyné Dobos Krisztina2.csoport

Csáki Gergely 4.
Berki-Kővári Rita 5.
Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna
6.
Márton -Purger Zsuzsanna
7-8.

Keresztyén Éva 3.
Ruskóné Galánfi Klára 4.

Munkaközösség vezetők:
Márton-Purger Zsuzsanna
Berki-Kővári Rita
Virányi Ildikó
Stein Gergely
Ruskóné Galánfi Klára
Ila Eszter
Pordán Gyöngyvér
Szegedi Anna

Szabadföld úti tagintézmény, szakmai munkaközösség
Szabadföld úti tagintézmény, osztályfőnöki munkaközösség
Érsekújvári utcai tagintézmény, óvoda
Érsekújvári utcai tagintézmény, iskola
Szent Imre utcai tagintézmény, szakmai munkaközösség
Szent Imre utcai tagintézmény, logopédiai munkaközösség
utazó gyógypedagógusi munkaközösség vezetője, XVI. kerület
utazó gyógypedagógusi munkaközösség vezetője, XV. kerület
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Munkaközösségeink céljai:














magas színvonalú oktatás,
a házirend betartatása,
hiányzások, késések visszaszorítása,
a tanulók részéről a verbális agresszió visszaszorítása, helyes viselkedési minták
erősítése,
közösségformálás – tanórán kívüli szabadidős programok szervezésével,
differenciált oktatás minél magasabb színvonalú megvalósítása,
a szülőkkel és a társintézményekkel való rendszeres, hatékony kapcsolattartás
megőrzése, erősítése,
a környezettudatos magatartás és egészséges életmód iránti igény fejlesztése,
ismeretszerzési és tanulási technikák megismertetése és elsajátíttatása a tanulókkal,
a tagintézmények között szakmai együttműködés, barátságos, kollegiális viszony
kialakítása.
Egymás munkájának megismerése, tapasztalatcsere, szakmai együttműködés és tovább
fejlődés
Hatékony munkavégzés, kiégés elkerülése
A kerületben integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű,
sérülés specifikus ellátása. Az utazó gyógypedagógiai hálózat szakmai protokoll szerinti
működtetése.

Feladataink:
 a fenntartó egyetértésével bevezetett pedagógiai programban tervezett feladatok
végrehajtása.
 a tanévre szóló feladatok lebontása, beépítése a munkaközösségek által elkészített
programtervezetekbe.
 a tanításhoz szükséges tanmenetek, dokumentációk megújítása, elkészítése,
 biztonságos, elfogadó, támogató, protetikus környezet kialakítása, különös tekintettel
az autizmus-spektrum zavarral élő gyermekekre, tanulókra,
 képességfejlesztés, tehetséggondozás tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon,
 tanulók helyes szokásrendjének kialakítását és megszilárdítását segítő tevékenységek
szervezése,
 a tanulók szabad idejének hasznos eltöltése a tervezett világnapokra építve,
 az autizmus specifikus tanulást segítőeszközök készítése, használata,
 egyéni, kiscsoportos fejlesztés, ehhez szükséges taneszközök gyűjtése, tapasztalatok
megosztása,
 kommunikáció-fejlesztés alternatív eszközökkel
 az önkiszolgálás fejlesztése az autista tanulóknál, a minél nagyobb önállóság elérése
érdekében
 A tanulók fejlődésének szisztematikus nyomon követése
 Az iskolába készülő óvodás gyermekek célzott fejlesztése
 Egészség-, és környezettudatosság, környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása,
lehetőségeinek kiemelése

11

































Hagyományok ápolása, szokások megismerése témanapok, témahetek beiktatásával
osztályfokonként differenciált tanórai megvalósítása
Az IKT eszközök kihasználtsága
Tantárgyfelosztás, órarendek készítése,
Tanmenetek készítése
Az előkészítő időszakban az iskolai alapkészségek kibontakoztatása, különös tekintettel
az olvasás-, írás-, nyelvi kompetenciákra
Képességfejlesztés, tehetséggondozás tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon
Tanulók helyes szokásrendjének kialakítását és megszilárdítását segítő tevékenységek
szervezése
A továbbképzéseken elhangzott ismeretek továbbadása a kollégáknak és tapasztalatok
beépítése a szakmai munkába
Egyéni és kiscsoportos fejlesztésekhez használatos taneszközök és gyakorlóanyagok,
gyakorlatsorok gyűjtése, készítése, megosztása a munkaközösségben.
Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok folyamatos áttekintése
végrehajtása.
Hagyományok ápolása a bevált módszerek támogatásával, projekt napok, hetek
szervezésével
Szakmai kapcsolatok alakítása és fenntartása a pedagógusképző és továbbképző
intézményekkel, valamint a kerületi óvodák, iskolák fejlesztőpedagógusaival,
logopédusaival, integráló pedagógusokkal.
Iskolai programok – vetélkedők, versenyek, kézműves napok – szervezése a társas
kapcsolatok fejlesztése érdekében
Problémamegoldó tanítói attitűd megvalósulása a pozitív személyiségjegyek
kibontakoztatásához
Az iskolába készülő óvodás gyermekek célzott fejlesztése
„Gyümölcsök” éves projekt megvalósítása
Folyamatos nyomon követése a pedagógiai programban foglaltak megvalósulásának
Az előkészítő időszakban az iskolai alapkészségek kibontakoztatása, különös tekintettel
az olvasás-, írás-, nyelvi kompetenciákra
Szakmai kapcsolatok erősítése a befogadó iskolák pedagógusaival
Intenzív logopédiai ellátás habilitációs és rehabilitációs keretben
Stabil, kreatív, egymással jól kooperáló kollektíva megőrzése,
Személyes kapcsolat építése, bővítése a kerület óvodavezetőivel, a befogadó iskolák
pedagógusaival
Az integráltan tagintézményünkben nevelt tanulók szociális beilleszkedésének
elősegítése
Kapcsolattartás segítő szolgálatokkal, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok,
Szoros együttműködés az oktatási intézményekkel – utazó szolgálat,
Kapcsolattartás a szülőkkel, szülői értekezletek szervezése, fogadó órák, egyéni
konzultációk biztosítása,
A szakértői vélemények érvényességének nyomon követése, gyógypedagógiai
vélemények készítése
Adminisztráció pontos vezetése, a digitális napló bevezetése
Esetmegbeszélés havi rendszerességgel-utazó szolgálat
A gyermekvédelemmel kapcsolatban az osztályfőnökök járjanak el,
Új pedagógusok beilleszkedésének segítése,

12













Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok folyamatos áttekintése
végrehajtása, az önértékelésben résztvevő munkatársak belső ellenőrzése, és munkájuk
segítése,
Intézményi dokumentumok törvényi átvizsgálása,
Az információ áramlás hatékonyabbá tétele,
Egyenlő munkaelosztás, terhelés kialakítása,
Pedagógusminősítésre jelentkező kollégák segítése,
Főiskolai hallgatók szakmai támogatása,
Szakmai továbbképzéseken, rendezvényeken való részvétel, szakmai kapcsolatok
erősítése intézményen belül, és a befogadó iskolák.
A tantárgyfelosztás, a tanulói munkarend készítésekor, a tanmenetek tervezésénél a
munkaközösségeknek figyelembe kell venni:
a 16 óráig tartó tanulói foglalkoztatást
az intézményre a fenntartói döntés alapján meghatározott évfolyamok, osztályok,
csoportok számát és létszámát, a tanulóknak biztosított heti óraszámkeretet, a törvény
által meghatározott napi kötelező tanórák számát
a rendelkezésre álló idő, -és órakeret mértéke alapján tervezzük a felzárkóztatást, az
egyéni, és kiscsoportos fejlesztő foglalkoztatásokat a Szakértői Bizottságok előírása
alapján, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, szomatopedagógus kollegákkal.

Szervezési feladatok:
 Ügyeleti és eseti helyettesítési terv elkészítése
 Szakmai/ továbbképzési programok megtervezése és megszervezése
 Nyílt napok, bemutató órák, szakmai továbbképzések megtervezése és megszervezése
– pedagógiai munkaközösség részére  A tanulókkal kapcsolatos vizsgálati javaslatok áttekintése, csoportalakítás s ezek
alapján a fejlesztési tervek elkészítése
 Az integráltan tagintézményünkben nevelt mozgáskorlátozott és nagyothalló tanulók
szociális beilleszkedésének elősegítése különféle módokon
 A fejlesztésekhez, rehabilitációs, habilitációs foglalkozásokhoz a tanulók csoportokba
szervezése
 Fejlesztési tervek készítéséhez, ehhez a szempontsorok elkészítése
 Innovációk
 Hospitálási terv készítése
Értekezletek:
 vezetői értekezlet: havi 1 alkalommal – minden hónapban az igazgatói értekezlet után
 munkaközösségi értekezlet munkaközösségenként havi 1 alkalommal, vagy
alkalomszerűen – tagintézményenként változó
 gyógypedagógiai asszisztensek értekezlete: havi 1 alkalommal minden hónapban a
munkaközösségi értekezletek után
 technikai dolgozók értekezlete havi 1 alkalommal – minden hónap 2. hétfő délelőtt
 szülői értekezletek, fogadó órák
 TEAM-megbeszélések alkalomszerűen
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Intézményi szinten:
Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet
Osztályozó értekezlet-félévi
Félévzáró értekezlet
Osztályozó értekezlet
Tanévzáró értekezlet

augusztus 22.
augusztus 30.
január 26.
február 4.
június 16.
június 27.

Szülői értekeztelek:


















Szeptember 2,3.
Február 7;
Május 5; 6.

felelős: osztályfőnök
felelős: osztályfőnök
felelős: osztályfőnök

Fogadó órákat minden hónap első szerdáján 16-17 óráig, illetve a szülők igénye szerint
tartunk, előre megbeszélt időpontban. Amennyiben a járvány időszak visszatér
telefonon, és online is lehetőséget adunk a beszélgetésekre.
A pályakezdő, új kollégák mentorálása
Az új belépő pályakezdő pedagógusokat, és a gyakornokainkat mentor tanáraink segítik.
A gyakornok kollégák mentorálását az intézmény mentortanárai a Gyakornoki
szabályzatának megfelelő eljárásrend alapján végzik.
A pályakezdők segítésére az alábbi tevékenységeket ismertetik meg a mentor tanárok:
Dokumentációk és az iskolai szokásrend megismertetése
Folyamatos szakmai tanácsadás a nevelő-, oktató munka terén
Folyamatos tapasztalatcsere
Foglalkozások látogatása, megbeszélések.
Az idei tanévben gyógypedagógus, logopédus pályakezdők mentorálását tapasztalt
gyógypedagógus, és logopédus kollégáink vállalták.
Gyakornokaink:
-




Majoros Anna – Szécsényiné Demecs Beáta
Boross Fanni- Ugron Emese
Sztrunga Tilda- Mihályi - Jóna Enikő
Pecze Tea - Mihályi- Jóna Enikő
Horváth Enikő – Pordán Gyöngyvér

Jelenleg a Szabadföld úton 3 gyógypedagógus tanár, az Érsekújvári úton 1
gyógypedagógus tanár és egy gyógypedagógiai asszisztens gyakornokunk van.
Minden évben jelentkeznek főiskolai hallgatók, (gyógypedagógusok-tanulásban,
értelmileg akadályozott szakon tanulók, logopédusok), illetve gyógypedagógiai
asszisztens tanulók gyakorlati tevékenységre intézményeinkbe. Szívesen fogadjuk a
hallgatókat, pedagógusaink és tapasztalt asszisztens kollégáink mentorálják őket, annak
reményében is, hogy intézményünk betöltetlen álláshelyeit a végzettségük megszerzése
után szívesen elfogadják.
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Önértékelés, tanfelügyeletek:
Az intézményi önértékelési csoportot a 2022-23-as tanévben Körtélyesi Andrea kolléganőnk
vezeti és kontrollálja.
A csoport feladata:
1. A pedagógusok önértékelésének tervezése, megszervezése, segítése, az önértékelések
lebonyolítása, és azok értékelése.
Az önértékelési folyamatot a 2022-23.-as tanévben az intézményben 6 pedagógusnál hajtjuk
végre.
2. Pedagógus, és intézményi önértékelésre is sor kerül ebben a tanévben.
Az utazó gyógypedagógiai szolgálatunk 2 gyógypedagógusa október és november hónapban az
Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzésén vesz részt. Az intézmény vezetősége, a
munkaközösség vezetők a tanév elején segítségükre lesznek a pedagógiai dokumentumaik
felülvizsgálásával, 2 foglalkozásuk megtekintésével és szakmai tanácsokkal.
Felelős: intézményvezető helyettes, önértékelési csoport vezetője, munkaközösség vezetők.
Az OH jelzése alapján a 2020-21 tanévben intézményi tanfelügyeletet vártunk két
tagintézményünkben, a tanfelügyeleti eljárás a Covid-járvány miatt elmaradt. A 2022-23-as
tanévben a tanfelügyeleti ellenőrzésére a két tagintézményünkben, az Érsekújvári utcában, és a
Szabadföld úton kerül sor. Ennek előkészítése megtörtént, az intézményi dokumentumok
felülvizsgálatát a munkaközösségek, tagintézmények segítségével végezzük el.
Tanfelügyeleti ellenőrzést írtak elő az intézményvezető asszonynak is.
Az intézményvezetés a 2019/20. tanévben a Pedagógiai Program felülvizsgálatát, átírását az új
törvényi elvárásoknak megfelelően megtette (NAT).
Ezt a szakmai dokumentumot a fenntartó elfogadta, jóváhagyta.
Az alábbi dokumentumok felülvizsgálata, előkészítése az intézményi tanfelügyeleti
ellenőrzésre megtörtént:
- Szervezeti és Működési Szabályzat,
- Házirend,
- Ellenőrzési terv.

Minősítések:
A 2022/23-as tanévben az intézményben 6 kollégánk pedagógusminősítő eljárására
jelentkezett, 3 fő Pedagógus I. és 3 fő Pedagógus II. fokozatra.
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Továbbképzések, beiskolázás:
Intézményünk vezetősége kiemelt fontosságúnak tekinti a pedagógusok folyamatos, igény
szerinti képzését, ez a pedagógusok minőségi szakmai munkájának feltétele. A
továbbképzésekre, tanfolyamokra, felsőfokú képzésekre pedagógusaink minden évben nagy
számban jelentkeznek.
A magas színvonalú oktatás feltétele a pedagógusok munkájának nyomon követése,
megerősítése. A 2022-23 tanévben az intézményen belül is betervezzük a hospitálásokat.
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Tárgyi feltételek, nyári felújítási munkák:

Szabadföld utca:
Az intézmény átmenetileg gondnok nélkül maradt, az új gondnok a nyár folyamán lépett
munkába.
A felújítási keret terhére az alsó folyosó nyílászáróinak felújítását terveztük, amely szinte teljes
egészében megvalósult. Az ablakok tokjait, keretét csiszolta, festette, glettelését javította.
Szent Imre Beszédjavító:
A szintén a nyár folyamán munkába állt gondnok az épületben és az udvaron az SOS javítási
és karbantartási feladatokat szinte teljesen elvégezte. A felújítási keret terhére a penészesedő
falak penészmentesítése és tisztasági festése a terv, melyhez a kellékeket és alapanyagokat
megvásároltuk.
Érsekújvári utca:
A tagintézmény főépületének állapota sajnos nagyon rossz. A nyár folyamán a főépület óvodai
csoportjának mosdóját és az Iskolai 2 csoport mosdóját teljes mértékben felújíttatta a
Tankerület, melyet nagyon köszönünk.
A Pedagógiai Szakszolgálat a továbbiakban nem használja korai fejlesztés céljára az intézmény
egyik csoportszobáját, melyet szintén a Tankerület finanszírozásával összenyitottak az Iskola 1
csoportszobájával. Így létszámbővítésre is lehetőség nyílt, a nagyobb térben 2* 8 tanulót tudunk
ellátni az eddigi 13 helyett.
Utazó gyógypedagógusi szolgálat:
Az utazó gyógypedagógusok munkájához szükséges hely-és eszközigényt a 4/2010-es OM
rendelet szabályozza.
Előírja az optimális helyiséget, zárható szekrényt, fejlesztő eszközöket, játékokat, lehetőség
szerint tornaterem biztosítását.
A fejlesztéshez szükséges eszközök egy részét az intézmény EGYMI-eszközeiből lehet
kikölcsönözni. A befogadó intézmények mindkét kerületben (XV; XVI), továbbra is lehetőség
szerint biztosítják a fejlesztő helyiséget, és fénymásolási lehetőséget az utazó
gyógypedagógusok számára, azonban a tornaterem nem mindig biztosított.
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Az intézmény működésének rendje
Az intézményeink működési rendjét az SZMSZ és a Házirend szabályozza, megismerése,
betartatása mindenki számára kötelező.
Az intézmény mindhárom tagintézménye 7.00-17.00 óráig tart nyitva.
A tanítási szünetekben összevont ügyeletet biztosítunk egy tagintézményben, a szülők indokolt
igénye alapján.

A pedagógiai munka
A Pedagógiai munka célja:











Ép értelmű autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű,
beszédfogyatékos, értelmileg akadályozott, és a többségi általános iskolába beintegrált
tanulók nevelése-oktatása felmenő rendszerben,
Az alapkompetenciák: a matematika, a szövegértés, az anyanyelvi készségek,
fejlesztésére minden évfolyamon kiemelt figyelmet fordítunk, mert ezek a képességek
határozzák meg elsősorban az önálló tanulást, a feladatértést,
Fegyelmezési rendszer következetlenségeinek felszámolása – egységes
követelményrendszer kidolgozása,
Pedagógusok egyenetlen terhelésének elkerülése,
Tanulói hiányzások csökkentése;
Jógyakorlatok bevezetése – érzékenyítés, kultúrára nevelés;
Az intézményi önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés, pedagógus minősítés
feladatainak végrehajtása,
Szülőkkel való kapcsolattartás javítása.

Oktatási, nevelési feladataink:
Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk, hogy a speciális pedagógiai, gyógypedagógiai
gyakorlatunk során minden támogatást megadunk a tanulóknak az információszerzéshez, a
tanuláshoz szükséges alapkészségek, képességek és kulcskompetenciák elsajátításához, a
továbbtanuláshoz, az önműveléshez szükséges tudás, tanulási technikák kialakításához.
Segítséget adunk ahhoz, hogy a napi önkiszolgálás, élethelyzetek megteremtésével felkészítsük
őket, és arra, hogy az intézmény-védő környezetéből kikerülve a mindennapi életben be
tudjanak illeszkedni és a társadalom hasznos tagjává váljanak.
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Fontos feladatunk, hogy a tagintézményeinkben oktatott gyerekek képzése egyéni
képességeiknek és haladási ütemüknek megfelelően történjen. Igyekszünk a tanulók számára a
legmegfelelőbb tanulási módszert kiválasztani, a beszédfejlesztés segítségével a szociáliskommunikációs lemaradásukat minél előbb korrigálni. A tantárgyi követelmények elsajátítását
saját készségeik, képességeik alapján fejlesztjük. Gyakorlatorientált, felkészítő képzéseket,
életvezetéshez szükséges technikákat igyekszünk elsajátíttatni a gyerekekkel.
Iskolatípusunkban fontos alakítani, fejleszteni a tanulók személyiségét, értékeket közvetíteni
feléjük. Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, valamint a mindennapok értékközvetítő
munkája, a személyes példamutatás jó alkalom erre.
A tanulók motiválása rendszeressé válik, hagyományt szeretnénk kialakítani a havonta
megtartott iskolagyűlésből, ahol a tanulásban, és magatartásban kiemelkedő, szorgalmas
gyerekeket példaként kiemeljük társaik előtt.
A gyerekek „suli-manit” gyűjthetnek - ezt közös normák, megállapodásaink szerint kapnák
kiemelkedő teljesítményért, szorgalomért, tettekért. Akinek a legtöbb sulimanija van, azt is
kiemeljük a havi gyűléseken.
A gyerekek csoportjainak jó közösséggé formálásáért felelősek az osztályfőnökök. Feladatuk,
közös programok, együtt munkálkodás, játék-, szabadidő, kirándulás szervezése.
A nyolcadikos évfolyam tanulóinak, és a szülőknek segítséget nyújt az osztályfőnök
pályaválasztás előkészítésében.
A szülőkkel bizalomra épülő kapcsolatot igyekszünk kialakítani. Tanácsadással, együtt
gondolkodással segítjük őket gyermekeik problémáinak megoldásában, a speciális képességeik
elfogadásában. Törekszünk a nevelési elvek közelítésére, a közös elvárások kialakítására.
Ennek érdekében alkalomszerűen, és az adott probléma helyzetnek megfelelően TEAM
megbeszéléseket tartunk, fogadó órákat biztosítunk.
Tagintézményeinkben az érzelmiekre és tevékenységekre alapozott motiváción keresztül
formálják diákjaik tanuláshoz való viszonyát. Leghatékonyabb tanórai szervezeti forma
kialakítására törekednek. Az egyéni képességekre, szükségletekre alapozó, ehhez igazodó
komplex fejlesztés biztosítását irányozták elő, és differenciált oktatás szerveznek. A tanulók
önismereti képességét fejlesztik kiscsoportban és egyénileg. Társas kapcsolatok kialakítását
segítik.
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Pedagógusaink tanulók kommunikációs, verbális kifejezőképességét, szókincsét fejlesztik, a
tanórán és tanórán kívüli tevékenységek során. Újonnan érkezett és hiányzó tanulókat felmérik,
fejlesztik, felzárkóztatják.
Sikerélményhez juttatják, erősítik akaraterejüket, fejlesztik a tanuláshoz, munkavégzéshez
szükséges belső motivációt. Célunk, hogy tanítványaink harmonikus személyiségű, adott
közösségbe beilleszkedni képes, hasznos felnőttekké váljanak.
Szakmai kapcsolatok kialakítása és fenntartása (társintézmények, pedagógusképző és
továbbképző intézmények, kerületi óvodák, általános iskolák).
Az utazótanári tevékenység, ezen belül a gyógypedagógiai kompetencia képviselete és
érvényesítése a fogadó intézmények színterein fontos feladatunk. A fogadó intézmények
pedagógusaival jó munkakapcsolat kialakítása, érzékenyítés az intézményekben a szülők,
tanulók, tanárok, és dolgozók felé. Szakmai –gyógypedagógiai segítségnyújtás elsődleges
feladatuk az utazó tanároknak.

Tanulói létszámok
Tanulócsoportok alakulása 2022-23. tanévben intézményi szinten

Szabadföld
tagintézmény

úti

Érsekújvári
tagintézmény

utca

Szent
Imre
tagintézmény

úti

A tanulók összlétszáma

Tanulói
létszám/számított
létszám

Tanulócsoportok száma

Napközis,
iskolaotthonos
csoportok

73/195

8

7

45/135

4

4

63/129

6

6

179/459
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Egész napos iskola
Tanulóink számára a törvényi változásokat megelőzően is biztosítottuk az egész napos
intézményi nevelést. A tanulók terhelése egyenletesebb, a tanórán kívüli foglalkozások a
fejlesztő és terápiás célok megvalósítását szolgálják. A hátrányos helyzetű tanulóink számára a
szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére nyújt többféle lehetőséget.
A tantárgyfelosztás, a tanulói munkarend készítésekor, a tanmenetek tervezésénél figyelembe
kell venni: 16 óráig tartó tanulói foglalkoztatást.
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A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 55§. 45. bekezdése értelmében „az igazgató
a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában 16 óra előtt megszervezett
egyéb foglalkozás alól.”

Napközi:
Napközis csoportjainkat osztályonként szervezzük. A tanulásban akadályozott felsősök 5-8.
osztály összevonva) tanulószobát vehetnek igénybe.
Délutánonként a tanulás előtt szerveznek a délutános pedagógusok a különböző
foglalkozásokat (kézműves-, kulturális). Ebben az időszakban van lehetőség udvari
levegőzésre, játékra is. Törekszünk arra, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabad
levegőn, egészség megőrzésük, immunerősítésük érdekében. Naponta 1 órát tanulnak a
csoportok. Nagy hangsúlyt fektetünk minden korcsoportban az önkiszolgálás fejlesztésére.
A napköziben több lehetőség van a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésének megismertetésére,
és a gyerekek társas kapcsolatainak alakítására. Fontos feladatunk az önkiszolgálás fejlesztése,
begyakorlása.
A délutáni időszakban lehetőség van az egészséges életmód kialakítására, ennek elsajátítására.
A napközis órák terhére heti 1 alkalommal 15-15.45-ig szabadon választható sportköri
foglakozásokat tartunk.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27§ (13): A legalább négy évfolyammal
működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör feladatait - az
iskolával az iskolai sportköri tevékenység ellátására, sporttevékenység szervezésére kötött
megállapodás alapján - a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet is elláthatja. Az iskolai
sportköri foglalkozások megszervezéséhez - sportágak és tevékenységi formák szerint
létrehozott iskolai csoportonként - hetente legalább kétszer negyvenöt percet kell biztosítani.
Sportkör célja, feladata:
Rendszeres sportolási és testgyakorlási, versenyzése lehetőség nyújtása az Iskolai Sportkör
tagjai számára. A mindennapos testedzés biztosítása.
Az egészséges életmódra nevelés, a testi-lelki egészség megőrzése.
Általános, az egészség megőrzéséhez nélkülözhetetlen fizikális képességek javítása,
fejlesztése.
A gerincoszlop egészségének megőrzését elősegítő gyakorlatok rendszeres
végeztetése A rendellenes fejlődésből, hanyag tartásból fakadó gerincproblémák enyhítése,
javítása, prevenció
Az egyesületi foglalkoztatási rendszeren kívüli, sportklubokban rendszeresen nem sportoló
diákok bevonása a sportköri munkába.
A különböző mozgásformák megismertetése, a szabadidő hasznos eltöltésének, a rekreációnak
a biztosítása.
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A tagintézményen belül a diákok számára házi bajnokságok, sportprogramok szervezése,
lebonyolítása.
Tehetséges fiatalok kiválasztása, gondozása, sportegyesületekbe való irányítása.

A 2022/2023. tanév sportköri programtervezete:
Tagintézmény

Szabadföld út 7

Érsekújvári utca 7-13
Szent Imre utca 115

Megnevezés
alsó tagozat 1-4
évfolyam, fiúklányok
felső tagozat 5-8
évfolyam, fiúklányok
1-8 évfolyam
alsó tagozat 1-4
évfolyam, fiúklányok

Heti
óraszám
heti 1

Foglalkozást tartja

heti 1

Márton-Purger
Zsuzsanna

heti 1

Simonné Piróth Éva

heti 1

Keresztyén Éva

Nagy Katalin

Intézményeinkben énekkar nem működik, a tanulók a Határtalanul programban nem vesznek
részt.

Nyílt napok, bemutató órák:
A 2022-23.tanévben lehetőséget kínálunk a szülőknek, és a pedagógusoknak, hogy szakmai
munkánkba betekintést nyerjenek. A nyílt napok olyan kiváló alkalmak ahol a szülők, külsős
pedagógusok megismerkednek az intézmény légkörével, diákjaival, és tanáraival, a
pedagógusok módszertani kultúrájával, az oktatással, az intézmény arculatával, és az osztályok
légkörével.
Az intézményünk nyitna az óvodák óvodapedagógusai felé, hogy a szülőknek javasolhassák
intézményünket.
Az őszi időszakban megrendezett bemutató órákat tagintézményeink pedagógusai számára
terveznénk, egymás munkájának megismerésére, szakmai, módszertani tapasztalat szerzésre,
cserére.
A tavaszi nyílt napok a szülőknek és a többségi intézmények pedagógusai részére biztosítanak
betekintést a munkánkba.
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A 2021-23. tanévben a nyílt napok intézményenként:

Őszi
Tavaszi

Szabadföld út

Szent Imre utca

november 24.
február 13.

november 24.
február 13.

Érsekújvári
utca
november 24.
február 13.

A középfokú iskolai jelentkezés rendje
A középiskolákba való jelentkezés rendjét a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet szabályozza.
Ennek alapján:
 2022. október: Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a
felvételi eljárás rendjéről.
 2023. január: Az általános felvételi eljárás kezdete.
 2023. február: Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
 2023. március: A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét.
 2023. március: A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
 2023. április: A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
 2023. június: Beiratkozás a középfokú iskolákba.
A szülők és tanulók felkészítése az osztályfőnökök segítségével folyamatosan, a határidőket
betartva, a tanulók érdeklődésének, képességének megfelelően történik.
Felelős: intézményvezető – helyettes,8. évf. osztályfőnökök

Az általános iskolák felső tagozatára jelentkezés menete a Szent Imre utcai
intézményünkből:


2023. február: Az első félév záró szülői értekezleten a szülők tájékoztatást kapnak a
többségi befogadó iskolák elérhetőségéről
 2023. április: A szülők ellátogatnak az általuk preferált intézménybe/
intézményekbe.
 2023. május: A negyedik osztály osztályfőnöke a gondviselőktől érdeklődik a
tanulók integrálási lehetőségeiről
 2023. június: A BOSZRB kijelölő határozata alapján a szülők befogadó nyilatkozatot
mutatnak be iskolánkban.
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2023 nyarán megtörténik az iskolaváltás.

Beiratkozás:
•

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről:8. § (1) Az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A beiratkozás
május hónapban történik.
• Az Nkt. 50§ (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat
a tanév rendje rendelet szerint 2023. április 20- én és 21-én kell beíratni.

Versenyek
Részt kívánunk venni az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi
versenyeken, amelyet a sajátos nevelési igényű tanulók számára szerveznek,
Ezek a versenyek a következők:
 A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák
tanulóinak rendezett országos komplex tanulmányi verseny SNI tanulók részére;
 Kulturális Fesztivál a tanulásban, értelmileg akadályozott, érzékszervi,
mozgássérült és autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek számára;
 A szegregált intézmények számára rendezendő fővárosi szavalóversenyen.
A Szent Imre utcai, és a Szabadföld úti tagintézmény tanulói a következő versenyeken vesznek
részt, ez évek óta gyakorlattá vált:


Újpesti Általános Iskola és EGYMI által szervezett MA-SNI vetélkedőn, melyen az
elmúlt időszakban igen szép eredményeket értek el tagintézményünk diákjai

Intézményen belül:
 szavalóverseny
 szépíróverseny
 futball – bajnokság kerül megrendezésre.
Az intézményünket érintő tanulmányi és kulturális versenyeket nyomon követjük és a
jelentkezéseket leadjuk
Határidő: folyamatos
Felelős: tagintézmény-vezetők, munkaközösség vezetők
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Projekt napok
Iskolánk ebben a tanévben is valamennyi témahét programjához kapcsolódik tanulóink
képességeihez igazodó szinten
•

Pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10.
Felelős: mk-vezetők

•

Digitális témahét 2023. március 27-31.
Felelős: mk-vezetők

•

Fenntarthatósági témahét 2023. április 24-28.
Felelős: mk- vezetők

•

Magyar Diáksport napja 2021.szeptember 30.

Színház, tánc, komolyzenei, és cirkuszi előadások
A 2022-23. tanévben is intézményünk részt vehet a Lázár Ervin programon.
Az elmúlt évek sikerére visszanézve nagy örömmel vesszük, ha bármilyen formában (online,
vagy jelenléti) részt vehetnek a tanulók az előadásokon. A Sérült Gyermekek Napján az
Állatkert fogadja diákjainkat, a Nemzeti Filharmónia által szervezett előadásra is jelentkeztünk
a felső tagozatos diákjainkkal.

Vizsgarend
A javítóvizsgák, osztályozóvizsgák rendjét a Pedagógiai Program szabályozza.
Az egyéni tanrendben oktatott tanulók létszáma: 1 tanuló a Szabadföld úton.
Az osztályozó vizsga az első félévben január 16-17, a második félévben a vizsgák mindhárom
tagintézményben június 5-6.-án lesznek a nevelőtestület döntése alapján.
2023.-ben országos pedagógiai szakmai ellenőrzésvárható (OH) miniszteri rendelet 80.§ (4).
bekezdése alapján, ahol vizsgálják az egyéni tanrendben oktatott tanulók dokumentálását.
Feladatunk: az egyéni tanrendben oktatott tanulók osztályozó-vizsga kötelezettségeinek
teljesítését, és dokumentálását felülvizsgálni.
Felelős: intézményvezető helyettes, munkaközösség vezető

Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás
Az intézményeinkben komplex gyógypedagógiai fejlesztésben, felzárkóztatásban,
finommotorika fejlesztésben, logopédiai ellátásban, és mozgásfejlesztésben részesülnek a
tanulók, attól függően, hogy számukra a szakértői bizottság milyen fejlesztést ír elő.
Mindezeken kívül a tanórák tevékenységeibe ágyazva, minden tanórán megjelenik valamilyen
formában a rehabilitáció, a képességfejlesztés, a tanulók differenciálása képességeik szerint.
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Sajnos a tehetséggondozáshoz a szakköreink megszűntek, ezért tehetséges tanulóinkat
differenciálva oktatják a tanórákon a pedagógusok.

Mindennapos testnevelés
Csoportjainknak a mindennapos testnevelés órák összehangolása nehéz feladat a kisméretű
tornaszobáink miatt. Segítséget jelent, hogy iskoláink közvetlen környezetében több helyen
kialakításra került egy-egy szabadtéri fitt-nett park, a Szilas-patak aszfaltos kerékpár útja, és
egy-egy tagintézmény udvara mozgáslehetőségre, sportfoglalkozásra is alkalmas. (mászókák,
focipálya), igaz, ezek a lehetőségek nem teszik lehetővé a teljesértékű testnevelésórák
megtartását. Rossz idő esetén a tanulók a testnevelés órákat az intézmények folyósóján, vagy
az osztályok saját termében tartják meg.
A testnevelés órák keretében eddig a 4. osztályos tanulók úszásoktatásban vettek részt. A 202223-as tanév első félévében elővigyázatosságból az úszásoktatás elmarad, csak a második
félévben szervezzük meg őket.
A tanulók magatartásának értékelésére a Szabadföld úti tagintézményünk az elmúlt tanévben
bevezetett egy viselkedésterápiás rendszert, ahol a tanulók jutalmazása nem tárgyi jutalommal
történik.

Hitoktatás szervezése
Az Etika/hit- és erkölcstan oktatás kötelező tanóra keretében történik 1-8 osztályig.
Az Etika/hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személynek az Nkt. 32. § (1) bekezdés h)
pontjában meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.”
Intézményünk nem elkötelezett egyetlen vallás mellett sem. Gondoskodunk az alapvető
erkölcsi ismeretek elsajátításáról, a vallások erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmának
megismeréséről.
Az etika/hit-és erkölcstan oktatás a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez igazodva,
egyeztetés szerint, az illetékes oktató irányítása alapján történik. Az etika/hit- és
erkölcstanoktatáshoz a tárgyi és személyi, a hitoktatáshoz a tárgyi feltételt az iskola biztosítja.
A hitoktatás – a szülői igények alapján – tanóra keretében történik. A tagintézmények
biztosítják a megfelelő környezetet, helyiségeket, a tanulók részvételét hitoktatáson.
A 2013. évi LV. törvény 8. § (1)-(6) bekezdése írja elő az állami közoktatási
intézményekben a szervezés rendjét. Általános iskolában:






az Etika/hit- és erkölcstanóra kötelező tanórai foglalkozás,
együttműködés az egyházakkal a hitoktatással kapcsolatos feladatok ellátásában,
a hitoktatás tartalmának meghatározása az egyházak feladata,
biztosítani kell a Etika/hit- és erkölcstanóra oktatásához szükséges feltételeket,
az Etika/hit- és erkölcstanoktatást, valamint a hitoktatást végzőkre az egyházak által
előírt képesítési és alkalmazási feltételek érvényesek.
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A-B.§ részletesen előírja – állami általános
iskolában – Etika/hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat.
A Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
37/S. § (1)-(11) bekezdés rendelkezik az állam által nyújtott hit- és erkölcstanoktatás
támogatásáról a bevett egyház részére. Magába foglalja az átlagbér alapú támogatás és a
tankönyvtámogatás, valamint a kincstári adatszolgáltatás szabályait.

Dokumentációs tevékenység
A dokumentáció vezetéséhez minden szükséges dokumentum rendelkezésünkre állt a
tanévkezdéskor. Intézményünkben a naplók dokumentálása már teljes egészében a KRÉTA
rendszerben valósul meg.

A dokumentációink:





Tanmenetek
Kréta e-napló
Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció - Egyéni fejlődési lap
betétíve
Tanulói portfólió

Mérések
Az országos mérések megrendezését meghatározó jogszabályok: - A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény - A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.
(II. 7.) Korm. rendelet - A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - A
2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet
 DIFER: A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni
hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és
kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon
első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta
szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell
a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő
pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer
alkalmazását. Az általános iskolák 2022 október 28-ig a Hivatal által meghatározott
módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben
meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2022.
december 9-ig kell elvégezniük.
Felelős:1. osztály osztályfőnökei
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Az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és
természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10.
évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint
kimeneti mérés a 6-11. évfolyamokon; A bekezdésben meghatározott méréseket az
iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A
bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A
kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor. mérések
előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti
mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november
30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére. A bemeneti
mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések
lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig küldik meg a Hivatal részére a
Hivatal által meghatározott módon.
A nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a felnőttoktatásban tanulók kivételével 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a)
bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal
által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára
elérhetővé tett - digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott
eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az
iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott
módon.
A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi
LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a
tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák - az 1-4.
évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között
szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.
Felelős: Márton-Purger Zsuzsanna



PAC mérés Értelmileg akadályozott tagozat, szociális- és személyiségfejlődés mérésére
az iskolai tagozat


Felelős: Nagyné Dobos Krisztina
Határidő: 2022.szeptember 30. és 2023. május 30.


Strassmaier fejlődési skála – Értelmileg akadályozott tagozat óvodások részére –
Felelős: Virányi Ildikó
Határidő: 2021. szeptember 30. és 2022. május 30.
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Logopédiai vizsgálat – Beszédfejlesztő Intézmény
Felelősök: logopédusok
Határidő: 2021. szeptember 30. és 2022. május 30.

SNI felülvizsgálatból adódó feladatok
A 2020/2021. tanév végén tagintézményenként elküldtük a szakértői bizottságoknak a 202223-as tanévben felülvizsgálatra váró gyermekek pontos névsorát és az ehhez szükséges
szakértői vélemény iránti kérelem dokumentációját.
Minden tanévben nagy figyelmet fordítunk az esedékes felülvizsgálatok nyilvántartására,
előterjesztésére.
Az osztályfőnökök feladata ezeknek a dokumentumoknak, határidőknek a nyilvántartása, a
tanév végén, és az új tanév elején az intézményvezető helyettesnek leadni a vizsgálatra váró
tanulók névsorát, aki ezt egyezteti a szakértői bizottságokkal.
A szakértői bizottságokkal a kapcsolattartás az intézményvezető helyettes feladata.
Igyekszünk a bizottságokkal hatékony, az évek során kölcsönösen kialakult szakmai
együttműködést fenntartani.
A pedagógiai vélemények megírása, megfogalmazása egységes szempontrendszer alapján
működik, amit intézményünk dolgozott ki a szakértői bizottságok kérése és elvárása alapján,
ezzel is elősegítjük a gyorsabb, szakszerű ellátást.
A járvány miatt korábban a tanulók felülvizsgálata online, vagy telefonos szülői beszélgetéssel
valósult meg, ez általában valótlan eredményeket hozott, több esetben kényszerülünk újabb
szakértői vizsgálatot kérni.

Iskola orvosi, védőnői szolgálat
Az iskola védőnője heti 1 napi rendszerességgel tartózkodik tagintézményeinkben, az
iskolaorvos, előre megbeszélt időpontokban látja el a gyermekeket. Mindketten elérhetők
emailen, illetve telefonon is.
Iskola-egészségügyi ellátás keretében védőnői feladatot főiskolai végzettséggel rendelkező
védőnő láthat el. A nevelési-oktatási intézményben ellátandó védőnői feladatokat a 26/1997.
(IX. 3.) NM rendelethez 3. számú melléklete tartalmazza. A gyermekek, tanulók egészségügyi
ellátását az orvos és a védőnő a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint
végzi. A védőnő minden évben éves ellátási tervet készít.
(3) A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb iskola-egészségügyi feladatokat (környezetegészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés, pályaválasztási
tanácsadás) az iskolaorvos és a védőnő az oktatási intézmény vezetőjével, illetőleg a szakmai
szervezetekkel együttműködve végzi.
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A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok:
A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése. A testi, érzékszervi, értelmi
és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás esetén a bizottság részére
a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése.

Pszichológus
Az iskola pszichológusa heti rendszerességgel látja el a tanulóinkat minden tagintézményben,
feladata a gyerekek lelki egészségvédelme, pszichés – és személyiségfejlesztésük. Konzultál a
pedagógusokkal, szülőkkel, TEAM megbeszélések aktív résztvevője, csoportos
foglalkozásokat tart, tanácsot ad szükség esetén. Az online konzultáció lehetőségét is
felajánlotta a szülőknek, akik igénybe is veszik a digitális tanácsadás lehetőségeit.

Egészséges életmódra nevelés
A tanulók életkorának megfelelő szinten tartunk a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokat
az egészséges életmódra nevelésről, és az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb
ismeretekről. A napi egészséges táplálkozás, mozgás, sport, vízfogyasztás, pihenés
fontosságáról, és az alkohol, kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásáról nyújtunk
ismereteket életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően. Hangsúlyosan kiemeljük a kortárs
kapcsolatok veszélyeit.
Kiemelt feladatunk a környezet védelme.

Gyermekvédelem
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokhoz tartozó tevékenység
összehangolását, tervezését, a problémák időben történő feltárását, a segítségnyújtást,
gyermekvédelmi feladatokat a hatályos jogszabály szerint intézményeinkben az osztályfőnökök
látják el. A tanulók érdekében munkájukat összehangoltan látják el a tagintézmény vezetőkkel,
a hatósággal, a szülőkkel és a kollégákkal Feladatuk a hiányzások visszaszorítása, ezek
adminisztrálása, kapcsolattartás a szülőkkel, szükség esetén együttműködés a hivatalos segítő
szervezetekkel. A hátrányos helyzetű, rossz szociális környezetből érkező tanulók figyelemmel
követése, megsegítése, ha kell a megfelelő hatósági szervtől segítségkérés. Ebben a munkában
nagy segítséget nyújtanak számukra a gyermekjóléti, és családsegítő szolgálatok.
Az intézményünk iskolai szociális munkása Horváth Andrea, aki segítségünkre volt az elmúlt
tanévekben mindhárom tagintézményünkben gyermekvédelmi ügyekben, családok
segítésében, programok szervezésében, TEAM megbeszéléseken, és együttműködött az
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intézményt segítő szakemberekkel is. (pszichológus, védőnő). A 2022-23.tanévben segítő
munkájára változatlanul számítunk.
A tanév elején intézményünkben egyetlen tanuló sem vett át tanszercsomagot, mert nem állt
rendelkezésünkre az önkormányzati határozat.

Gyermek- és tanulói jogok érvényesülése, diák önkormányzati
tevékenység
Az iskolahasználók jogainak, kötelességeinek betartása és betartatása, az ehhez szükséges
kapcsolattartási formák működtetése, a lehetőségek megismertetése és gyakoroltatásának
biztosítása folyamatosan biztosított az intézményünkben.
Az iskola tanulóinak, a diákönkormányzattal kapcsolatos tevékenységét az ENSZ Gyermeki
Jogok Egyezménye, az Oktatási Törvény előírásai, az iskolai SZMSZ, és az Iskolai Házirend
szabályozza. A diákönkormányzatnak joga van az iskolai élet - közvetlenül a tanulókat érintő
kérdéseiben - alakításában részt venni.
A tanulói jogok érvényre juttatása érdekében a diákközgyűlésen meg kell választani
(megerősíteni) a gyermekvezetőket. Biztosítani kell a lehetőséget, hogy programjavaslatukat
érvényre juttathassák, és ez része legyen az iskola éves munkatervének.
Az iskolai demokrácia gyakorlásának egyik legfontosabb intézménye, színtere, a diákok ennek
segítségével tudják elsajátítani azokat az alapvető ismereteket, amelyek szükségesek lesznek az
állampolgári jogok gyakorlásához. A diákönkormányzat munkájának, rendezvényeinek
segítése a Szabadföldi út intézményében Pecze Tea gyógypedagógiai tanár feladata.
Cél, hogy gyermekeink olyan közösségi tevékenységben vegyenek részt, amely segítik őket
eligazodni a közösségek rendszerében, a demokrácia területén. Ismerjék fel saját és mások
értékeit, amennyire képességeik engedik, törekedjenek a pozitív énkép kialakítására, fogadják
el a másságot, illetve tartsák tiszteletben a másik ember egyéni sajátosságait, értékeit.
Diákönkormányzat csak a Szabadföld úti intézményünkben működik.

Óralátogatások, ellenőrzések
Mindenkiben természetes elvárás, hogy értékeljék a munkáját. Az intézményvezető-helyettes,
a tagintézmény vezetők és munkaközösség vezetők hangsúlyozott feladata, hogy megfelelő
számú óralátogatásokat tegyenek, megfelelő visszacsatolással, értékeléssel az éves ellenőrzési
terv alapján, ami a dokumentációra, munkavégzés minőségére, munkafegyelemre egyaránt
kiterjed.
Figyelmet fordítunk a lehetőségekhez képest az ellenőrzési tervben jelölt határidők betartására.
Több olyan szabályozót készítünk évről évre, ami a vezetőség számára könnyíti az ellenőrzést
(ügyeleti rendek, asszisztensek beosztása, terembeosztások).
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A munkaközösség vezetők ellenőrzik a pedagógusok adminisztrációs munkáját havi
rendszerességgel. Sokat javult az elmúlt években az adminisztráció minősége és a határidőket
a kollégák igyekeznek betartani, de ezeknek a területeknek az ellenőrzésére továbbra is szükség
van.

KAPCSOLATAINK:

Külső kapcsolatok
•
Kapcsolatkeresés, kapcsolatépítés a fenntartóval és a kerületi oktatási intézményekkel
(vezetői értekezletek, összejövetelek, személyes és telefonos kapcsolattartás, kerületi
rendezvényeken részvétel, szakmai napok, bemutató foglalkozások, stb.)
•
Szoros kapcsolat a szakértői bizottságokkal, információcsere, segítségkérés
•
Szülői értekezletek, fogadóórák szervezése, szükség esetén szülői fórum szervezése
•
Kapcsolat a gyámhatósággal, családsegítővel, nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti
szolgálattal, a szociális és gyermekvédelmi irodával
•
Kapcsolattartás a szülőkkel, szülői szervezetekkel
Belső kapcsolatépítés:
• Szakmai munkakapcsolat kialakítása a tagintézményeink között, óralátogatásokkal,
előadások tartásával
• Csapatépítés – közös rendezvények, kirándulások szervezése, szupervíziók,
esetmegbeszélések
• Jógyakorlatok – bevezetése, ismertetése tagintézményenként, pl jutalmazási rendszer
A vezetőség szakmai napok, bemutatók alkalmával, csapatépítő kirándulásokkal, közös
ünnepi készülődéssel próbál közelebbi kapcsolatot kialakítani a tagintézmények dolgozói
között.
Nevelőtestületi értekezleteink fontos színterei lesznek ebben az évben is az oktató, és nevelő
munkánk elemzésére, értékelésére.
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Munkaterv programjaink havi lebontásban a 2022-23. tanévre
tagintézményi, munkaközösségi szinten
Feladatok ütemezése havi bontásban Szabadföld úti tagintézmény
Szeptember
Feladatok
Felelős/Felelősök
Augusztus 26. 15 Szülői értekezlet
Beiratkozó osztályok osztályfőnök
Szeptember 1. 8.00 Tanévnyitó
Intézményvezető
Szeptember 1-2. Szülői értekezlet (sávos
Osztályfőnökök
időbeosztás)
Szeptember 12. Sérült gyerekek napja
Mihályi-Jóna Enikő
Állatkert
Új tanulók ismereteinek, képességeinek
Osztályfőnökök, fejlesztést végző
felmérése
pedagógusok
Szeptember 30. Magyar Diáksport napja
Csáki G.
Szeptember 30. A népmese világnapja
Lénártné Füleki Éva.
osztálykeretben
Október
Feladatok
október 3. A zene világnapja
október 4. Állatok világnapja osztálykeretben
Október 6. Megemlékezés az aradi
vértanúkról osztálykeretben
Október 15. Pályaorientációs nap
Október 21. Megemlékezés 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseiről

Felelős/Felelősök
Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna
Pecze Tea
Osztályfőnökök/Napközi – faliújság
díszítése
Erdős-Püspöki Judit
Márton P. Zsuzsanna, Kisné Marx Beáta

November
Felelős/Felelősök

Feladatok
November 7. Tanmenetek, fejlesztési tervek
leadása
November 11. Márton nap osztálykeretben
November 24. Nyílt tanítási nap Intézmények közötti
November 28. Adventi gyertyagyújtás
minden advent utáni hétfő reggel

Márton-P. Zsuzsanna
Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna
Mihályi-Jóna Enikő
Dankó Zsófi, Horváth Enikő
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December
Felelős/Felelősök
Sztrunga Tilda, Dudás Bianka – Szülői k.
anyuka
Balajtiné Bartha Henriett

Feladatok
December 6. Mikulás

December 13. Sulimani vásár 5.osztályig
December 20. Karácsony osztálykeretben, ill.
Sztrunga Tilda, Dudás Bianka
közös iskolai ünnepély
Január

Felelős/Felelősök

Feladatok
Január 16-17. Félévi osztályozó vizsga
(magántanulók)

Mihályi-Jóna Enikő
Osztályfőnökök/Napközi – faliújság
díszítése
Mihályi-Jóna Enikő
Osztályfőnökök
Márton-P. Zsuzsanna

Január 20. A Magyar Kultúra Napja
Január 23. Félévi osztályozó értekezlet
Január 27. Félévi bizonyítványok kiosztása
Január 31. Beiskolázás, továbbtanulás

Február
Felelős/Felelősök
Osztályfőnökök
Intézményvezető
Dankó Zs, Pecze Tea

Feladatok
Február 2-3. Félévi szülői értekezlet
Február 6. 14.00 Félévi nevelési értekezlet
Február 14. Szeretet és barátság napja
Február 13. nyílt tanítási nap érdeklődő
szülőknek, óvónőknek
Február 17. Farsang
Február 24. A kommunista és egyéb
diktatúra áldozatairól megemlékezés
osztálykeretben

Nagyné B.Zsuzsa
Berki-Kővári Rita, Pecze Tea
Osztályfőnökök

Március
Feladatok
Felelős/Felelősök
Komplex tanulmányi versenyre nevezés
Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna
Március 14. Megemlékezés az 1848-49-es
Pethő Lajosné
forradalom és szabadságharcról
Március 22. Víz Világnapja osztálykeretben Kisné Marx Beáta
Április
Feladatok
Nevezés a Kulturális szemlére - Hegyhát
Április 4. Autizmus Világnapja

Felelős/Felelősök
Nagyné B. Zsuzsanna
Nádor Erika
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Április 11. Költészet napja Nemzetközi
Gyermekkönyvek napja - Könyvvásár
Április 4. Húsvéti kézműves
Április 21. Föld Világnapja
Április 28. Májusfa díszítés üzenettel
Április 30. Tankönyv rendelés

Horváth Enikő
Sztrunga Tilda
Márton P. Zsuzsanna, Balajtiné B.H.
Erdős-Püspöki Judit
Lénártné Füleki Éva

Május
Feladatok
Május 8-9. 16.00 Szülői értekezlet/Anyák
napja
Május 10- Madarak és Fák Világnapja
osztálykeretben
Május 25. Hegyhát
Május 31. de. Kihívás napja
du. Gyermeknap
Következő évi szakértői vélemények
összeállítása

Felelős/Felelősök
Osztályfőnökök/Napközis nevelők
osztályfőnökök
Körtélyesi Andrea
Csáki Gergely, Pecze Tea
osztályfőnökök + Mihályi-Jóna Enikő
Június

Feladatok
Június 2. Sulimani vásár
Június 9. DÖK nap
Június 5-6. Tanév végi osztályozó vizsga
(magántanulók)
Június 2. Nemzeti Összetartozás napja
Június 15. 10.00 Ballagás
Június 16.8h Tanév végi osztályozó
értekezlet
Június 27.
Tanévzáró/Bizonyítványosztás
Június 30. 9h Tanévzáró értekezlet

Felelős/Felelősök
Balajtiné Bartha Henriett, Gyapjas Á.
Pecze Tea
Osztályfőnökök, osztályban tanító kollégák
Osztályfőnökök
Márton P. Zsuzsanna, Körtélyesi Andrea.
Intézményvezető /Int.vez.h.
Intézményvezető/Int.vez.h.
Intézményvezető/Int.vez.h.
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Feladatok ütemezése havi bontásban Szent Imre utcai tagintézmény
Szeptember
Felelős/Felelősök
Beiratkozó osztályok osztályfőnök
Tagntézményvezető

Feladatok
Augusztus 26. 15.00h Szülői értekezlet
Szeptember 1. 8.00 Tanévnyitó
Szeptember 1-2. Szülői értekezlet (sávos
időbeosztás)
Szeptember 12. Sérült gyerekek napja
Állatkert
Új tanulók ismereteinek, képességeinek
felmérése
Szeptember 22 Autómentes nap
Szeptember 30. Magyar Diáksport napja
Szeptember 30. A népmese világnapja
osztálykeretben

Osztályfőnökök
Mihályi-Jóna Enikő
Osztályfőnökök, fejlesztést végző
pedagógusok
Keresztyén Éva
Pallai anita
Ruskóné Galánfi klára.

Október
Felelős/Felelősök
Nagy Fruzsina

Feladatok
Október 3. A zene világnapja
Október 4. Állatok világnapja
osztálykeretben
Október 6. Megemlékezés az aradi
vértanúkról osztálykeretben
Október 15. Pályaorientációs nap
Október 21. Megemlékezés 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseiről
Október 27. Tök kiállítás és szépségverseny

Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Holló Judit
Ila Eszter, Nagy Réka
Pálos Zita

November
Felelős/Felelősök

Feladatok
November 7. Tanmenetek, fejlesztési tervek
leadása
November 11. Márton nap
November 24. Nyílt tanítási nap Intézmények közötti

Ruskóné Galánfi Klára
Ugron Emese
Mihályi-Jóna Enikő

December
Felelős/Felelősök

Feladatok
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December 6. Mikulás
Ugron Emese, Holló Judit
December 21. Karácsony osztálykeretben, ill.
Fehér Viktor
közös iskolai ünnepély
Január
Felelős/Felelősök
Osztályfőnökök
Mihályi-Jóna Enikő
Osztályfőnökök

Feladatok
Január 20. A Magyar Kultúra Napja
Január 23. Félévi osztályozó értekezlet
Január 27. Félévi bizonyítványok kiosztása

Február
Felelős/Felelősök
Osztályfőnökök
Intézményvezető

Feladatok
Február 2-3. Félévi szülői értekezlet
Február 6. 14 h Félévi nevelési értekezlet
Február 13. nyílt tanítási nap érdeklődő
szülőknek, óvónőknek
Február 3. Farsang
Február 24. A kommunista és egyéb
diktatúra áldozatairól megemlékezés
osztálykeretben
Február 24. –projekt nap –Anyanyelvi
verseny –szépíró és anyanyelvi verseny
évfolyamonként

Holló Judit
Kirják Adél, Nagy Fruzsina
Osztályfőnökök

Avarkesziné Varga Szilvia

Március
Feladatok
Március 14. Megemlékezés az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról
Március 22. Víz Világnapja osztálykeretben

Felelős/Felelősök
Ruskóné Galánfi Klára
Kardos Tünde

Április
Feladatok
Április 12. Költészet napja Nemzetközi
Gyermekkönyvek napja – Versmondó
verseny
Április 5. Húsvéti kézműves
Április 21. Föld Világnapja
Április 30. Tankönyvrendelés

Felelős/Felelősök
Ila Eszter
Nagy Réka, Pallai Anita
Kadenczki Adrienn
Ruskóné Galánfi Klára
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Április 28. projekt nap - Budapest séta 4.o.

Ruskóné Galánfi Klára, Kadencki Adrienn

Május
Feladatok
Május 8-9. 16 h Szülői értekezlet/Anyák
napja
Május 10- Madarak és Fák Világnapja
osztálykeretben
Május 12. Gálaműsor
Május 29 Gyermeknap
Május 31. de. Kihívás napja
Következő évi szakértői vélemények
összeállítása

Felelős/Felelősök
Osztályfőnökök/Napközis nevelők
osztályfőnökök
Holló Judit
Ila Eszter
Keresztyén Éva
osztályfőnökök + Mihályi-Jóna Enikő

Június
Feladatok
Június 9. DÖK Kirándulás
Június 3. Nemzeti Összetartozás napja
Június 15. 10.00 Ballagás
Június 16.8h Tanév végi osztályozó
értekezlet
Június 27.
Tanévzáró/Bizonyítványosztás
Június 30. 9h Tanévzáró értekezlet

Felelős/Felelősök
Osztályfőnökök
Kardos Tünde
Holló Judit
Intézményvezető /Int.vez.h.
Intézményvezető/Int.vez.h.
Intézményvezető/Int.vez.h.

A feladatok, programok havi ütemezése Érsekújvári utcai tagintézmény
Augusztus
 Alakuló értekezlet: 2022. augusztus 22.
Felelős: intézményvezető- helyettes
 Munkatervek, tanmenetek elkészítése: 2022. augusztus 30.
Felelős: tagintézmény-vezető, munkaközösség-vezető
 Tanévnyitó nevelési értekezlet: 2022. augusztus 30.
Felelős: intézményvezető- helyettes

Szeptember
 Tanévnyitó: 2022. szeptember 1.
Felelős: tagintézmény- vezető
 Munkaközösségi értekezlet: 2022. szeptember 07.
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Felelős: munkaközösség-vezető
 Szülői értekezlet: 2022. szeptember 1. ,2022. szeptember 13.
Felelős: osztályfőnökök

Október
 Megemlékezés az aradi vértanúkról: 2022. október 6.
Felelős: osztályfőnökök
 Munkaközösségi értekezlet 2022. október 12.
Felelős: munkaközösség-vezető
 Pályaorientációs nap: 2022.október 15.
 Megemlékezés az 1956-os forradalomról: 2022. október 21.
Felelős: osztályfőnökök

November
 Munkaközösségi értekezlet: 2022. november 09.
Felelős: munkaközösség-vezető

December
 Mikulás ünnepség: 2022. december 6.
Felelős: osztályfőnökök
 Gyerekek karácsonyi ünnepsége: 2022. december 20.
Felelős: osztályfőnökök

Január
 Munkaközösségi, félévi osztályozó értekezlet: 2023. január 20.
Felelős: tagintézmény-vezető, munkaközösség-vezető
 Szülői értekezlet, félévi értékelés kiadása: 2023. január 27.
Felelős: osztályfőnökök

Február
 Félévi nevelőtestületi értekezlet: 2023. február 06 14.00
Felelős: intézményvezető-helyettes
 Munkaközösségi értekezlet: 2023. február 09.
Felelős: munkaközösség-vezető
 Farsangi bál: 2023. február 17.
Felelős: Farkas Gergő, Nagyné Dobos Krisztina
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Március
 Munkaközösségi értekezlet: 2023. március 08.
Felelős: munkaközösség-vezető
 Megemlékezés az 1848-as forradalomról: 2023. március 10.
Felelős: osztályfőnökök
 Göllesz nap: 2023. március 16.
 Rekreációs nap 2023. március 17.
Felelős: intézményvezető-helyettes

Április
 Húsvéti készülődés: 2023. április 3.
 Tavaszi szünet: 2023. április 6. – április 11.
Felelős: tagintézmény- vezető
 Munkaközösségi értekezlet: 2023. április 14.
Felelős: munkaközösség-vezető
 Nyílt nap: 2023. április 21.
Felelős: tagintézmény-vezető

Május
 Szülői értekezlet, anyák napi köszöntő: 2023. május 03.
Felelős: osztályfőnökök
 Munkaközösségi értekezlet: 2023. május 10.
Felelős: munkaközösség-vezető

Június
 DÖK Nap: 2023. június 09.
 Munkaközösségi értekezlet és év végi osztályozó értekezlet: 2023. június 16.
Felelős: tagintézmény-vezető, munkaközösség-vezető
 Tanévzáró ünnepség: 2023. június 16.
Felelős: tagintézmény-vezető, osztályfőnökök
 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet: 2023. június 30. 9.00
Felelős: intézményvezető-helyettes
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Az utazó szolgálat munkaterve havi lebontásban XVI. kerületi utazó
gyógypedagógiai hálózat
A tanításmentes munkanapok esetében (pályaorientációs nap, diák nap, stb.) az utazó
gyógypedagógusok alkalmazkodnak az intézményük rendjéhez. (egy kivétellel: márc. 16-a
Göllesz nap)

Augusztus

Dátum/Határidő

Esemény

Felelős

2022. 08. 22- 31.

A vonatkozó törvények, rendelkezések követése. A
munkakör adminisztrációs rendjének áttekintése,
korrekciója. Határidős feladatok meghatározása a tanév
folyamán.

Pordán Gyöngyvér

2022. 08. 29-31.

A gyermekek/tanulók jelen állapotfelmérésének
protokolljának áttekintése, véleményezése, vizsgálatok
megbeszélése.

utazó
gyógypedagógusok

2022. 08. 30.

Tanévnyitó értekezlet

Nagyné Bajnóczi
Zsuzsanna

Szeptember

Dátum/Határidő

Esemény

Felelős

2022. 09. 01-02.

Változások feltérképezése, júniusi táblázat
véglegesítése, szakértői vélemények elkérése.

Pordán Gyöngyvér

Telephelyek elosztása
2022. 09. 09.

utazó
gyógypedagógusok

A befogadó intézmények tájékoztatása, az egyéni
fejlesztés lehetőségeiről, a
habilitációs, rehabilitációs ellátás formáiról;
az utazópedagógus személyéről, dokumentációs
kötelezettségekről,
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utazó
gyógypedagógusok

szeptember első hetétől

Gyermekek/tanulók megfigyelése, hospitálás
Kapcsolatfelvétel, újrafelvétel az érintett
pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel,
intézményvezetőkkel.

2022. 09. 16.

A terápiás csoportok összeállítása, órarend
kialakítása és a telephelyeken való kifüggesztése

utazó
gyógypedagógusok

utazó
gyógypedagógusok

Együttműködési megállapodások előkészítése
2022. 09. 16.

Gyógypedagógiai dokumentumok – Egyéni
fejlődési lap megnyitása

utazó
gyógypedagógusok,

2022. 09. 30.

SNI létszám statisztikájának leadása

Pordán Gyöngyvér

2022. 09. 30.

A befogadó intézményekben az ellátott
gyermekek/tanulók aktuális állapotának
felmérése.

utazó
gyógypedagógusok,

A szakvéleményben ajánlott fejlesztendő területek
figyelembevételével és a felmérések eredményeire
alapozva a habilitációs tervek elkészítése.
Új logopédus gyakornok kolléga mentorálása

Pordán Gyöngyvér

Dátum/Határidő

Esemény

Felelős

2022. 10. 04.

Munkaközösségi értekezlet

Pordán Gyöngyvér

A fejlesztő munka megkezdése 1. ciklus

utazó

2022.09. folyamatosan

Október

fejlesztési tervének megfelelően

gyógypedagógusok

Konzultáció a szülőkkel
2022.10.

Logopédus hallgatók fogadása szakmai

Varga Dorottya

gyakorlatra
2022. 10.

Befogadó intézmények által aláírt munkaidő
elszámoló lapok leadása (havonta)

2022.10.

Tanulói portfólió vezetése (folyamatos)
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utazó
gyógypedagógusok
utazó

Habilitációs, rehabilitációs betétívek vezetése

gyógypedagógusok

(folyamatos)
2022.10. 26.

Óralátogatás: Horváthné Detrich Noémi

Tusánné Illyés Angéla

Óralátogatás tapasztalatainak megbeszélése

November
Dátum/Határidő

Esemény

Felelős

2022. 11. 11.

Információs értekezlet

Pordán Gyöngyvér

esetmegbeszélések
2022.11.

Részvétel az őszi Kertvárosi Pedagógiai napok
keretén belül kínált bemutató órákon.
A

tapasztalatok

adaptálásának

utazó
gyógypedagógusok

lehetőségei,

esetmegbeszélések.
2022. 11. 17.

Óralátogatás: Bécsi Andrea

Pordán Gyöngyvér

Óralátogatás tapasztalatainak megbeszélése
2022.11. vége felé

Részvétel a MLSZSZ őszi konferenciáján

logopédusok

December
Dátum/Határidő

Esemény

Felelős

2022. 12. 02.

Eszközbörze- egyedi szemléltető, nyelvi fejlesztő

Pordán Gyöngyvér

eszközök bemutatása team-megbeszélés keretében
2022. 12. 06.

Óralátogatás – Varga Dorottya

Detrich Noémi

Óralátogatás tapasztalatainak megbeszélése
2022.12.

Az anyaintézmény kirándulásán való részvétel/
munkanap a telephelyeken
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utazó
gyógypedagógusok

2022. 12. 21.

Részvétel az intézményi karácsonyi ünnepségen.

vezetőség

Január
Dátum/Határidő

Esemény

Felelős

2022.01.07.

Munkaközösségi értekezlet

Pordán Gyöngyvér

2023. januárjában

Tanácsadás a pedagógusok számára a befogadó

gyógypedagógusok,

iskolákban a félévi értékelések elkészítéséhez – speciális

befogadó int.

megsegítés lehetőségeinek megbeszélése

pedagógusai

2023. 01. 18.

Félévi beszámoló, statisztika készítése

Pordán Gyöngyvér

2023. 01. 20.

Félévi értékelések, gyógypedagógiai jellemzések,

utazó

vélemények elkészítése a féléves munka és az elvégzett

gyógypedagógusok

vizsgálatok tükrében
2023. 01. 23.

A 2. ciklus habilitációs terveinek elkészítése

utazó
gyógypedagógusok

2023. január vége

Félévi fogadóórák a szülők részére, az I.

szülők, utazó

féléves értékelés megbeszélése

gyógypedagógusok,

Február
Dátum/Határidő

Esemény

Felelős

2023. 02. 02.

Team megbeszélés téma:

utazó

A második félévben érkező új ellátás-igények

gyógypedagógusok

feltérképezése, beosztása
2023. 02. 03.

Félévi nevelési értekezlet

Nagyné Bajnóczi
Zsuzsanna
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2023. 02.

Hospitálások a Beszédjavító Általános Iskola bemutató óráin utazó
gyógypedagógusok

2023. 02. 17.

Óralátogatás – Koncz Anikó

Pordán Gyöngyvér

Óralátogatás tapasztalatainak megbeszélése
2023. február

Egymás közötti hospitálások, óralátogatások

utazó
gyógypedagógusok

Március
Dátum/Határidő

Esemény

Felelős

2023. 03. 03.

Esetmegbeszélések, tapasztalatcsere a munkaközösség

Pordán Gyöngyvér

tagjaival
2023. 03. 08.

Részvétel a Logopédia Európai Napja előadásain, bemutató

logopédusok

óráin
2023. 03. 16.

Részvétel a Göllesz-napon

utazó
gyógypedagógusok

március vége

Kontrollvizsgálatokkal kapcsolatos feladatok

utazó
gyógypedagógusok,

Április
Dátum/Határidő

Esemény

Felelős

2023.04.01

Elkövetkező minősítési eljárásra jelentkezés

vezetőség

2023. 04. 07.

Információs

értekezlet,

tapasztalatcsere

a

Pordán Gyöngyvér

munkaközösség tagjaival
2023. 04. 13.

Óralátogatás – Pintér Beáta
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Pordán Gyöngyvér

Óralátogatás tapasztalatainak megbeszélése
2023. 04.

Részvétel

a

MLSZSZ

–

MAGYE

tavaszi utazó

konferenciáján

gyógypedagógusok

2023.04.06 – 11.

Tavaszi Szünet

2023-ban, a 2.

Nyílt foglalkozások/ órák szülőknek

utazó
gyógypedagógusok

félévben

Május
Dátum/Határidő

Esemény

Felelős

2023. 05. 05.

Munkaközösségi értekezlet

Pordán Gyöngyvér

2023. 05. 15.

Óralátogatás – Tusánné Illyés Angéla

Pordán Gyöngyvér

Óralátogatás tapasztalatainak megbeszélése
2023. május vége

Tanév végi mérések

utazó
gyógypedagógusok

2023. 05.

Részvétel a befogadó iskolák DÖK napján

Június

Dátum/Határidő

Esemény

2023. 06. 02.

Team-megbeszélés:

Felelős
évértékelés,

javaslatok

esetleges változtatásokhoz
2023. 06. 09.

utazó
gyógypedagógusok

Tanév végi szöveges értékelés készítése a

utazó

tanulókról

gyógypedagógusok
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2023. 06.

Év végi fogadó órák megtartása a szülők számára:

utazó gyógypedagógus

az év munkájának értékelése
2023. 06. 16.

Portfóliók zárása, belívek ellenőrzése, lezárása

utazó
gyógypedagógusok

2023.06. 16.

2023. 06. 27.

Az utazó gyógypedagógusok tevékenységéről év

utazó

végi beszámoló készítése

gyógypedagógusok

Év végi nevelési értekezlet

Nagyné Bajnóczi
Zsuzsa

Feladatok a vezetés, irányítás területén
Vezetői értekezlet: havi rendszerességgel.
Az információk követése, közlése, közlönyök, szakirodalom, pályázatok, internetes
információk továbbadása. Az információáramlás biztosítása:
 havi program készítése előző hó 25-ig
Felelős: munkaközösség-vezetők
 információk közzététele körözvényben - internet
Felelős: tagintézmény-vezetők, intézményvezető-helyettes, iskolatitkár, munkaközösségvezetők
 vezetői értekezleteken elhangzott információk továbbvitele, információáramlás
biztosítása
Felelős: tagintézmény-vezetők, intézményvezető-helyettes, munkaközösség vezetők
 telefonon, e-mailen történő kapcsolattartás a tagintézmények között
Felelős: tagintézmény-vezetők, titkárság
Határidős feladatok
 Tantárgyfelosztások készítése, órarendkészítés, egyéb munkabeosztások
Határidő: 2022. szeptember 5. és 2023. január 20.
Felelős: intézményvezető, tagintézmény-vezetők
 Tanmenetek, fejlesztési tervek elkészítése, leadása
Határidő: szeptember 15; folyamatosan havonta
Felelős: munkaközösség vezetők
 Hiányzásjelentés
Határidő: minden hó 1-ig
Felelős: iskolatitkár
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 Október 1-jei statisztika
Határidő: 2022. október 14.
Felelős: intézményvezető, tagintézmény-vezetők
 Pedagógus és tanuló nyilvántartó rendszer követése
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezetők, iskolatitkár
 Éves beiskolázási terv felülvizsgálata, módosítása
Határidő: 2023. március.
Felelős: intézményvezető-helyettes
 Továbbtanulás, intézményváltás megszervezése
Határidő: folyamatos
Felelős: tagintézmény-vezetők, intézményvezető-helyettes, a 4. osztály, és a 8. osztály
osztályfőnökei
 Tankönyvrendelés, adatszolgáltatás (KIR)
Felelős: tankönyvfelelősök: Ruskóné Galánfi Klára, Lénártné Füleki Éva, Virányi Ildikó
Határidő: 2023. február (folyamatos)

Szervezési feladatok


Kapcsolatfelvétel a kerületi intézményekkel, sajátos nevelési igényű tanulók felmérése,
személyi feltételeink számbavétele, az utazó ellátás szervezése, biztosítása.
Határidő: 2022. szeptember 8.
Felelős: utazó tanári munkaközösség vezetője
 Együttműködési szerződések megkötése az iskolákkal
Határidő: 2022. szeptember 15.
Felelős: intézményvezető-helyettes, utazó tanári munkaközösség vezetője
 Az ügyeleti és helyettesítési terv elkészítése
Határidő: 2022. szeptember 1.
Felelős: tagintézmény-vezetők, munkaközösség-vezetők
 Ügyeletek szervezése a tanítási szünetek idejére a szülők írásbeli tájékoztatását követően
egy kijelölt tagintézményben, összevontan
Határidő: folyamatos
Felelős: tagintézmény-vezetők
 A felvételi kérelmek elbírálása a Észak-Pesti Tankerületi központtal egyeztetve, a
szakértői bizottságok írásbeli intézmény-kijelölését követően folyamatos.
Befogadó nyilatkozatot a XV-XVI. kerületi, állandó lakhellyel rendelkező gyermek, tanuló
számára ad ki az igazgató (kivétel a fenntartóval történt egyeztetés). Az 1. osztályos tanulók
felvétele a vonatkozó jogszabály szerinti időpontban, a jogszabályban meghatározott
feltételekkel történik.
Határidő: folyamatos
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Felelős: intézményvezető-helyettes s, tagintézmény-vezetők
 Kontrollvizsgálatok
Határidő: folyamatos
Felelős: iskolatitkár, tagintézmény-vezetők, osztályfőnökök

1. számú melléklet

Ellenőrzési terv
Az ellenőrzés területei, felelősei
Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését
megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ, Pedagógia Programban meghatározottak
szerint kell végezni, melyért intézményvezető felel. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti
ellenőrzések lefolytatásáról az intézményvezető dönt.
Az ellenőrzés feladata:
 az iskola pedagógiai munkájának működésének jogszerű biztosítása,
 az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét segíteni,
 a pedagógusok munkavégzéséről információszolgáltatás intézményvezetés részére,
 adatszolgáltatás a külső és belső értékelések elvégzéséhez.
Belső ellenőrzésre jogosultak: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösségvezetők az intézményvezető által megbízott pedagógusok,
A pedagógiai munka ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki:
A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül:
 A pedagógus folyamatos, munkára kész állapotának ellenőrzése
 A nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon a 8 pedagógus kompetencia és
indikátorait figyelembe véve
 A nevelő és oktató munka színvonala tanítási órákon, csoportfoglalkozásokon
 A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon, csoportfoglalkozásokon, egyéb
foglalkozásokon:
 a tanulók, gyermekek személyiségének fejlesztése
 a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység, felzárkóztató tevékenység
 tervezőmunka
 alkalmazott módszerek motiválás értékelés
 házirend betartása és betartatása
 tanulói munka, munkafegyelem
 eredményesség a pedagógiai program, helyi tanterv tükrében
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Osztályfőnöki tevékenység, közösségépítés:
 A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására
 A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre.
 A tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására
 A tanterem rendezettségére, dekorációjára
 A nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció
 A tanterem, folyosó rendezettsége, dekorációja
 A tanár - diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására
 Ügyelet ellátása
 Kapcsolattartás a szülőkkel
 Vagyonbiztonság
Az értékelés céljai:






Középpontban az eredményesség és a minőség áll, cél ezek javítása, az iskola
egészének vagy egyes elemeinek, funkcióinak a fejlesztése. Az ellenőrzés az
intézményben nem szabályoknak való megfelelés, hanem az eredményesség és a
minőség vizsgálatára irányul.
Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatok,
tények vizsgálják, az nevelőoktató-nevelő munkát, és annak eredményeit, hogy ezek
mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott
célkitűzéseknek.
Az értékelés alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület pedagógiai
tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat.

Az értékelés színterei:



Tanulók tanulmányi munkája
tanórai és tanórán kívüli tevékenységek tanulmány versenyek
Tanulók magatartása, szorgalma (havonta ill. félévkor és év végén)

Pedagógusok munkájának értékelését:




Az Intézményi önértékelés részletesen tartalmazza, meghatározott terv szerint zajlik,
szempontjai egységesek, a tantestület tagjai által elfogadott.
óralátogatások
önértékelés, vezetői ellenőrzés, értékelés (a 20/2012.(VIII.31) rendelet hatálya szerint
külső, szakmai vizsgálat
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Intézményi szintű:


fenntartói, és egyéb vizsgálatok (szakmai tevékenységre vonatkozó, gazdasági,
pénzügyi szempontú) intézményi önértékelés

A belső ellenőrzés hatálya, módszerei:
Az általános ellenőrzési feladatokat, az ellenőrzésben részt vevők jogait és
kötelességeit a vonatkozó jogszabályok alapján a Pedagógiai Programban, illetve az
Éves munkatervben leírtak alapján kell végezni. Az egyes tanévekre vonatkozó
ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését az iskolai munkaterv határozza meg, melynek
elkészítéséért az intézményvezető a felelős.
Az ellenőrzés formái:


Óralátogatás



Tanórán kívüli tevékenység



Beszámoltatás



Óramegbeszélés



Értékelés

Ellenőrzésre jogosultak köre:
Intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezetők, az iskolai
munkaközösség-vezetők.
Az óralátogatás menete:






egyeztetés a látogatás időpontjáról
megbeszélés a látogatás előtt (pedagógus tájékoztatója, tanmenet, tematikus terv,
tanulási-tanítási egység terve, óraterv)
megfigyelés
elemzés (önreflexió, látogató reflexiója, pedagógus válaszadása, javaslatok, tanulságok
megfogalmazása
óralátogatás rögzítése (napló)
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A napközis tevékenység ellenőrzése: a tanulás módjai, lehetőségei, segítségnyújtás, a szabadidő
hasznos eltöltése, kulturált viselkedésre, étkezésre nevelés, egymás iránti tolerancia fejlesztése.
Határidő: folyamatos
Felelős: tagintézmény-vezetők, munkaközösség-vezetők

Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzés:
 dokumentumok ellenőrzése
 ügyeleti rendszer
 taneszköz, tankönyv kiválasztása felhasználása, gazdaságossága
 rendezvények, ünnepségek szervezése, bonyolítása
 napközi, tanulószoba, szabadidős tevékenységek
Egyéb
 gyermekvédelem
 továbbtanulás
 beiskolázás
 házirend betartatása
Iskolán kívüli tevékenységek és kapcsolatrendszerek
 tábor
 kirándulás
 DÖK
Szülői Közösség
 fogadóórák, szülői értekezletek
Pedagógiai attitűdök módszerek,
 szociális érzékenység
 empátia
 bánásmód
 pozitív értékelés

eljárások

Tanügyigazgatás
 naplók, anyakönyvek
 ellenőrzők, tájékoztató füzetek, házi feladat
 tantárgyfelosztás, órarend
 mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, majd havonta és félévente
 beiratkozás
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beiskolázás
vizsgák megszervezése
tanév rendje

Munkáltatói feladatok
 munkaidő pontos betartása
 biztonságos munkavégzésre állapot ellenőrzése
 technikai dolgozók munkavégzése
 pályakezdő kollégák mentorálásának szervezése
 új kolléga beilleszkedésének elősegítése
Gazdálkodás
 beszerzések indokoltsága
 eszközök nyilvántartása és karbantartása, pótlása, állaga
 leltárak naprakész vezetése
 karbantartás
 biztonságtechnikai előírások betartása
 túlóra, helyettesítés elszámolása (havonta)
 besorolások (augusztus, december)
Kapcsolattartás
 kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, az iskolai programokról
tájékoztatás
Egyéb
 munka-, tűz és vagyonvédelem tájékoztatás (augusztus, folyamatosan)
 ügyeletek (reggeli, szüneti, udvari) munkaközösség-vezetők (ellenőrzési terv szerint)
 dekoráció (osztály, folyosó dekorációs felelős, határidő munkaközösség-vezetők
munkaterv alapján)
Külső ellenőrzések
1. Szaktanácsadói látogatások 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján a szaktanácsadói
látogatások megszervezésére kerül sor.
2. Tanfelügyeleti ellenőrzés A 20/2012. (VIII. 31.) rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet szerint
A tanfelügyelet célja
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A tanfelügyelet (pedagógiai-szakmai ellenőrzés) rendszerének működtetését a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény 78.§ (1) bekezdésének f) pontja írja elő, az
ellenőrzés kereteit ugyanezen törvény 86-87. §-a rögzíti. A 87. § (3) bekezdése szerint: „Az
országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes
kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.”
Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb területeire vonatkozik: a tanulók
személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, magatartási nehézségek csökkentése, a tehetség,
képesség kibontakozásának segítése, a felzárkóztatás, a pedagógiai folyamat tervezése, a
pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, a tanítási
tanulási folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősége vagy épp a kommunikáció és a
szakmai együttműködés.
A vezetők esetében mindez kiegészül a vezetői munka speciális területeivel. Az ellenőrzés
során vizsgálni kell a vezető felkészültségét, vezetői alkalmasságát, a tanulás és tanítás, a
változások, önmaga, mások és az intézmény stratégiai vezetését és operatív irányítását. Emellett
a vizsgálat kiterjed a pedagógiai munka eredményességének, minőségének mérésére,
értékelésére, fejlesztésére és a pedagógusok, a szülők, a fenntartó és a működtető közötti
kapcsolatépítés módjára, sikerességére, minőségére.
Az intézményellenőrzés legfontosabb területei az említetteken túl a pedagógiai program
megvalósítása, az együttműködés, a munkamegosztás, a tanulói eredmények és a partnerek
elégedettsége. Ugyanakkor az intézményellenőrzés a pedagógusok ellenőrzésére épül, az
intézményértékelés gerincét az adja, hogy az ott dolgozó pedagógusokat korábban hogyan
értékelték. Ezért csak ott kerülhet sor intézményellenőrzésre, ahol már legalább a pedagógusok
60%-ának munkáját ellenőrizték
Szakértői- pedagógusminősítés
A 2015. április 17-én hatályba lépett 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 szóló
89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján intézményünkből minden évben több pedagógus
jelentkezik.
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A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve
Az ellenőrzés
IX.
X.
XI. XII.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
területei
Tantermek,
mkv,
mkv.
mkv,
folyosók
ig.h
dekorálása
Tanmenetek
ig.h
Munkatervek
ig. igh
Leltár
ig.
ig.
ig.
(taneszköz,
tagint.v.
helyiségek)
Naplók
mkv.
mkv. mkv. ig. mkv. mkv. ig. mkv. mkv. ig.
(haladási és
mkv.
mkv.
mkv.
osztályozási
rész)
Anyakönyvek,
igh.
igh.
bizonyítványok
Füzetek,
mkv.
mkv.
mkv.
dolgozatfüzetek vezetése,
javítása

Taneszközök,
tankönyvek
kiválasztása
Óralátogatások
Napközis
foglalkozások,
tanulószoba
Pályakezdő
pedagógusok
Új kollégák

tank.fel.
mkv.
folyamatos
ig.
igh

ig.h.
.
ment.
igh. mkv.
mkv.
DÖK program
ig.h.
Gyermekvédelmi
igh.
munka
Szülői értekezlet,
ig.
ig.
fogadóóra
Munkaközösségi
tervekben
szereplő
feladatok
megvalósulása

ig.
ig.
igh.
ig.h.
ment.
ig.h.

ig.
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mkv.
igh.

igh.
ment.
igh.
mkv.
igh.
igh.

igh.

ig.h.
mkv.

igh.

igh.
ig.
ig.h.
mkv.

Mérések
szervezése
Beiskolázás
(nyílt nap,
beiratkozás
Továbbtanulások
előkészítése
Rendezvények,
ünnepek
Versenyek
Ügyeleti rend

ig.h.

ig.h.

ig.

ig.

ig.

8.of.
igh.
ig.
mkv

ig.h.
mkv
ig.h.

mkv.
ig.h

ig.h.
mkv

Folyamatos

8.of
ig.h.
mkv

ig.h.
mkv
mkv.

ig.
igh.

mkv.

ig.h.
mkv
ig.h.
mkv.

ig.
mkv

ig.

A pályakezdő, új kollégák mentorálásának ellenőrzése:
Az ellenőrzés célja:
Dokumentációk és az iskolai szokásrend megismertetésének módjai
Folyamatos szakmai tanácsadás gyakorisága a nevelő-, oktató munka terén
Folyamatos tapasztalatcsere megvalósulása
Foglalkozások látogatása, megbeszélések 4 alkalommal: határidő 2022. október, december,
2023. március, május hónap 2. hetében
Ellenőrzést végzők: mentorok, munkaközösség vezetők, tagintézmény vezetők, int. vezh.
Óralátogatások, ellenőrzések:
Tantárgyfelosztások készítése, órarendkészítés, egyéb munkabeosztások
Határidő: 2022. szeptember 5. és 2023. január 20.
Ellenőrzést végző: intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezetők
Az óralátogatás értékelésének alapja a 8 pedagógus kompetencia:
–szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
–pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
– a tanulás támogatása
– a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához
szükséges megfelelő módszertani felkészültség
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– a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság
a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
– pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
– kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
– elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Az óralátogatás menete:
– egyeztetés a látogatás időpontjáról
– megbeszélés a látogatás előtt (pedagógus tájékoztatója, tanmenet, tematikus terv,
tanulási-tanítási egység terve, óraterv)
– megfigyelés
–elemzés (önreflexió, látogató reflexiója, pedagógus válaszadása, javaslatok,
tanulságok megfogalmazása
– kiegészítő tevékenységek
– óralátogatás rögzítése (napló)
A napközis tevékenység ellenőrzése:
a tanulás módjai, lehetőségei, segítségnyújtás, a szabadidő hasznos eltöltése, kulturált
viselkedésre, étkezésre nevelés, egymás iránti tolerancia fejlesztése.
Határidő: folyamatos
Felelős: tagintézmény-vezetők, munkaközösség-vezetők

Az utazó gyógypedagógiai hálózatok célja
A kerületben integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű, sérülés
specifikus ellátása. Az utazó gyógypedagógiai hálózat szakmai protokolljának véglegesítése, és
a protokoll szerinti működtetése.
Feladataik:
A kerületben integráltan nevelt tanulók megsegítése, ellátása a többségi általános iskolákban,
egyéni, vagy mikrocsoportos formában.
Az intézményegység logopédus tanárai a beszédfogyatékos gyerekek logopédiai ellátást
végzik. Szomato-pedagógusunk egyéni és csoportos mozgásnevelést alkalmaz. Egyéb
alkalmazott terápiák: Sindelar- féle program, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, tanulás
módszertan, Meixner, autista-specifikus babzsákos szociális- kommunikációs fejlesztő
program.
Team-munka keretében esetmegbeszélést folytatnak, gyógypedagógiai, logopédiai munka
színvonalának emelése érdekében.
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Kisiskolás korú gyermekeknél képességek és készségek sokoldalú fejlesztést végzik, felső
tagozatos és gimnáziumi tanulók esetében a tanulás hatékony módszereinek megismertetése és
alkalmazása történik.
A megsegítés feladatkörébe tartozik a befogadó intézmény pedagógusainak szakmai
módszertani tájékoztatása, az integráció folyamatának elősegítése, a szülők tájékoztatása.
A befogadó intézményekben tanév elején és végén felmérik az általuk ellátott tanulók aktuális
állapotát, és a szakvéleményt figyelembe véve egyéni fejlesztési tervet készítenek.
Évente legalább egy alkalommal szöveges tájékoztatót adnak a tanulók állapotáról a szülők és
az intézmény felé.
A befogadó intézmények pedagógusai számára konzultációs órákat biztosítanak.
Segédanyagokat, módszertani segédleteket, eszközöket ajánlanak az érdeklődő pedagógusok,
szülők számára.
Igény szerint, egyéni megbeszélés alapján fogadó órákat biztosítanak a szülők számára.
A szakmai fejlődés érdekében egymás óráin hospitálnak, szakmai konferenciákon, bemutató
órákon, továbbképzéseken vesznek részt.
Végzik az alábbi dokumentációt: napló, Az Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció,
rehabilitáció – Egyéni fejlődési lap betétívének vezetése
Az iskolákban a helyi tantervben és a tanmenetben megjelenített differenciálás összeállításában
nyújtanak segítséget.
Ellenőrzések:
Évente egy alkalommal a vezetőség ellenőrzést (hospitálás formájában) és szakmai tanácsadást
biztosít a pedagógus kollégák számára.
Havi rendszerességgel utazótanári team-megbeszéléseken vesznek részt, ahol szakmai
kérdésekre keresnek válaszokat, gyakorlati példákat, feladatokat gyűjtenek, esetelemzést
végeznek.
Az intézményi önértékelésben részt vevő kollégákat segítik, a folyamatot nyomon követik.
Az ellenőrzés útja a szakmai protokoll szerinti működés, a sérülésspecifikus ellátás biztosítása
Az intézményi önértékelésben résztvevő kollégáknál, új kollégáknál óralátogatás
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2. számú melléklet.
Intézkedési terv az iskolai lemorzsolódás megakadályozására
Célunk a kudarccal küzdő, a bukás határán álló tanulók hiányzásainak megakadályozása, a
hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program összeállítása.
Feladatunk intézményi szinten:
•
•
•
•
•
•

hatékony jelzőrendszer kiépítése
szoros együttműködés a gyerekvédelmi, családsegítő szolgálattal
az intézményi szociális munkás bevonása
hátránycsökkentő tevékenységek: felzárkóztatás, korrekció
motivációnövelő stratégiák, pályaorientáció
segítő pedagóguscsoport felállítása egyéni, személyre szabott foglakozás érdekében,
melynek célja a tanulóközösség, a tanulókkal közvetlen kapcsolatban álló személyek –
pedagógusok, szülők – számára rendszerszemléletű, komplex segítő, támogató rendszer
biztosítása
• a lelki egészség megőrzése, megteremtése
• a tanulási akadályok leküzdése
• a pályakép - a jövőkép erősítése
• közvetlen irányított tanulás kialakítása, segítése
• A tanulási zavarok felismerése, fejlesztési terv elkészítésének technikája
• Intézményi gyakorlat bemutatása a tanulási zavarok korrekciójához,
• fejlesztési tervek készítése
Közvetlen cél, hogy javuljon a tanulmányi eredmény, de közben a tanuló sajátítsa el azokat a
tanulás-módszertani, életvezetési ismereteket, mely a tartós eredményesség feltétele.
Fokozatosan váljon le a segítő tanárról, a közvetlen segítséget az időnkénti konzultáció,
tanácsadás váltsa fel.
Szakmai segítői lehetnek: pszichológus, gyógypedagógus, osztályfőnökök, akik biztosítják,
hogy a tanuló a nevelés- oktatás folyamatában egyéni képességeinek, fejlődési ütemének
megfelelően vegyen részt.
A feladat lépései:
1. A tanulók és a segítő tanárok kiválasztása
2. A párok, csoportok kialakítása (minden érintett félnek legyen lehetősége beleszólni a
választásba, a rendszer csak kölcsönös elfogadás esetén működik).
3. Megbeszélés: a célok megjelölése, az elérésükhöz szükséges tevékenység, magatartás.
4. A szülők bevonása, egyetértésük, támogatásuk megszerzése
5. Erősségek, gyengeségek, veszélyek és lehetséges támogatók feltérképezése (dinamikus: az
információk bővülésével módosulhat, kiegészülhet)
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6. Cselekvési terv: a szükség esetén tevékenységek megtervezése, partnerek keresése 7.
Foglalkozások hetente
7. Szülőkkel, tanárokkal kapcsolattartás
Fontos, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett, sajátos nevelési igényű tanulók naponta
megjelenjenek az intézményben, ne hiányozzanak, csak betegség, vagy rendkívül indokolt
esetek miatt.
Szoros kapcsolatot kell tartani a gyermekvédelmi szervekkel, szülőkkel, hogy a tanuló
problémáinak elhárításában hatékony együttműködés eredményeként csökkenjen a
lemorzsolódás-veszélyeztetettsége.
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Legitimációs záradék
A 2022/2023-es évre tervezett összesített szakmai munkatervet készítette:

Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna intézményvezető. 2022.08.30

Elfogadta: A Göllesz Viktor ÓÁI és EGYMI nevelőtestülete 2022.08.30

Véleményezte:

Todorovits Rea
Szülői közösség képviselete

Dátum: 2021.09.19.

Pecze Tea
DÖK segítő tanár

Dátum: 2021.09.19.

Jóváhagyta:
Kovács Katalin
Észak-Pesti Tankerületi Központ Igazgató
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