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1. Bevezetés 

1.1. A munkaterv tartalmi elemeit szabályozó törvények, 
rendeletek, valamint intézményi szabályozók 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Miniszteri rendeletek:  

 A 22/2022. (VII. 29.) EMMI rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről  

 A Monori Ady Úti Általános Iskola Pedagógiai Programja 

 A Monori Ady Úti Általános Iskola Házirendje 

 A Monori Ady Úti Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

2. Helyzetelemzés 

2.1. Intézményre vonatkozó alapadatok  

 

Hivatalos név: Monori Ady Úti Általános Iskola 

OM azonosító: 037758 

Székhely: 2200 Monor, Ady Endre u. 48-52. 

 

Fenntartó: Monori Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 28. 

 

Köznevelési alapfeladataink: 

 nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás 1.-8. évfolyamon (alsó és felső 

tagozaton) 

 többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók 

nevelése oktatása 

 napközis és tanulószobai ellátás 

 könyvtár 

 

2.2. Vezetőségi adatok 

Intézményvezető: Rapcsányné Török Anna 

Alsós igazgatóhelyettes: Molnár Irén 

Felsős igazgatóhelyettes: Zsömléné Kovács Rózsa 

 

A kibővített vezetőség tagjai: 

 

Bazsik Hortenzia (Mérés-értékelés és digitális fejlesztés mkv.) 



Czeglédi Johanna (Alsós mkv.) 

Gudra Erzsébet: (DÖK-vezető) 

Monori Rita: (Komplex Alapprogram mkv.) 

Tamás Csilla (Felsős- reál mkv.) 

Tóth Ágnes (Felsős-humán mkv.) 

Konczné Márton Dorottya: (Tehetséggondozó mkv.) 

 

2.3. Személyi feltételek 

 

 Az intézmény dolgozói 

A fenntartónk által engedélyezett alkalmazotti létszám a 2022/2023-as tanévben: 

45,65 álláshely 

ebből: 

 34 pedagógus álláshely 

 4,65 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő álláshely 

 7 technikai álláshely 

 

2.3.1. Pedagógusok 

 

A fenntartónk által engedélyezett a 34 álláshely betöltöttsége a következőképpen alakul az a 

pedagógusok létszáma: 37 fő + rendszergazdánk óraadói feladatokat lát el 8 órában 

ebből: 

 óraadók: 4 fő 

 főállású pedagógus: 33 fő 

  

ebből: 

 teljes állású pedagógus: 28 fő 

ebből:  

 tartósan távo1 pedagógusunk: Tóth-Lódi Vivien tanító jelenleg Gyed-n 

 gyakornok: 3 fő 

 

ebből: részmunkaidős 4 fő 

 iskolapszichológus: 1 fő (50%-on foglalkoztatott) 

 50%-on foglalkoztatott: 2 fő (nyugdíjas tovább foglalkoztatott) 

 80%-on foglalkoztatott: 1fő (nyugdíjas tovább foglalkoztatott) 

 

Egyéb: 

 betöltetlen pedagógus álláshely:30% 

 Külső munkatársunk: Józsáné Dénes Terézia gyógypedagógus, a Gyömrői EGYMI utazó 

gyógypedagógus munkatársa 5 órában látja el SNI tanulóinkat. 

 

Az előző tanévhez képest az óraadói pedagógus létszámunk ugyanannyi, mivel módunkban állt 

főállású pedagógusokat alkalmazni, ily módon a nevelő-oktató munka egyéb feladatai is jobban 

megoszlanak pedagógusaink között, és jelenleg biztosítottnak látszik az egyenletes munkaterhelés 



kialakítása. Jelenleg a kémia, biológia, informatika szaktárgyi óráinkat szakos ellátottsága még 

megoldandó feladat. Az álláshelyeket folyamatosan hirdetjük. 

 

 

2.3.2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársaink és 
technikai dolgozóink 

 A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő kollégáink száma: 6 fő. 

 

Ebből:  

 1 fő iskolatitkár, 

 1 fő rendszergazda 

 1 fő könyvtáros (60%-on foglalkoztatott) 

  3 fő pedagógiai asszisztens (ebből 1 fő 75%-on foglalkoztatott) 

 

Technikai dolgozóink: 8 fő 

 5 fő takarító 4 álláshelyen részmunkaidőben 

 1 fő portás 

 2 fő karbantartó 

 

Külső munkatársaink: 

 A KÖVÁL alkalmazásában intézményünkben látja feladatát: 3 konyhai dolgozó 

 Ebben a tanévben is várjuk az engedélyt fenntartónktól, hogy havi 2 órában külsős 

szakember segíthesse munkánkat az iskolai rendezvények hangosításával, a hangosító 

berendezések karbantartási feladatainak ellátásával kapcsolatban. 

 

2.3.3. Személyi változások a tanév elején 

 

A nyári szünet folyamán távozott tantestületünkből: Matuzné Pintér Tímea, Fazekas Tímea, Dr. 

Megyeriné Takács Mária és Scholtz Nándor kollégánk. Ennek következtében újra meg kellett 

oldanunk a kialakult humánerőforrás gondunkat. Tovább nehezítette dolgunkat, hogy a távozó 

pedagógusok közül három osztályfőnöki feladatokat is ellátott az előző tanévben. Szerencsére régi 

és új kollégáink szívesen vállalták a helyzettel járó többletfeladatok ellátását. Emellett három 

nyugdíjas kollégánk döntött úgy, hogy vállalja a nyugdíjas visszafoglalkoztatottként a munkát. 

 

 

2.3.4. Új munkatársaink 

 

Név Feladatkör Megjegyzés 

Duchaj Fanni főállású tanító  gyakornok 

Kiss Ágnes részmunkaidős napközis 

nevelő  

nyugdíjas tovább foglalkoztatottként 

Pintér-Várkonyi Zita főállású szaktanár földrajz, természettudomány 

Reibach Jánosné főállású szaktanár angol, nyugdíjas tovább 



foglalkoztatottként 

Tóth Jánosné részmunkaidős napközis 

nevelő 

nyugdíjas tovább foglalkoztatottként 

Zubornyák-Csillag Beatrix főállású szaktanár rajz 

Allaga-Budai Elvira részmunkaidős napközis 

nevelő 

 

 
 

 
 

 
 

3. Tanulói adatok 

 

3.1. Az osztályok létszámadatok 

 

Osztály Létszám SNI  BTMN  2H 3H RGYK Osztályfőnökök 

1.a 26 - 3 1  1 Szolnokiné Sóti Erzsébet 

1.b 26 - 6    Konczné Márton Dorottya 

2.a 26 - 4  1 1 Farkas Mária 

2.b 28 2 2  2 2 Vácziné Laborczi Boglárka 

3.a 23 1 4 1  1 Pintérné Békési Mária 

3.b 22 - 4  1 1 Magócsi Hajnal Emese 

3.c 24 - 2    Bérdiné Haulits Diána 

4.a 26 - 4   1 Gudra Erzsébet 

4.b 24 1 2    Czeglédi Johanna 

5.a 28 1 3    Monori Rita 

5.b 27 - 4    Gellén-Gáspár Aliz 

6.a 23 - 4    Nagy Brigitta 

6.b 25 1 6    Bazsik Hortenzia 

7.a 24 - 4    Tamás Csilla 

7.b 21 1 2    Zubornyák Csillag Beatrix 

8.a 21 - 4 1  1 Kecskeméti Beatrix 

8.b 26 - -    Kovács Krisztina 

Technikai 

osztály 

4 jogviszonyt 

szüneteltető 
tanuló 

- - - -  - 

Összesen: 425 7  3 4 8 - 

 

     



Tanulói létszámunk jelenleg: 425 fő 17 osztályban (ebből 5 fő ún. technikai osztályban, mivel 

tanulói jogviszonyuk külföldi tartózkodás miatt jelenleg szünetel). Az alsó tagozaton 225 

gyermek, a felső tagozaton 195 gyermek tanul. Ez a létszám optimálisnak mondható az épület 

méreteihez képest, mivel az előző évtizedekben sokszor túlzsúfoltsággal küzdöttünk. 

A létszámadatokhoz hozzátartozik, hogy idén is kellett engedélyt kérnünk fenntartónktól 

létszámtúllépés miatt: a 2.b; 5.a osztályok, valamint a 4. évfolyamos napközis csoport esetében. 

 

3.2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulóink 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás számunkra lényeges szempont. Az SNI 

tanulóink létszámadatai stagnálást mutatnak: évek óta a tanulók 1-2%-át jelentik. A BTMN tanulók 

létszáma lassú növekedésnek indult az utóbbi években, a tanulók 14%-át érinti. Mindkét esetben 

kiemelten gondot fordítunk az ő ellátásukra is, bár minden évben számos nehézséggel állunk 

szemben, elsősorban a szakemberhiány miatt, különösen a SNI tanulók esetében. 

 

3.2.1. SNI tanulók ellátása  

Az idei tanévben 7 sajátos nevelési igényű (SNI) tanulónk van. Fejlesztésük ellátása jelenleg 

egyeztetés alatt, de úgy tűnik, idén újra lehetőségünk lesz utazó gyógypedagógus segítségét igénybe 

venni a Gyömrői EGYMI jóvoltából: Józsáné Dénes Terézia gyógypedagógus 5 órában fejleszti 

majd SNI tanulóinkat. 

 

3.2.2. BTMN tanulók ellátása 

Intézményünk 58 BTMN tanulónk fejlesztése szerencsésebben alakul évek óta, hiszen Bernula 

Erzsébet szakvizsgázott fejlesztő pedagógusunk nyugdíjba menetele óta megbízott óraadóként 

foglalkozik BTMN-es tanulóinkkal, így jelenleg fejlesztő pedagógusunkkal, Farkas Máriával együtt 

végzik tanulási nehézséggel küzdő tanulóink fejlesztő foglalkozásainak ellátását. 

 

3.3.3. Hátránykompenzáció 

Intézményünkben jelenleg 8 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 

közülük 3 tanuló hátrányos helyzetű (HH) és 4 gyermek pedig halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek (HHH). Az ő hátránykompenzációjukra, esélyegyenlőségük biztosítására különös gondot 

fordítanak osztályfőnökeik, illetve az osztályokban tanító nevelők és természetesen fejlesztő 

pedagógusaink. 

 

3.3. Napközi és tanulószoba, diákétkeztetés 

 

3.3.1. Napközi és tanulószoba 

 

A napközis foglalkozásokon az alábbi csoportokban és létszámmal vesznek részt a tanulóink: 
 

 



Évfolyam Csoport Létszám Napközis csoport vezetője 

1. évfolyam 1.a 21 Duchaj Fanni 

1.b 24 Császár Nikolett 

2. évfolyam 2.a 19 Cziráné Baár Katalin 

2.b 27 Kristóf Éva 

3. évfolyam 3.a 21 Tóth Jánosné  

3.b 22 Nagy-Aranyi Réka 

3.c 19 Allaga-Budai Elvira 

4. évfolyam 4. ab 32 Kiss Ágnes 

tanulószoba összevont felső tagozat 30 Ördög Csilla 

 Összesen: 215  

 

 

 

Egyre több család igényli a délutáni foglalkozásokat, így kb. az iskola létszámának több, mint a fele 

vesz részt a napközis foglalkozásokon. Figyelemre méltó adat, hogy az alsós tanulók több, mint 

80%-a napközis. Ez egyrészt azt jelzi számunkra, hogy a szülők elégedettek a napköziben folyó 

munkával, a gyermekek pedig szívesen maradnak társaik és pedagógusaik körében délutánra is.  

A napközis foglalkozások ideje ugyan az utóbbi években lecsökkent a tanulók nagyobb 

leterheltsége miatt, így a tanulási idő megtartásával az a célunk, hogy a házi feladatot elkészítve, 

leckét megtanulva menjenek haza a gyerekek az iskolából. 

Emellett kiemelt jelentőségű számunkra a szabadidő hasznos eltöltésének színvonalas biztosítása 

iskolánk tanulói részére. Ezért számos lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekek tovább 

fejlődjenek a Komplex Alapprogramhoz kapcsolódó alprogrami foglalkozásokon, szakkörökön, 

felzárkóztató, illetve tehetséggondozó tanórán kívüli foglalkozásokon, kinek-kinek igénye és 

képességei szerint. Törekszünk minden évfolyamon és minél több tantárgyból külön időt biztosítani 

mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy néhány 

kisiskolás túl sok időt tölt az iskola falai között. Sajnos néhány esetben rendszeresen előfordul, 

hogy a reggel 07.00 óra előtt érkező gyermek 17.00 órakor még az iskolában van: az ilyen 

esetekben felhívjuk a szülő figyelmét, hogy keressen alternatív megoldásokat, hiszen így a tanuló 

akár napi 10 órát is eltölt az intézményben.  

 

3.3.2. Menza 

Jelenleg 288 tanuló veszi igénybe az iskolai menzát. A tanulók étkeztetése komoly próba elé állítja 

munkaszervezésünket, mivel két apró helyiség áll rendelkezésünkre, hogy a tanulók naponta 

ebédelhessenek.  

 

Az étkezést igénybe vevő tanulók száma és aránya az iskola tanulói létszámához képest: 

 Reggeli Ebéd Uzsonna 

Alsó tagozat (226 fő) 148 fő (65%) 193 (85%) 139 (62%) 

Felső tagozat (195 

fő) 

33 fő (17%) 95 (49%) 11 (6%) 



Összes tanuló (421 

fő) 

181 fő (43%) 288 (68%) 150 (36%) 

 

Mivel a menzás diákok száma évről évre emelkedik, egyre égetőbbnek érezzük az iskolai étkező 

bővítésének problémáját. Az iskola alapítása óta eltelt 30 év alatt kb. 200%-kal növekedett meg az 

étkezést igénybe vevők tanulók létszáma, ez ötévenként kb. 50 gyermekkel növekedett meg az 

étkezők létszáma. Az elmúlt két tanévben külön kihívást jelentett, hogy a járványügyi helyzet miatt 

az évfolyamokat egymástól elkülönítetten kell étkeztetnünk a két apró étkező helyiségünkben. 

A tavalyi tanévben felvettük a kapcsolatot Monor Város Önkormányzatával, hogy segítsenek 

megoldani a diákétkeztetésünk körül kialakult áldatlan állapotokat. Nagy örömünkre ígéretet 

kaptunk egy új, modern igényeknek megfelelő étkező és tálalókonyha kialakítására, az ügy pedig 

mostanra már a tervezési fázisba lépett. 

 

3.4 Tanórán kívüli foglalkozások 

3.4.1. Felzárkóztató foglalkozások intézményünkben 

 

Az alsó tagozaton minden évfolyamon és osztályban külön foglalkozás keretében foglalkozunk a 

felzárkóztatásra szoruló tanulókkal. Felső tagozaton az 5-6-7. évfolyamon biztosítunk felzárkóztató 

foglalkozásokat magyar és matematika tantárgyból a tanulók részére. 

A nyolcadikosoknak felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk magyar nyelvből és 

matematikából. Tapasztalataink szerint hatékonyan segíti a továbbtanulók készségeit, gyakorlatot 

kapnak feladatmegoldás területén is. 

 

3.4.2. Tehetséggondozás és szakkörök 

 

Az intézményben biztosított szakköri foglalkozások: 

 

Szakkörök/Foglalkozások A szakkört, foglalkozást tartó pedagógus neve 

Rajz szakkör (alsó és felső tag.) Zubornyák-Csillag Beatrix 

Színjátszó 5. és 6. évf. Nagy Brigitta 

„A Te órád” Természetbúvár szakkör Pintér-Várkonyi Zita 

Tömegsport alsó tagozatosoknak Kristóf Éva 

Tömegsport felső tagozatosoknak Kecskeméti Beatrix 

Stúdiós szakkör Antal Benjámin 

Énekkar alsó tagozat Nagy-Aranyi Réka 

Énekkar felső tagozat Köves Anna 

Önismereti csoport Kupihár Rebeka 

 

 

Továbbra is az a tapasztalatunk, hogy mind a szülők, mind a tantestület részéről egyre nagyobb az 

igény a tehetséggondozó jellegű foglalkozások iránt. Ebben a tanévben a következő 

tehetséggondozó foglalkozások indítására nyílott lehetőségünk: 

 

 



Tehetséggondozó foglalkozások A foglalkozást tartó pedagógus 

Dráma (Művészetalapú alprogram keretében) 

5. évf. részére 

Konczné Márton Dorottya 

Dráma (Művészetalapú alprogram keretében) 

1. évf. részére 

Konczné Márton Dorottya 

„A Te órád”: Alsós magyar tehetséggondozó 

fogl. 

Gudra Erzsébet 

Angol nyelvvizsga felkészítő csoportok 7., 8. 

évf. részére 

Kovács Krisztina 

Matematika tehetséggondozó fogl. logikai 

játékok 4-6. évf. 

Czeglédi Johanna 

Matematika tehetséggondozó fogl. 6. évf. Bazsik Hortenzia 

Felvételi előkészítő foglalk. (8. évf.) magyar Nagy Brigitta 

Felvételi előkészítő foglalk. (8. évf.) 

matematika 

Bazsik Hortenzia, Tamás Csilla 

 

3.4.4. Komplex Alapprogrami foglalkozások 

A tavalyi tanévben iskolánk már másodízben nyerte el az Élménysuli címet, ezért a tavalyi bevezető 

év után idén is külön figyelmet szentelünk a Komplex Alapprogrammal kapcsolatos feladatok 

ellátásának, Monori Rita kolléganőnk , a KAP-os munkaközösség vezetője kíséri figyelemmel, 

koordinálja és ellenőrzi a programmal, valamint a címmel járó feladatokat. Az elmúlt tanév végén 

megpályáztuk az örökös Élménysuli címet, jelenleg visszajelzésre várunk. 

Mind alsó, mind pedig felső tagozaton sikeresen bevezettük az Élménysuli alapját képező Komplex 

Alapprogramot, mellyel iskolánk módszertani repertoárja és tanórai, tanórán kívüli foglalkozásai új 

elemekkel gazdagodtak: 

 

 a Komplex Alapprogram keretében ajánlott reggeli ráhangolódási időszakot az intézmény 

több, mint 30 éves hagyományaihoz igazodva tartjuk meg: hétfő és pénteken ún. „ reggeli 

gondolatokkal”, a többi napon kb. 25-30 perces egymásra hangolódó beszélgetésekkel, 

játékokkal, melyeket az első tanóra előtti időszakra időzítünk. 

 tanórai keretek között valósítjuk meg az élményalapú, tanulói képességeket fejlesztő DFHT 

(differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban elnevezésű módszert) az órák kb. 10%-

ban 

 a KIP-es (Komplex Instrukciós Program) az órák kb. 10%-ban 

 komplex órákat (tantárgyi kapcsolatok) az órák kb. 30%-ban 

 a tanórán kívüli foglalkozások keretében Testmozgás alapú, Digitális alapú, Logika alapú, 

Életgyakorlat alapú, illetve Művészet alapú alprogramokat tartunk. 

 A Komplex Alapprogram koncepciójában „a Te órád” elnevezésű foglalkozásokon kerülhet 

sor a felzárkóztatás, egyéni vagy csoportos fejlesztés, tehetséggondozás, illetve szakköri 

jellegű foglalkozások megtartására  

 

A szülői értekezleteken, külön az erre a célra készült tájékoztató kiadvány útján, illetve a honlapon 

információkat kaphatnak az érdeklődő szülők a Komplex Alapprogramról.  



4. Tárgyi feltételek 

 

4.1. Helyzetelemzés 

Az iskola legrégebbi része 1904-ben épült, beton alap nélküli különösen vastag vályog falakkal. 

Későbbi hozzáépítés során kapcsolódott hozzá az új épületszárny alappal és szigeteléssel.  

1994-ben valósult meg a tetőtér beépítés, mely során még két tantermet, fejlesztő szobát, stúdiót és 

vizes blokkot alakítottak ki. 1997-ben a tornaterem mellé tornaszoba létesült. Jelenleg iskolánk: 

 18 tanteremmel 

 1 tornateremmel 

 1 tornaszobával 

 könyvtárral 

 orvosi szobával 

 2 kis alapterületű ebédlő helyiséggel 

 1 stúdiószobával 

 3 csoportszobával rendelkezik 

 

Az épület egyemeletes, tetőtér beépítéssel bővített. 

A tanulók szekrényei a folyosókon találhatók. Jelenleg az épület kihasználtsága optimális. A téli 

időszakban a folyosók és közlekedők zsúfoltabbak, ősszel és tavasszal a tanulók szünetekben a két 

udvaron tartózkodhatnak, játszhatnak. Az iskolaudvarunk szülői és fenntartói segítséggel 

folyamatosan szépül, felszerelése gazdagodik. 

A 2019-2020-as tanév során befejeződött az épület külső szigetelése, és a külső nyílászárók cseréje 

és fal burkolása: megszépültünk kívülről. 

 

4.2. Felújítások, fejlesztések 

 

A nyár folyamán sor kerülhetett a tornaterem nyilászáróinak és szertárának festésére. Sajnos több 

tanterem, valamennyi belső nyílászáróink és számos folyosórészlet szorulna még festésre, 

felújításra. 

Szükséges lenne – de megfelelő forrás hiányában – egyelőre nem lehetséges a fűtésrendszer 

modernizálása: a nyílt égésterű elavult gázkazánok lecserélése. Sajnos a fűtés korszerűsítése évek 

óta elakadt, bár az épület teljes körű szigetelésével a nyílt égésterű kazánok baleset-veszélyessé 

válhatnak. Ezt a tényt jeleztük az Önkormányzat és fenntartónk felé.  

 

Legégetőbb feladataink lennének: 

 

 a fűtés-korszerűsítés további folytatása 

 az épület régi, elavult villanyhálózatának cseréje 

 szeretnénk egy térfigyelő rendszer kiépítését is megvalósítani a közeljövőben 

 



4.3. Eszközök, felszerelések 

 

Az intézményünk a meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal részben 

rendelkezik, de megjegyzendő, hogy az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. 

 

Megjegyzendő, hogy az intézmény felszereltsége egyre jobban elavul, elhasználódik az évek során. 

A beszerzések csekély volta miatt a folyamat egyre fokozódik. Bár örvendetes tény, hogy már 

minden tanteremben található projektor, és több tanteremben a tavalyi tanévben okostábla került 

telepítésre, de a pedagógusok munkájának elősegítésre további laptopok, tabletek beszerzésére is 

szükség lenne: egyrészt a régebben beszerzett digitális eszközpark elhasználódása miatt, másrészt, 

mivel pedagógusaink részéről egyre nagyobb az igény az IKT eszközök tanórai használatára. Több 

pedagógusunk kényszerűségből saját tulajdonában lévő laptopot használ. 

A legégetőbb szükségünk most laptopokra lenne, hiszen sok kollégánk régi, elavult géppel 

rendelkezik: a digitális oktatás további bevezetésének lehetősége pedig egyre nyilvánvalóbbá teszi a 

tényt, hogy ebben a helyzetben intézményünknek további segítségre van szüksége. 

 

4.4. Az iskolaudvar 

 

Az előző tanévben Monor Város Önkormányzata pályázati pénzzel támogatta, hogy a tanulók, 

pedagógusok és szülők összefogásával festett motívumokkal díszíthessük az iskola betonkerítését, 

megtörve ezzel az udvar látványának egyhangú szürkeségét. Bazsik Hortenzia koordinálásával 

Fazekas Tímea pedagógusunk tervei alapján valósítottuk meg a teljes nagyudvari kerítés 

dekorálását az ún. Monori mesék képeivel. Reményeink szerint az idei tanévben lehetőségünk 

nyílik az ún. kis udvar játszótéri kerítés elemeinek dekoráló festésére is. E célra a tavaszi 

időszakban tanítás nélküli munkanapot tartunk fenn. 

 

A kis udvar rendezésnek legfontosabb munkálatai, melyek évek óta váratnak magukra 

finanszírozási gondok miatt: 

 

 a kis udvari vízelvezetést megoldó csatorna kialakítása (nagy esőzés után áll a kosárpályán a 

víz) 

 a kerékpár tároló fedése, kerítés stabilizálása ez utóbbit szülői összefogással, anyagi 

támogatással és fenntartói hozzájárulással tervezzük megvalósítani. 

 

5. Feladataink a tanévben 

 

5.1. A pedagógusok továbbképzése 

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. Az 

intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására jelenleg a 2018-tól a 2023-ig terjedő időszakra 

vonatkozó továbbképzési terv van érvényben. A következő évek tervezése a tanév folyamán 

folyamatos. 



Az aktuális továbbképzési terv alapján elkészült a 2022/2023-as tanévre vonatkozó beiskolázási 

terv felülvizsgálata elkészült. 

A pedagógus továbbképzés jelenlegi állása szerint nem igényel helyettesítést. 

A kollégák a 120 órás továbbképzéseket az „ingyenesség” szempontja szerint választják és végzik. 

A pedagógusok iskolai érdekű továbbtanulását tanulmányi szerződés megkötésével igyekszünk 

támogatni, melyben a Tankerületi Központ minden alkalommal segítségünkre van. 

 

Az idei tanévben a következő pedagógusaink tanulnak tovább: 

 Gellén-Gáspár Aliz: magyar nyelv és irodalom kiegészítő szak 

 Nagy Brigitta kolléganőnk idén kezdi a történelem kiegészítő szakot 

 Cziráné Baár Katalin óraadónk: tanító szakot végez jelenleg 

 Császár Nikolett óraadónk: tanító szakot végez jelenleg 

 

5.2. Pedagógiai feladatok 

 

 5.2.1. A pedagógiai programból fakadó feladatok 

 

Pedagógusaink naprakész tudással bírnak, személyes tulajdonságaikkal töltik be a nevelés terét: 

emberi tartásukkal, szakértelmükkel követendő példát, mintát mutatnak tanítványaiknak. A magas 

színvonalú oktatómunka mellett, és azzal egyenrangúan, kiemelt fontosságú számunkra a 

kezdetektől a nevelői munka, a személyiségfejlesztés. Igyekszünk folyamatosan a gyermekek 

mellett lenni, megvalósítani a „közelség pedagógiáját”, hiszen a gyerekek, koruktól függetlenül 

állandóan igénylik rájuk figyelő jelenlétünket, mi pedig törekszünk mind jobban megismerni 

tanítványainkat. Ugyanakkor a pedagógusok igyekeznek a folyamatos kapcsolattartásra egymással 

is, ily módon tájékoztatva egymást az aktuális információkról, illetve megosztva egymással 

véleményüket, módszereiket, tapasztalataikat. 

Kiemelt pedagógiai feladataink: 

 

 Gyermekközpontú nevelés-oktatás 

 A mindennapos testnevelés  

 Művészeti jellegű tárgyak fontossága 

  Alapkompetenciák fejlesztése 

 A gyermek személyiségének folyamatos fejlesztése 

 A tehetségfejlesztés előmozdítása, támogatása intézményi szinten (Akkreditált Kiváló 

Tehetségpontként) 

 Nemzeti azonosságtudat, ünnepek és hagyományok ápolása 

 Életigenlő, tisztességes, bizakodó és örömteli gyermekkort éljenek át 

 Legyen érték a tudás, a szorgalom, a megismerni vágyás, az önálló gondolkodás 

 Fenntartható fejlődésre nevelés, környezettudatos magatartás (Ökoiskolaként) 

 

 

 



5.2.2. Általános, főbb pedagógiai feladataink 

 

 Alsó tagozaton: 

 

 

 az értő olvasás, mind néma, mind pedig a hangos olvasás tekintetében, 

 a logikus gondolkodás fejlesztése, 

 az eltérő ütemű fejlődésből fakadó többletfeladatok ellátása: 

 az átlagnál jobban haladó gyermekek megfelelő terhelése, 

 a lemaradt tanulók felzárkóztatása 

 egyéni fejlesztés megvalósítása 

 közösség és személyiségfejlesztés 

 helyes tanulási szokások kialakítása 

 a gyermeki bizalom megőrzése, jogainak tiszteletben tartása 

 elfogadjuk egymás azonosságait és különbözőségeit 

 nevelési környezet kialakításával elfogadó légkört teremtünk 

 biztosítjuk a nyugodt, problémamentes munkához a feltételeket 

 a csoportok szokás és normarendszerét kialakítjuk 

 

 

Felső tagozaton: 

 

 alapkompetenciák fejlesztése 

 nevelés és oktatás összetartozása 

 nevelésünk középpontjában a gyermek 

 a tanuló, a pedagógus, és a szülő kötelességei és joga egységet alkotnak 

 a személyiséget tiszteletben tartjuk, 

 pozitív nevelés és pozitív fegyelmezés elve szerint dolgozunk 

 a tervezés során a z iskolai alapdokumentumok alapján végezzük feladatainkat 

 módszertanilag kipróbált eszközökkel dolgozunk, (koherens a Helyi Tantervvel és 

 alapdokumentumokkal 

 Tudatosan kiválasztjuk a gyermekek erősségeit, fejlesztendő területeit 

 fejlesztő értékelést alkalmazunk (szummatív, diagnosztikus) 

 a lemaradó tanulókat fejlesztő foglalkozásokon, utazó gyógy-pedagógusok 

 segítségével fejlesztjük 

 szeretetteljes, derűs, kiegyensúlyozott, biztonságos környezet 

 

 

5.3. Kiemelt munkatervi feladataink a 2022/2023-as tanévben 

 

 5.3.1. Felkészülés az országos kompetenciamérésre 

 

 Iskolánk az előző tanévekben iskolánk megfelelő szinten teljesített, ennek ellenére, a szövegértés 

és a logikus gondolkodás fejlesztése minden szaktanár alapfeladata. A felkészítést az intézkedési 

tervben meghatározottak alapján végezzük: 



 Az eredmény megtartása és javítása érdekében mérés-értékelés munkaközösséget 

működtetünk annak érdekében, hogy pedagógusaink átgondolt, egységes, objektív, rendszeres 

visszajelzést kapjanak munkájuk eredményességéről, illetve a tanulók fejlesztési irányainak 

meghatározása érdekében 

 A mérési eredmények kiértékelése során meghatározzuk a megfelelő lépéseket és felelősöket 

  Felelős: mk. vezetők, mérés-értékelési munkaközösség vezetője, igazgatóhelyettesek 

 Az új tanév feladata az országos mérés értékelése alapján az intézkedési tervek elkészítése, 

majd ennek megfelelően tervszerű nevelő munka megvalósítása. 

 Az idegen nyelvi mérésekhez tavaly a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározottak 

alapján éltünk a szóbeli vizsgarész megszervezésének lehetőségével is. Mivel nagyon jó 

tapasztalatunk volt mind a pedagógusok, mind a tanulók és szülők részéről, idén folytatjuk a 

kezdeményezést, és fontolóra vesszük, hogy ez a lehetőség helyet kapjon pedagógiai 

programunkban is. 

Az új tanév több új változást hozott a kompetenciamérések területén, ezért tevékenységi körünk 

jelentősen kibővült a mérésekkel kapcsolatosan. A mérések digitális formában történő 

megvalósítása jelentős teljesítményromlást okozhat a tanulók körében, ezért fokozottan kell 

készülnünk arra, hogy ez a mérési eljárás ne hasson rájuk negatívan. Ennek érdekében minél több 

évfolyamon, tantárgy esetében szorgalmazzuk a digitális formában történő feladatok, tesztek 

bevezetését a jelenléti oktatás esetén is. 

 

Kiemelt feladataink az idei tanévben: 

 

 érintett évfolyamok tanulóinak, pedagógusainak, valamint a szülők tájékoztatása az új mérési 

rendszerről 

 az érintett évfolyamok előkészítése a bemeneti mérésre 

 a mérések időpontjának meghatározása 

 a mérési adminisztráció elvégzése 

 tanulóink felkészítése a természettudományi mérésre 

 tanulóink felkészítése a mérések digitális formában történő sikeres megvalósítására 

 

 5.3.2. Kiemelt pedagógiai célkitűzések  

 

 

 Az iskola tanulmányi eredményének szinten tartása, illetve emelése, egyéni képességekhez 

igazodó differenciált oktatás, nevelés megvalósítása 

 Ennek érdekében: a tanulási motiváció erősítése 

 Egyensúly kialakítása az iskolai programok és tanítás-tanulás folyamatának irányításában  

 Az olvasási szövegértési készségek fejlesztése 

 Alapvető számolási készségek javítása 

 Minden tanórán fejlesztendő terület a gondolkodás képességének fejlesztése  

 Tudatos felkészülés a tanítási órákra, differenciálás, egyéni fejlesztés tervezése 

 Korszerű tanítási és tanulási technikák alkalmazása 

 Tehetséggondozás, és hátránykompenzáció; Akkreditált Kiváló Tehetségpontként 

feladataink minél szélesebb körű ellátása 

 A Komplex Alapprogram zökkenőmentes bevezetése, az intézményi arculathoz illesztése 

 Kompetenciamérésekre folyamatos felkészítés tanítási órákon  



 Folyamatos óralátogatások 

 Nyílt nap nagycsoportos óvodások részére  

 

 

5.3.3. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

 

Bár intézményünkben a lemorzsolódással fenyegetett tanulók aránya nem igényel további 

intézkedést részünkről, mégis vannak tanítványaink közt ilyen tanulók, akik igenis megérdemlik 

figyelmünket. 

Ezért továbbra is fontos célkitűzéseként már régebben is szerepelt a munkatervünkben a bukások 

számának csökkentése, illetve a lemorzsolódással fenyegetett tanulók számának csökkentése. Ezért 

ebben a tanévben központi figyelmet kell szentelünk a felzárkóztatásra. 

 

Ennek érdekében: 

 

 a kötelező korrepetálásokon kívül a rászoruló tanulók felzárkóztatása is zajlik differenciált 

feladatok adásával  

 korszerű tanítási technikák alkalmazása 

 nem magyar anyanyelvű tanulók részére (mongol és román anyanyelvű tanulóink) 

nyelvtanulás lehetőségének biztosítása 

 a tanulás tanítása, a tanulási morál erősítése, kötelességtudat fejlesztése  

 a napközis és tanulószobai foglalkozások ellenőrzése, értékelése  

 szoros és rendszeres kapcsolat szülővel, családsegítővel 

 

5.3.4. Eltérő ütemi fejlődés DIFER 

 

Az idei tanévben is gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének felméréséről, 

akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az 

alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító 

indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 

Molnár Irén, alsós igazgatóhelyettes feladata az érintett létszám jelentése. 

 

Feladatunk: 

 az első évfolyamos tanulók megfigyelése, 

 az érintett kör felmérése 

 a létszámjelentés 

 a vizsgálatok elvégzése. 

 

5.3.5. Gyermek- és ifjúság védelem 

 

A tanulók családi körülményeit ismerjük. A hátrányos és halmozottan hátrányos, veszélyeztetett 

tanulók száma az intézmény összlétszámához viszonyítva nem magas. Rendszeres odafigyelés 



szükséges. Az idei tanévben továbbra is kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani Molnár Irén iskolai 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos mesterprogramjának keretében zajló programsorozatnak. 

Zsömléné Kovács Rózsa, igazgatóhelyettes tartja nyilván a tanulókat, koordinálja a velük 

kapcsolatos tevékenységeket.  Iskolai szociális segítő és iskolapszichológus is segíti munkákat e 

téren immár évek óta. 

Az osztályfőnökök igyekeznek eljutni minden családhoz. Így könnyebb már korai stádiumban 

kiszűrni a problémákat, tanácsot adni.  

Szükség esetén kapcsolatban vagyunk a Családsegítő és a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, a 

gyermekorvosokkal, iskolavédőnővel. 

 

5.3.6. Tanulmányi és egyéb versenyek 

  

Tanulmányi versenyek 

 

Az idei tanévben, jelen munkatervünkben a következő tanulmányi versenyekre tervezzük benevezni 

tanulóinkat: 

 Feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés. 

 

Országos és megyei szintű versenyek: 

 

Verseny neve szintje Érintett évfolyam 

Pest Megyei Komplex ( alsós) megyei 4.  

Bolyai Természettudományos Csapatverseny megyei 5-8. 

Zrínyi Ilona Matematika orsz. országos 4.5.6.7.8 

Kenguru mat. verseny országos 4.5.6.7.8. 

Bolyai Anyanyelvi verseny megyei 5-8. 

Simonyi Zs.. helyesírási verseny megyei+orsz. 5.6.7.8. 

Vers és prózamondó verseny területi/megyei 4.5.6.7.8. 

Kazinczy Szépkiejtési verseny területi/megyei 4., 5.,6.,7.,8. 

Bolyai Matematikai verseny országos 4.5.6.7.8. 

 
 

 

Egyéb versenyek 

 

Intézményünk a következő – nem tanulmányi versenyek csoportjába tartozó – versenyeket szervezi 

meg már hagyományosan: 

 

 Bibliaismereti városi vetélkedő 



 Városi Angol nyelvű vers- és prózamondó verseny 

 

Iskolánk nem csak a helyi szervezési versenyeken veszt részt, hanem szorgalmazza más 

intézmények által meghirdetett versenyen való részvételt, illetve versenyek közös szervezését. Ilyen 

versenyek:  

 

 Városi Könyvtár versenyei 

 Vigadó aktuális iskolásoknak kiírt pályázatai 

 Hon és népismereti jellegű versenyek 

 Rajzpályázatok 

 Angol nyelvű vers- és prózamondó verseny (Üllő) 

 Komplex alsós tanulmányi verseny 

 

Az egyéb versenyekkel kapcsolatos feladatunk: 

 saját házi versenyeink megszervezése, lebonyolítása,  

 felkészülés más által szervezett versenyekre, illetve közreműködés a versenyeztetésben. 

 

 

6. Pedagógusokat érintő feladatok 

6.1. Intézményi önértékelés 

 

Belső önértékelési csoportot tagjai: Zsömléné Kovács Rózsa, a felső tagozatos kollégákat segíti, 

Molnár Irén az alsó tagozatos kollégákat segíti, az informatikai háttér munkálatainak elvégzésével 

rendszergazdánkat bíztuk meg. 

Cél: önértékelésen alapuló, megalapozott fejlesztés generálása, a minőségfejlesztés beépítése a 

munkatervbe, a minőség és szakmai fejlesztés pedagógusra, vezetőre és intézményre kiterjedően 

 

 A belső kommunikáció javítása 

 A vezető tájékoztatást ad az intézményi önértékelés adott helyzetéről 

 Saját modellt építünk ki, melyet 5 évre dolgozunk ki, a fejleszthető területekre vonatkozó 

javításokkal 

 Éves tervek, 5 éves önértékelési ciklusok folyamatba ágyazása és a szükséges korrigálások 

végrehajtása 

 Fejlesztési tervek, önfejlesztési tervek és intézkedési tervek készítése, az eredmények 

folyamatos értékelése 

 Minden munkaközösség-vezető részt vesz az óralátogatásokon, vagy megállapodás szerint 

interjúztat. 

 A pedagógus saját önértékelését kompetenciánként értékeli, elkészült szempontok szerint, 

mérhető módon. 

 A csoport kijelölt tagjai 2 órát látogatnak, amiről jegyzőkönyv készül 

 Az interjú kérdéseit kidolgoztuk a pedagógus és intézményvezető szemszögéből. 

 A csoport a kolléga önértékeléséből óralátogatási tapasztalatokról és interjúk alapján 

elkészíti a kolléga értékelését kompetencia területenként. 



 A munka végeztével a pedagógus önfejlesztő tervet készít magának, melyben a fejleszthető 

területek figyelembe vételével átgondolja az előtte álló 2 év feladatait 

 Az évek során lassan kialakult az gyakorlat, hogy a hamarosan valószínűsíthetően 

minősítésbe bekerülő kollégák végzik el önértékelésüket, mert a tapasztalatunk szerint ez kitűnő 

alkalom a minősítésre való hatékony felkészüléshez, tehát, ily módon is segítséget nyújtunk a 

kollégáknak abban, hogy sikeresen teljesítsenek minősítés, tanfelügyelet esetén.  

 

6.2.Tanfelügyelet 

A 2022/2023-as tanévben az Oktatási Hivatal nem jelzett sem intézményi szintű tanfelügyeletet, 

sem pedagógus tanfelügyeletet. 

6.3. Pedagógus minősítő eljárás 

 

A 2023. évi minősítő eljárásra intézményünkből nem jelentkezett pedagógus.  

 

Jelen tanév során Pedagógus minősítő eljárásban a következő pedagógusok vesznek részt: 

Pedagógus I. fokozat megszerzéséért: 

 

 Köves Anna (gyakornok) 2022. szeptember 16-án (a 2022. évi minősítő eljárás keretében) 

 

Pedagógus II. fokozat megszerzéséért: 

 

 Gudra Erzsébet 2022. október 13-án (a 2022. évi minősítő eljárás keretében) 

 

Idén is kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a minősítésre készülő kollégákra: óralátogatásokkal, 

belső tudásmegosztással, a folyamatos szakmai diskurzus támogatásával. 

Nevelőtestületünk szakértő tagja, Tóth Ágnes évek óta szintén sokat segít a minősítésre 

készülőknek, idén is számítunk támogatására.  

 

6.4. Kiemelt vezetői feladatok a 2022/2023-as tanévben 

 Az intézményi pedagógiai munka fejlesztése különös tekintettel a digitális transzformációra 

és a pedagógiai mérés-értékelési folyamatok megújítására 

 Munkafegyelem betartatása, pedagógiai munka folyamatos ellenőrzése. 

 A Komplex Alapprogram további színvonalas biztosítása: az elnyert Élménysuli cím 

megtartása 

 A szervezeti kommunikáció további javítása: TEAMS szervezeti szintű használatának 

kiterjesztése. Továbbképzés a konfliktuskezelésről. 

 A pedagógusok szakmai együttműködésének elősegítése. 

 A belső tudásmegosztás támogatása. 

 Tehetséggondozás elősegítése Akkreditált Tehetségpontként. Nevelőtestületi továbbképzés a 

kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatban 

 

 



 A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzési szempontjai: 

 

 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, és a megvalósulásukhoz 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  

 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 Kommunikációs és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődés 

 

7. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

7.1. Alkalmazotti közösség 

 

Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. 

Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető 

végzi. 

Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatunk: 

 az alkalmazotti közösség összehívása, és a feladatkörébe tartozó ügyek megtárgyalása 

 

7.2. Nevelőtestület 

 

A nevelőtestület a jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat szerint működik. 

A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza, viszont a nevelőtestület 

ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve további munkatervet is meghatározhat (ld. 

munkaközösségek munkaterve), melyben csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti 

fel.  

 

A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladatunk: 

 a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, ennek 

érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok 

ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása. 

 

7.3. Munkaközösségek 

 

 Intézményünkben a következő munkaközösségek működnek: 



 

 Alsós munkaközösség; vezetője: Czeglédi Johanna 

 Komplex Alapprogram munkaközösség; vezetője: Monori Rita 

 Humán munkaközösség; vezetője: Tóth Ágnes 

 Reál munkaközösség; vezetője: Tamás Csilla 

 Mérés-értékelés és digitális munkaközösség; vezetője: Bazsik Hortenzia 

 Tehetséggondozó munkaközösség; vezetője: Konczné Márton Dorottya 

 

A szakmai közösségek a tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el. 

(Munkatervük mellékletben található.) 

A szakmai közösségek működtetésével kapcsolatos feladatunk: 

 a közösségek működésének szakmai támogatása 

 a közösség joggyakorlásának biztosítása. 

 

7.4. Az Iskolaszék 

 

Az iskolaszék jelenleg 7 fővel működik. 

 Az iskolaszék szintén a saját maga által meghatározott SZMSZ alapján működik, gyakorolja 

az intézmény működtetésével kapcsolatos 

 döntési,  

 véleményezési,  

 egyetértési,  

 javaslattételi jogköreit. 

 

Az iskolaszék az előre tervezhető feladati alapján munkatervet készíthet. 

Az iskolaszék működésével kapcsolatos feladatunk: 

 közreműködés a tisztújításban 

 az iskolaszék működésének segítése, 

 az SZMSZ-ének felülvizsgálatában való közreműködés, 

 az iskolaszéket megillető döntési és egyéb joggyakorlásának biztosítása. 

 

 

7.5. Intézményi Tanács 

 

Nagy szerepe van az érdekérvényesítésben. Jogi személyiséggel rendelkezik. Elnöke és tagjai helyi 

lakosok. Az Intézményi Tanács 3 főből áll, az Önkormányzat delegálta Lendvay Endrét, 

önkormányzati képviselőt, tagjai: Mocsáriné Thruller Zsuzsa a szülők képviseletében, Reibach 

Jánosné a tantestület képviseletében. 

Az Intézményi Tanács működésével kapcsolatos feladatunk: 

 

 közreműködés a tisztújításban (mivel a tagok közül ketten már tudják képviselni a testületet, 

mely eredetileg delegálta) 

 



7.6. Diákönkormányzat 

 

Intézményünkben a Diákönkormányzat látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az 

iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörébe utalnak. 

 

A diákönkormányzat jelenleg 20 fő DÖK képviselő által működik. Patronáló pedagógus: Gudra 

Erzsébet. 

A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik. 

A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: 

 

 a tagok megválasztásában való közreműködés, 

 a működés támogatása, 

 a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek 

időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza (l. DÖK nap) 

 

 

7.7. Szülői szervezet 

 

A szülői szervezet önállóan működik, saját SZMSZ-e van. 

A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: 

 tisztújítás 

 szülői értekezletek megtartása 

 tájékoztatási és koordinációs feladatok 

 segítségnyújtás a joggyakorlásban 

 szervezeti kommunikáció fejlesztése a szülők felé, igényeik figyelembe vételével. 

 

8. Ellenőrzési tevékenység 

 

Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységet az SZMSZ-ben foglaltak szerint 

végezzük. 

 

 

8.1. Szakmai ellenőrzés 

 

A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni: 

 

 a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, 

hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: 

 a Tankerületi Központ belső ellenőrzése keretében feltárt hiányosságok pótlása az 

alapdokumentumokban 

 a tanmenetek ellenőrzése, 

 óralátogatások rendje a pedagógusok kompetenciái mentén 

 felkészülés a tanfelügyeleti és pedagógus minősítési rendszer ellenőrzésekre 



 a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése, 

 a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, 

 a szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása a minőségfejlesztés során 

 intézményi önértékelés gyakorlatának folytatása 

 felkészülés a pedagógiai szakmai ellenőrzésre 

 pedagógusok minősítésére való felkészülés 

humánerőforrást illető feladatok ellátásának ellenőrzése: 

 jubileumi jutalmak figyelése 

 szakmai gyakorlati idő számítása, átsorolások 

 pedagógusok munkaidejének beosztása 

 szabadságok nyilvántartása, jelenléti ív vezetése, munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése 

 adminisztráció ellenőrzése 

 

8.2. Törvényességi ellenőrzés 

Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért 

feladatunk: 

 felkészülni ezen ellenőrzésekre,  

 közreműködni az ellenőrzésekben 

 az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. 

 

 

9. A beiratkozás rendje 

 
Az iskolánk felvételi körzete: intézményünk honlapján megtekinthető. 

Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózkodási 

hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni. 

 

A beiratkozással kapcsolatos feladataink: 

 a beiratkozással kapcsolatos naprakész tájékoztatás közzététele az érdeklődők részére  

 a következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása, 

 nyílt napok megszervezése 

 egyeztetés a Tankerületi Központtal, az óvodákkal, iskolákkal 

 

 

10. Iskola-egészségügyi ellátás 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók elsősorban 

megelőző jellegű egészségügyi ellátását. Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő 

együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. 

Iskolát ellátó orvos: Dr.Pálfi Zsuzsanna Katalin (főállású házi gyermekorvosként jár ki az 

intézménybe) a doktornő akadályoztatása miatt az idei tanévben Dr. Lakos Gábor látja el az 

iskolaorvosi tevékenységet. 



Iskolavédőnő: Thuránszky Zsuzsanna. Fogadóórája: hétfő, csütörtök: 8.00- 15.00;  

Az iskola-egészségügyi ellátás alapfeladatai: 

 Szűrővizsgálatok a 2., 4., 6., 8. évfolyamokon 

Ennek keretében az orvos feladata a teljes körű fizikális vizsgálat elvégzése, a kórelőzmény 

felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása, 

testnevelési csoportba sorolása. 

A védőnő feladatai: 

• a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti 

értékelése, a nemi fejlődés értékelése, 

• a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása, 

• érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás vizsgálata a 6. 

évfolyamban, 

• mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-

rendellenességekre, 

• vérnyomásmérés, 

• pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól. 

 

 Védőoltások megszervezése és lebonyolítása 

12 éven felüli tanulóink részére: 

Rendkívüli COVID-kampányoltás az idei tanév elején 

A 6. évfolyamosok részére : 

• MMR oltás (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő ellen)-emlékeztető oltás 

• dTap oltás (diftéria, tetanusz, szamárköhögés ellen)-emlékeztető oltás 

A 7. évfolyamosok részére: 

• szeptemberben: Engerix-B első részoltás (hepatitis B ellen) 

• márciusban: Engerix-B második részoltás (hepatitis B ellen) 

Nem kötelező védőoltásként 2014 őszétől lehetőség van az általános iskolák 7. osztályát végző 

lányok részére térítésmentes HPV (humán papillomavírus) elleni védőoltás igénylésére. Ez az oltás 

szintén két oltásból áll. Erről az érintett tanulók szülei minden tanév szeptemberében kapnak 

tájékoztatást. 

Minden védőoltást megelőzően értesítést küldünk a szülőknek. 

 Egészségnevelés 

Elsősorban a következő témákban: 

• az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, 

betegápolás, elsősegélynyújtás), 



• családtervezés, fogamzásgátlás, 

• szülői szerep, csecsemőgondozás, 

• szenvedélybetegségek megelőzése. 

 Fejtetvesség szűrése 

A gyermekközösségekben a védőnők rendszeres időközönként ellenőrzik a fejtetvességet. 

(Kötelezően a nyári, téli, valamint a tavaszi szünet után). Fertőzöttség esetén a szülő írásos értesítést 

kap, mely alapján köteles gyermekét kezelni. Ha a kezelés során bármilyen kérdés felmerül, 

telefonos és személyes megkeresésre is van lehetőség. Fejtetvesség előfordulásakor az adott osztályt 

ezután 3 alkalommal kell ismételten megvizsgálni 2 hetes időközönként. 

 Elsősegélynyújtás 

Szükség esetén az iskola-egészségügyi szolgáltatást nyújtók részt vesznek az elsősegélynyújtásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Mellékletek 

 

1.számú melléklet: A tanév helyi rendje 

 

1. A szorgalmi idő 

 

2022. szeptember 1. (csütörtök) – 2023. június 15. (csütörtök) 

 

Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell 

megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A 

szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, 

elsajátításához. 

 

A tanítási napok száma: 183 nap. 

 

A szorgalmi idő első féléve 2023. január 20-ig tart. 

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2023. január 27-ig kapják kézhez a 

tanulók. 

A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napjáig, azaz 2023. június 15-ig tart. 

 

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra 4 

munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult 

dönteni, egy napot pedig pályaorientációs célokra lehet felhasználni. 

 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

 

 

Tanítási munkanapok száma Időpontja Felhasználás célja 

I. tanítás nélküli 

munkanap 

2023. 03.13 Nevelési értekezlet 

II. tanítás nélküli 

munkanap 

2023. 03. 14. Közös kerítésdekoráló festés az 

iskolaudvaron 

III. tanítás nélküli 

munkanap 

2022. április 12. Pályaorientációs nap 

IV. tanítás nélküli 

munkanap 

2022. április 13. Sport- és gyermeknap (DÖK) 

 

 

 



3. A szünetek időtartama 

 

 Az őszi szünet 2022.10.29-2022.11.06. (A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). 

 A téli szünet 2022.12.22-2023.01.02. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd) 

 A tavaszi szünet 2023.04.06-2023.04.11. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 13. (csütörtök). 

 

.4. Ünnepek 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, 

vagy az iskola hagyományai ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok, 

megemlékezések időpontja: 

 

Ünnep/Megemlékezés neve 
A megemlékezés 

időpontja 

A megemlékezésben 

résztvevő osztályok, 

csoportok 

Aradi vértanúk (október 6.) Október 6. Minden évfolyam 

Nemzeti ünnep (október 23.) Október 21. Minden évfolyam 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja (február 

25.) 

Február 24. Felső tagozat 

Nemzeti ünnep (március 15.) Március 10. Minden évfolyam 

Holokauszt áldozatainak 

emléknapja (április 16.) 

Április 14. Felső tagozat 

 

 

5. Az évi rendes diákközgyűlés ideje 

 

Az évi rendes diákközgyűlés ideje: 2022. szeptember 12. 

 

6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

A nevelőtestületi értekezletek terve: 

 

Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2022. augusztus 
Kibővített vezetőségi értekezlet – nevelőtestület 

alakuló értekezletének és a munkaterv 
Rapcsányné T. 



18. előterjesztésének előkészítője. Anna,MKV 

augusztus 23. 
Alakuló értekezlet: a következő tanév előkészítése, 

elkezdésével kapcsolatos feladatok, tájékoztatás 

Rapcsányné T. 

Anna, 

augusztus 30. 
Tanévnyitó értekezlet Rapcsányné T. 

Anna 

augusztus 31. 
Érteket a technikai dolgozók részére Rapcsányné T. 

Anna 

szeptember 12. 
Nevelőtestületi értekezlet: munkavédelem, 

tűzvédelem; aktualitások 

Rapcsányné T. 

Anna 

október 3.  

Nevelőtestületi értekezlet: kompetenciamérések 

elemzése; előkészítése, aktualitások, 

Rapcsányné T. 

Anna, 

Bazsik Hortenzia 

október 17. 
Nevelőtestületi értekezlet: aktualitások, Iskolanapi 

programok 

Rapcsányné T. 

Anna, 

november 7. 

Nevelőtestületi értekezlet: Időszerű feladatok, 

negyedéves magatartás-szorgalom értékelés;  

FOGADÓÓRA 

Rapcsányné T. 

Anna, 

ig. helyettesek 

november 21. 

 

 

Nevelőtestületi értekezlet: Aktualitások, decemberi 

programok lebonyolítása, versenyrendezések 

előkészítése 

Rapcsányné T. 

Anna, 

december 5. 
Nevelőtestületi értekezlet: aktualitások, programok 

előkészítése 

Rapcsányné T. 

Anna, 

2022. január 3.  
 

Nevelőtestületi értekezlet: félévzárás feladatai, 

aktualitások 
Rapcsányné T. 

Anna, 

ig. helyettesek 

január 20. péntek 

Félévi osztályozó értekezlet 

  

Rapcsányné T. 

Anna, 

osztályfőnökök 

 
január 30. 
 
 

 

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat 

meghatározó értekezlet 

• a pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

• a pedagógiai munka hatékonyságának 

vizsgálata 

Rapcsányné T. 

Anna, 

ig. helyettesek 

február 13. 
Nevelőtestületi értekezlet: farsang lebonyolítása Rapcsányné. T. 

Anna. 



osztályfőnökök 

március 6. 

Értekezlet: aktualitások; magatartás és szorgalom 

értékelése; FOGADÓÓRA 

Rapcsányné T. 

Anna, 

osztályfőnökök 

március 20. 
Nevelőtestületi értekezlet: aktualitások Rapcsányné T. 

Anna 

április 3. 
Nevelőtestületi értekezlet; mérés-értékelés; 

aktualitások;                                    

Rapcsányné T. 

Anna 

április 17. 
Nevelőtestületi értekezlet: aktualitások, programok 

szervezése 

Rapcsányné T. 

Anna 

május 8. 

Nevelőtestületi értekezlet; aktualitások; tanév végi 

programok szervezése 

Rapcsányné T. 

Anna, 

osztályfőnökök 

június 9. 

Év végi osztályozó értekezlet Rapcsányné T. 

Anna, 

osztályfőnökök 

június 22. 

Tanévzáró értekezlet 

- az éves szakmai munka értékelése 

Rapcsányné T. 

Anna, 

Munkaközösség-

vezetők 



7. Eseménynaptár 

 
 

Dátum Program neve Megjegyzés Felelős 

  Augusztus     
2022.08.22 Tankönyvek kiosztása   Tóth Jánosné 

2022.08.23 Alakuló értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.08.23 
Teremdekorálások 

folyamatosan a héten 
  

Osztályfőnökök, 
szaktanárok 

2022.08.24 

Konzultációs lehetőség a 
javítóvizsgára utasított 

tanulók részére 
  Zsömléné Kovács Rózsa 

2022.08.24 Üzemorvosi vizsgálat   
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.08.24 
Értekezlet a technikai 

dolgozók részére 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2022.08.25 
Felsős mk. csapatépítő 

program 
  

Kupihár Rebeka, 
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.08.25 

Munkaközösségi 
értekezletek saját ütemezés 

szerint 

  
Munkaközösség-

vezetők 

2022.08.26 Javítóvizsgák   Molnár Irén 

2022.08.29 
Alsós mk. csapatépítő 

program 
  

Kupihár Rebeka, 
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.08.30 Tanévnyitó értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.08.30 
Naplózárás-naplónyitás, 

Kréta napló feltöltés 
  Zsömléné Kovács Rózsa 

2022.08.31 Tanévnyitó ünnepély   

Molnár Irén, Czeglédi 
Johanna, Pintérné B. 

Mária., Magócsi Hajnal, 
Bérdiné H. Diána 

  Szeptember     

2022.09.01 Első tanítási nap   
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.09.01 Szülői értekezletek 1. évfolyam osztályfőnökök 

2022.09.02 Szülői értekezletek 2. évfolyam osztályfőnökök 



2022.09.05 Szülői értekezletek 
5. évfolyam 

összevont, majd 
osztály szintű 

osztályfőnökök 

2022.09.05 
Kompetencia 

adatszolgáltatás kezdete 
  

Zsömléné Kovács 
Rózsa, Bazsik Hortenzia 

2022.09.06 Szülői értekezletek 3. évfolyam osztályfőnökök 

2022.09.07 Szülői értekezletek 4. évfolyam osztályfőnökök 

2022.09.08 Szülői értekezletek 6. évfolyam osztályfőnökök 

2022.09.09 Szülői értekezletek 7.,8. évfolyam osztályfőnökök 

2022.09.14-
16. 

Erzsébet tábor a 6. évfolyam 
részére 

  
Bazsik Hortenzia, Nagy 

Brigitta 

2022.09.14-
16. 

Erzsébet tábor 4. évfolyam 
részére 

  
Czeglédi Johanna, 

Gudra Erzsébet 

2022.09.12 Nevelőtestületi értekezlet 
Munkavédelmi, 

tűzvédelmi 
oktatás 

Rapcsányné Török 
Anna 

2022.09.14 SzMK vezetőségi értekezlet   
Rapcsányné Török 
Anna, Molnár Irén 

2022.09.16 Köves Anna minősítő eljárása   Molnár Irén 

2022.09.19 

8. évfolyamosok 
pályaválasztását segítő 

kompetenciavizsgálata (OH 
szervezésében) 

2022.09.19. és 
2022.10.10. 
között kell 

lebonyolítani 

Zsömléné Kovács 
Rózsa, Kecskeméti 

Beatrix, Kovács 
Krisztina 

  
Filharmónia előadások a 

Vigadóban 

koncert 
időpontok 

később 

Rapcsányné Török 
Anna 

2022.09.22 Papírgyűjtés   Gudra Erzsébet 

2022.09.23 Papírgyűjtés   Gudra Erzsébet 

2022.09.22 
14.15-től Továbbképzés az 

OH szervezésében 
nevelőtestület 

részére 
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.09.22 Tanmenetek leadása   
Munkaközösség-

vezetők 

2022.09.29 
A népmese napja vetélkedő, 

alsó tagozat 
  Nagy-Aranyi Réka 

2022.09.30 Mesemaraton, felső tagozat   Nagy Brigitta 

2022.09.30 A Magyar Diáksport napja Témanap Kecskeméti Beatrix 

  Október     

2022.10.03 Nevelőtestületi értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.10.06 

Az Aradi vértanúk 
emléknapja: intézményi 
szintű megemlékezés és 

koszorúzás 

 ünneplőben 
jövünk 

Tóth Ágnes, 
Rapcsányné Török 

Anna 



2022.10.10 
Bemeneti 

kompetenciamérés 8. évf. 
okt.10-21. kell 
megszervezni 

Zsömléné Kovács 
Rózsa, Bazsik Hortenzia 

2022.10.10 Tökfaragó verseny kiállítása   DÖK, Gudra Erzsébet 

2022.10.13 Gudra Erzsébet minősítése   Molnár Irén 

  Író-olvasó találkozó   
Konczné Márton 

Dorottya 

2022.10.14 

DIFER mérés: érintett 
tanulók körének 
meghatározása 

  Molnár Irén 

2022.10.15 Szombati munkanap   
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.10.15 
Októberi statisztika 

határideje 
  Zsömléné Kovács Rózsa 

2022.10.17 Nevelőtestületi értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.10.20 
14.15-től Továbbképzés az 

OH szervezésében 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2022.10.21 
Nemzeti ünnep iskolai 

megemlékezés 
ünneplőben 

jövünk 
Kecskeméti Beatrix, 

Kovács Krisztina 

2022.10.23 

Nemzeti ünnep: részvétel és 
koszorúzás a városi 
megemlékezésen 

  
Rapcsányné Török 

Anna 

  
Bemeneti 

kompetenciamérés 6. évf. 

okt.24-nov.11. 
kell 

megszervezni 

Zsömléné Kovács 
Rózsa, Bazsik Hortenzia 

2022.10.27 
DIFER mérés:létszámjelentés 

határideje 
  Molnár Irén 

2022.10.28 
Őszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2022.10.28 
Felvételi tájékoztató szülői 
értekezlet a 8. évfolyamon 

  

Zsömléné Kovács 
Rózsa, Kecskeméti 

Beatrix, Kovács 
Krisztina 

2022.10.29 Őszi szünet 
2022.10.29-
2022.11.06 

Rapcsányné Török 
Anna 

  November     

2022.11.07 
Őszi szünet utáni első 

tanítási nap 
hétfő 

Rapcsányné Török 
Anna 



2022.11.07 
Nevelőtestületi értekezlet és 

fogadóóra 

Téma: 
negyedéves 

magatartás és 
szorgalom 
értékelés 

Rapcsányné Török 
Anna 

2022.11.11 
Iskolanap: megemlékezés 

iskolánk alapításáról 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2022.11.11 

Bolyai Anyanyelvi 
csapatverseny, körzeti 

forduló 

  
Nagy Brigitta, Gellén-

Gáspár Aliz 

2022.11.14 Tankerületi Szakmai Nap 
Programgazda 
lehetünk: KAP 

Monori Rita 

2022.11.15 
Bemeneti 

kompetenciamérés 4., 5. évf. 
2022.nov.14-
nov. 30 között  

Zsömléné Kovács 
Rózsa, Bazsik Hortenzia 

2022.11.17 Népdaléneklő verseny   
Köves Anna, Nagy-

Aranyi Réka 

2022.11.21 Nevelőtestületi értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.11.24 
Nagyudvari adventi koszorú 

elkészítése 
  Czeglédi Johanna 

2022.11.25 
Városi Bibliaismereti 

Vetélkedő 
  Molnár Irén 

2022.11.30 
Adventi kreatív délután a 
felső tagozatosok részére 

  
Zubornyák-Csillag 

Beatrix 

2022.11.30 Adventi ajtódíszítő verseny   Gudra Erzsébet, DÖK 

2022.11.30 
Kimeneti kompetenciamérés 
adatszolgáltatás határideje 

  
Zsömléné Kovács 

Rózsa, Bazsik Hortenzia 

  December     

2022.12.01 

Adventi készülődés az alsó 
tagozaton (kézműves 

foglalkozások) 
  Czeglédi Johanna 

2022.12.05 Nevelőtestületi értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.12.06 Mikulás napi rendezvények   

Molnár Irén, Czeglédi 
Johanna, Gudra 

Erzsébet 

2022.12.09 Adventi bazár   
Rapcsányné Török 

Anna, SzMK vezetőség 

2022.12.09 
Difer mérések elvégzésének 

határideje 
  Molnár Irén 

2022.12.14 
Kazinczy szépkiejtési 

verseny, iskolai forduló 
  

Nagy Brigitta, Gellén-
Gáspár Aliz 



  
Színjátszósok karácsonyi 

műsora 
  Nagy Brigitta 

2022.12.20 Betlehemezés 2. évfolyam 
Vácziné Laborczi 

Boglárka 

2022.12.21 
Téli szünet előtti utolsó 

tanítási nap 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2022.12.21 Iskolai karácsonyi ünnepély 4. évfolyam 
Czeglédi Johanna, 

Gudra Erzsébet 

2022.12.21 
Karácsonyi ünnepély az 
iskola dolgozói részére 

  
Rapcsányné Török 

Anna 

2022.12.22 Téli szünet 
2022.12.22-
2023.01.02. 

Rapcsányné Török 
Anna 

  Január     

2023.01.03 
Téli szünet utáni első tanítási 

nap 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.01.03 Nevelőtestületi értekezlet keddi napon 
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.01.09 NETFIT felmérések kezdete   Kecskeméti Beatrix 

  
Kazinczy szépkiejtési 

verseny, területi verseny 
  Nagy Brigitta 

2023.01.20 
Az első félév utolsó tanítási 

napja 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.01.20 Osztályozó értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.01.20 
Megemlékezés a Magyar 

Kultúra Napjáról 
"Szaval a 
nemzet" 

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.01.21 

Központi írásbeli felvételi 6. 
és 8. évfolyamos diákjaink 

részére 

szombat 
(Pótfelvételi 

január 31. 
14.00) 

Zsömléné Kovács Rózsa 

2023.01.23 Tisztaság hét a napköziben   Gudra Erzsébet, DÖK 

2023.01.25. SzMK vezetőségi értekezlet 
Sulibál 

előkészítése 
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.01.27 Félévi értesítők kiosztása   
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.01.30 

A féléves pedagógiai-szakmai 
munkát értékelő 

nevelőtestületi értekezlet 

  
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.01.31 

Szülői értekezletek 
évfolyamonként átfedés 

nélkül 

2023.01.31-
02.09. 

Osztályfőnökök 

  Február     



  
Zrínyi Ilona Matematika 

verseny 
  Tamás Csilla 

  
Bolyai Természetud. 

Csapatverseny 
  ? 

2023.02.13 Nevelőtestületi értekezlet     

2023.02.16 Felsős farsang 7. évfolyam 

Tamás Csilla, 
Zubornyák-Csillag 

Beatrix 

2023.02.17 Alsós farsang 3. évfolyam 

Pintérné B. Mária, 
Magócsi Hajnal, 

Bérdiné H. DiánaTóth 
Jánosné 

2023.02.22 
Határidő: Jelentkezés a 

középfokú iskolákba 
  Zsömléné Kovács Rózsa 

  
Nevezés: a Megyei Színjátszó 

versenyre 
  Nagy Brigitta 

2023.02.24 
Logikai-táblajátékos 

tehetséggondozó délután 
  

Czeglédi Johanna, 
Konczné Márton 

Dorottya 

2023.02.24 
A kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja 

  Tóth Ágnes 

  Március     

2023.03.06 
Nevelőtestületi értekezlet és 

fogadóóra 

magatartás és 
szorgalom 
értékelése 

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.03.06 
Kimeneti kompetenciamérés 

kezdete 
  

Zsömléné Kovács 
Rózsa, Bazsik Hortenzia 

2023.03.06 
Pénz7: Pénzügyi témahét 

kezdőnapja 
Márc.6-10. Zsömléné Kovács Rózsa 

2023.03.10 
Városi angol nyelvű vers és 

prózamondó verseny 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.03.10 
Nemzeti ünnep iskolai 

megemlékezés 

ünneplőben 
jövünk, 7. 
évfolyam 

Tamás Csilla, 
Zubornyák-Csillag 

Beatrix 

2023.03.10 
Gergely-járás: elsős tanulóink 
meglátogatják az óvodásokat 

1. évfolyam 

Molnár Irén, Konczné 
Márton Dorottya, 

Szolnokiné Sóti 
Erzsébet 

2023.03.10 
Szavalóverseny, iskolai 

forduló felsőben 
  

Nagy Brigitta, Gellén-
Gáspár Aliz 

2023.03.13 Tanítás nélküli munkanap 
dekoráló 

kerítésfestés 
  



2023.03.14 Tanítás nélküli munkanap   
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.03.15 
Nemzeti ünnep városi 

megemlékezés és koszorúzás 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.03.20 Nevelőtestületi értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.03.21 
A tanulói adatlapok 

módosításának lehetősége 
  Zsömléné Kovács Rózsa 

2023.03.22 
A tanulói adatlapok 

módosításának lehetősége 
  Zsömléné Kovács Rózsa 

2023.03.27 Digitális témahét kezdőnapja március 27-31 Antal Miklós Benjámin 

2023.03.29 
Szavalóverseny, iskolai 

forduló alsóban 
  Czeglédi Johanna 

  Április     

2023.04.03 Nevelőtestületi értekezlet     

2023.04.03 

Húsvéti készülődés: 
kézműves foglalkozások az 

alsó tagozaton 
  Czeglédi Johanna 

2023.04.04 

KÉZEN-FOGÓ: Nyílt nap a 
leendő első osztályosok és 

szüleik részére 
  Molnár Irén 

  
Részvétel a Városi 
Szavalóversenyen 

  Gellén-Gáspár Aliz 

2023.04.05 Húsvéti ünnepély 6. évf. 
Nagy Brigitta, Bazsik 

Hortenzia 

2023.04.05 
A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.04.06 Tavaszi szünet 
Tavasz szünet: 

2023.04.06-
2023.04.11. 

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.04.12 
Tanítás nélküli munkanap 

Pályaorinetációs nap 
  Osztályfőnökök 

2023.04.13 
A tavaszi szünet utáni első 

tanítási nap 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

  
Weöres Sándor megyei 

gyermekszínjátszó verseny 
  Nagy Brigitta 

2023.04.17 Nevelőtestületi értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.04.20 
A Holokauszt áldozatainak 

emléknapja 
  Tóth Ágnes 

2023.04.21 Elsős beiratkozás   Molnár Irén 

2023.04.22 Elsős beiratkozás   Molnár Irén 



2023.04.24 
Fenntarthatósági témahét 

kezdőnapja 
Április 25-28. 

Bazsik Hortenzia, 
Pintér-Várkonyi Zita 

2023.04.27 

Monor Legsportosabb 
Iskolája Bajnokság: 

focibajnokság 

iskolánk 
rendezésében 

Kecskeméti Beatrix 

  Május     

  
Monor Legsportosabb 

Iskolája Bajnokság: váltófutás 
  Kecskeméti Beatrix 

2023.05.  
1. hete 

Sulibál   

2023.05.05 Jutalomkirándulás   Gudra Erzsébet 

2023.05.08 Nevelőtestületi értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.05.10 Helyesírási háziverseny   Gudra Erzsébet 

2023.05.11 Papírgyűjtés   Gudra Erzsébet 

2023.05.12 Papírgyűjtés   Gudra Erzsébet 

2023.05.12 
Netfit felmérések 

elvégzésének határideje 
  Kecskeméti Beatrix 

2023.05.17 
Kihívásos logikai játék 

bajnokság 
  

Konczné Márton 
Dorottya, Czeglédi 

Johanna 

2023.05.19 

A kötelezően választandó 
tantárgyak jelentkezési 

határideje 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.05.19 

Hit- és erkölcstanra 
vonatkozó szülői 

nyilatkozatok 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.05.26 Pünkösdi műsor 5. évf. 
Monori Rita,Gellén-

Gáspár Aliz 

2023.05.31 
Leendő elsősök látogatása az 

intézményben 
  Molnár Irén 

  Június     

2023.06.02 Pedagógusnap   
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.06.02 

Tehetségnap: 
Tehetséggondozó 

foglalkozások bemutatkozása 
  

Konczné Márton 
Dorottya 

2023.06.09 Osztályozó értekezlet   
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.06.12 

 Tanítás nélküli munkanap: 
Sport- és gyermeknap (DÖK-

nap) 
  

Molnár Irén, Czeglédi 
Johanna, Kecskeméti 

Beatrix 



2023.06.14 Tanulmányi kirándulások   Osztályfőnökök 

2023.06.14 NETFIT felmérések lezárása   Kecskeméti Beatrix 

2023.06.15 Utolsó tanítási nap csütörtök  
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.06.17 Ballagás szombat 
Rapcsányné Török 

Anna 

2023.06.21 
Tanévzáró 

ünnepély,bizonyítványosztás 
szerda 

Rapcsányné Török 
Anna 

2023.06.22 
Tanévzáró nevelőtestületi 

értekezlet 
  

Rapcsányné Török 
Anna 

2022.06.23. Tantestületi kirándulás   
Rapcsányné Török 

Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. Melléklet 

Munkaközösségek munkaterve 

 

Az alsós munkaközösség munkaterve 

 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

MUNKATERVE 
2022-2023 

 

 
 

 

 

Monor, 2022. augusztus 31.   Készítette:Czeglédi Johanna 
 

 

  „Az egyetlen igazi tanulás:a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése. ”    

/Weöres Sándor / 

 



                                                     

Munkaközösségünk 2022/20223-es tanévet nagy reményekkel várja, miután az utóbbi 

években érintett bennünket a digitális munkarend. Alsós közösségünk két fő új 

pedagógussal bővült. Idén is igyekszünk megújulni, az újabb kihívásoknak 

megfelelni, hogy gyermekeink számára a tanulás is öröm legyen.  

 

Alapvető céljaink a tanévben: 

• A ránk bízott gyermekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben az is célunk, 

hogy a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és 

többoldalúan közvetítsük. 

• Nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vegyük a tanulók egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 

fejlettségét. Segítsük a tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását, 

illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló 

felzárkóztatását. 

• A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen 

tájékoztassuk, a szülőt figyelmeztessük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tartunk szükségesnek. 

 

Kiemelt feladataink a tanévben: 

• Az idei tanévre iskolánk ismét pályázott az „Élménysuli” címre. A Komplex 

Alapprogramot, azaz a program szakmai tartalmi elemeit évek óta beépítjük a 

mindennapi pedagógiai gyakorlatunkba.   

• Iskolánk továbbra is regisztrált Tehetségpont . Feladatunk a tehetségek 

felfedezése, tanácsadás, a tehetséggondozó kezdeményezések támogatása. 

• Az idei tanévtől elnyertük az Ökoiskola címet is. A környezettudatosabb 

életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a 

célkitűzéshez járulunk hozzá iskolafejlesztő munkánk során azzal, hogy a jövő 

generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár 

eszményképét tartjuk szem előtt. 

• Nagy gondot fordítunk a tantervi tananyag elsajátítására. Arra törekszünk, 

hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket. Különös hangsúlyt 

fektetünk a kompetencia fejlesztésére. Az órákon igyekszünk többféle 

módszerrel tanítani, alkalmazzuk a differenciálást, a kooperatív csoportmunkát 

is.  

• Tanulóink lehetőséget kapnak a délutáni szakkörök, tehetséggondozó 

foglalkozások igénybevételével, hogy képességeiket kibontakoztathassák. 

Segítjük tanulóinkat, ha megmérettetéseken, versenyeken is részt vesznek. 

Benevezünk több levelezős versenyre, valamint a környező iskolák és egyéb 



szervezetek által meghirdetett versenyeket is figyelemmel kísérjük, azokon 

közreműködünk. 

• A tanulók felzárkóztatására nagy hangsúlyt fektetünk. Tanulást segítő 

módszereket gyakran kell alkalmaznunk. Ebben a munkában jelentős részt 

vállalnak magukra fejlesztő pedagógusaink és pedagógiai asszisztenseink.  

• Ápoljuk hagyományainkat, nemzeti és egyházi ünnepeinket megtartjuk, az 

iskola egyéb rendezvényein részt veszünk.  

• A szülőkkel való kapcsolattartást továbbra is kiemelten kezeljük. Szülői 

értekezleteken, fogadó órákon, családlátogatáson folyamatos a kapcsolattartás. 

A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk az iskolában folyó oktató-nevelő 

munkáról, gyermekük tanulmányi munkájáról, magatartásáról.  

• Törekszünk arra, hogy DÖK-kel való együttműködésünk az eddigi tanévekhez 

hasonlóan töretlen legyen. 

• Munkaközösségünk továbbra is figyelemmel kíséri az egyéb feladatokat 

(portfólió készítés, mentorálás, intézményi önértékelés, stb.), és igyekszik 

azokban segítséget nyújtani. 

• Törekszünk a reflektív szemléletre, munkaközösségünkben a reflektív 

gondolkodást igyekszünk fejleszteni. 

• IKT-kompetenciánkat folyamatosan fejleszteni kívánjuk. 

 

Munkaközösségünk tagjai: 

Osztályfőnökök: 

1.a Szolnokiné Sóti Erzsébet 

1.b Konczné Márton Dorottya 

2.a Farkas Zoltánné 

2.b Vácziné Laborczi Boglárka 

3.a Pintérné Békési Mária 

3.b Magócsi Hajnal Emese 

3.c Bérdiné Haulits Diána 

4.a Gudra Erzsébet 

4.b Czeglédi Johanna 

 

Napközis csoportvezetők: 

1. a csoport: Duchaj Fanni 

1. b csoport: Császár Nikolett 

2. a csoport: Cziráné Baár Katalin 

2. b csoport :Kristóf Éva 

3. a csoport: Nagy- Aranyi Réka 

3. b csoport: Tóth Jánosné 

3.c csoport: Allaga-Budai Elvira  

4. csoport:  Kiss Ágnes/Köves Anna 



Munkánkat segítik: 

Bernula Erzsébet fejlesztő pedagógus 

Farkas Zoltánné tanító/ fejlesztő pedagógus 

Szalai Andrea pedagógiai asszisztens 

Vladár Istvánné pedagógiai asszisztens 

Papp Alexandra pedagógiai asszisztens 

 

Tárgyi feltételeink: 

Minden osztálynak saját tanterme van. Egy terem kivételével délután is használatban 

vannak. Minden tanteremben projektor található, illetve egy terem rendelkezik okos 

táblával. A termekhez a folyosón szekrények tartoznak, melyekben a tanulók az utcai 

cipőiket tárolják.  

 

 

Helyzetelemzés: 

Az alsós tanulók létszáma:        226  fő/ 9 osztály 

Napközis tanulók létszáma:       185 fő/ 8 csoport 

Az alsó tagozaton dolgozó pedagógusok munkáját 3 fő pedagógus asszisztens segíti. 

Ők az elsősök beszoktatási időszakában vesznek tevékenyen részt, koordinálják a 

zökkenőmentes étkeztetést, mely két pici étkezőben zajlik, illetve besegítenek az 

alsós kollégáknak. 

Az elsősök több óvodából, településről érkeznek, ezért a beszoktatás hosszabb időt 

vesz igénybe.  

Alsós tanulóink több délutáni elfoglaltságban is részt vehetnek. Ezek egy része az 

iskolai szakkörök, melyekben tanulóink hasznosan töltik idejüket. A 

sportfoglalkozások (labdajátékok,szivacskézilabda, kosárlabda, aerobic) szinte 

minden évfolyamról várják a tanulókat. Rajz szakkörre második, énekkarra harmadik 

osztálytól jelentkezhetnek alsós diákjaink. Idén először indul logikai 

tehetséggondozás negyedik évfolyamtól. 

SNI-s tanulók száma alsó tagozaton: 4 fő.  

Tanulási nehézséggel küzdő (BTM) tanulóink száma:30 fő. Az ő fejlesztésüket 

iskolánkban két fejlesztő pedagógus látja el. Ők a tanév során folyamatosan tartják a 

kapcsolatot az osztálytanítókkal, napközis nevelőkkel. Emellett minden osztályfőnök 

szakkorrepetáláson, felzárkóztatáson fejleszti a lemaradó tanulókat. 

 

Versenyek: 

A tanév kezdete előtt még nincsenek friss adataink a tanévben meghirdetett 

tanulmányi és egyéb versenyekről. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk majd minél 

több helyi, megyei, országos, levelezős versenyben képviseltetni magunkat. 

 

Ütemterv: 

Augusztus 

• Alakuló értekezlet 

• Termek, folyosók dekorálása 



• Tankönyvátvétel 

• Tankönyvek bevételezése az iskolai könyvtárba 

• Tanévnyitó értekezlet 

Szeptember 

• Tanévnyitó (3. évfolyam) 

• Elsősök megajándékozása – anyagi vonzata :30.000 Ft 

• Tankönyvosztás 

• Szülői értekezlet 

• e-napló kitöltése 

• Tanmenetek, munkatervek leadása 

• Diagnosztizáló mérések  

• Papírgyűjtés 

• Jutalomkirándulás (tavalyi pótlás) 

• Erzsébet tábor (4. évfolyam) 

• Népmese napja – vetélkedő 3. és 4. osztályosok számára- anyagi 

vonzata:10.000 Ft 

 

Október 

• Statisztikák elkészítése 

• Jelentkezés levelező versenyekre 

• Október 6. – Megemlékezés az Aradi vértanúkról.  

• Difer mérés az első osztályokban 

• Nemzeti ünnep: október 23. 

November 

• Őszi szünet  

• Iskolanap  

 

December 

• Mikulás ünnepség –anyagi vonzata: 200.000 Ft 

• Adventi készülődés – anyagi vonzata:54.000 Ft (6.000Ft/osztály) 

• Betlehemezés – 2.napközis csoport -anyagi vonzata:7.000Ft 

• Karácsonyi műsor (4.évfolyam) –anyagi vonzata: 5.000Ft 

• Téli szünet 

Január 

• Félévi felmérő 

• Félévi osztályozó értekezlet 



• Félévi értesítők kiosztása 

• A Magyar Kultúra Napja  

• Szülői értekezlet 

 

 

Február 

• Alsós farsang - anyagi vonzata:54.000 Ft (6.000Ft/osztály) 

• Kenguru matematika verseny 

• Zrínyi Ilona matematika verseny 

 

Március 

• Értekezlet, fogadóóra 

• Gergely- járás (1.évfolyam) –anyagi vonzata: 7.000Ft 

• Nemzeti ünnep: március 15. 

• Vers- és prózamondó házi verseny- anyagi vonzata: 10.000 Ft 

• Húsvéti készülődés- anyagi vonzata:63.000 Ft(7.000Ft/osztály) 

 

• Tavaszi szünet 

Április 

• Városi, területi szavalóverseny 

• Iskolahívogató/Kézen-fogó – anyagi vonzata:25.000 Ft 

• Szép- és helyesíró verseny 

• A Föld Napja 

• Komplex verseny 

 

Május 

• Papírgyűjtés 

• Óvodások látogatása az elsősöknél, megajándékozás-anyagi vonzata:7.000 Ft 

• Év végi felmérések előkészítése 

Június 

• Gyermek- és sportnap- anyagi vonzata: 70.000 Ft 

• Osztálykirándulások 

• Osztályozó értekezlet 

• Tanév végi dokumentáció elkészítése 

• Tanévzáró ünnepség 

• Ballagás 



• Tanévzáró értekezlet 

 

 

 

Az alsó tagozat munkaközösségi megbeszéléseit az aktualitásoknak megfelelően 

tartja előre egyeztetett időpontokban. 

 

Sikeres tanévet kívánunk mindannyiunknak! 

 

 

 

A humán munkaközösség munkaterve 

 
     2022/2023. tanév 
 
Magyar nyelv és irodalom, ének, történelem, rajz 
 

1. A munkaközösség tagjai: 

➢ Tóth Ágnes                     történelem  

➢ Zubornyákné Csillag Beatrix       rajz ,  szakkör  

➢ Nagy Brigitta                    magyar nyelv és irodalom   színjátszó 

szakkör  2 óra 

➢ Gellén Gáspár Aliz                             magyar nyelv és irodalom 

➢ Nagy Aranyi Réka                              ének  

➢ Köves Anna            ének 

➢ Reibach Jánosné          angol 

➢ Kovács Krisztina          angol 

➢ Monori Rita           angol 

 
 

2. A munkaközösség idei programja: 

 

✓ Év elején a tanmenetek elkészítése, reflexiókkal kiegészítve 

✓ Óraszámok és tananyagok egyeztetése 

✓ Leadási határidő: szeptember vége 

✓ Év eleji felmérések minden évfolyam minden osztályában (hangos, értő 

olvasásból és helyesírásból) 

✓ A tanév során egyéb felméréseket is végzünk tantárgyanként, melyek 

eredményeit összevetjük, értékeljük. Megbeszélések során a hibák kijavítása 

során előforduló problematikus helyeken a beavatkozunk szükség esetén. 

✓ A témazáró dolgozatokat a Pedagógiai Programban található ponthatárok 

alapján értékeljük. (A magyar tanárok külön egységes hibajavítási útmutató 

szerint pontoznak.) 

✓ A témazáró feladatlapok anyagát, ha lehet, összeegyeztetjük. 



✓ Híres történelmi személyek, írók, költők, zeneszerzők, képzőművészek 

nevezetes és esedékes évfordulóiról megemlékezünk, vagy a reggeli 

gondolatok során felhívjuk rá a figyelmet- 

✓ Megbeszéljük az ötödikesek, esetleges beilleszkedési problémáit 

✓ Külön figyelmet fordítunk a továbbtanuló diákok felvételire való 

felkészítésére. 

✓ Rendszeresen gyakorlunk a kompetenciamérésekre 

✓ A KAP továbbképzésen megismert módszerekkel komplex órákat tartunk, ha 

a tananyag megkívánja, ill. lehetővé teszi. Elsőssorban a 

részösszefoglalásokon látjuk megvalósíthatónak. 

✓ Az ötödik évfolyamon DFTH órákat tartanak a pedagógusok. 

✓ A bemutató órákon törekszünk arra, hogy minél többen részt vehessünk és 

tanulhassunk egymástól is. 

✓ A munkaközösség pénzügyi tervét mellékelten csatoljuk, mely tartalmazza 

azokat a rendezvényeket, évfordulókat és versenyeket, melyeken a 

munkaközösség tagjai részt venni szándékoznak. 

 

3. Eszközök: 

A rendelkezésre álló eszközök: okos táblák, projektorok valamennyi tanteremben, CD 
lejátszók 
Szakkönyveink egy részei az iskolai könyvtárból származik, valamint saját könyveinket  is 
használjuk. 
Saját készítésű applikációval is rendelkezünk. 
 

4. Tervezett versenyek, rendezvények, melyek részben önkéntesek, önköltségesek, 

és finanszírozást igénylőek is. 

 

✓ Levelezős versenyek áttekintése, jelentkezések leadása 

✓ Október 1. Zene világnapja, megemlékezés, felelős: Nagy-Aranyi Réka 

✓ Bolyai anyanyelvi verseny (szept.) 

✓ Aradi vértanúk emléknapja, okt. 6. műsor rádión keresztül : Tóth Ágnes 

✓ Iskolanap programjára készülünk 

✓ A digitális oktatás során keletkezett rajzok összehasonlítása a normál tanrend 

szerinti munkákkal.  

✓ Bibliaismereti vetélkedő (nov.)   

 

Magyar 

 

Hónap „Esemény” Költség 

Szeptember 

 

1. Központi és saját – diagnosztizáló felmérések minden évfolyamon (helyesírás, 

szövegértés, fogalmak, hangos olvasás, a 8.-osoknál felvételi feladatsor 

segítségével) 

 

2. Jelentkezés Bolyai anyanyelvicsapatversenyre évfolyamonként 1 vagy 2csapat 

(csapatonként 4 fő, gyerekenként 1500.- 



Ft) – Aliz és én koordináljuk 

 

3. Népmese napja (szeptember 30.) A Fürge Pávában rendezendő „Mesemaraton”- 

Lacival, Annával, Dórival, Alizzal egyeztetve. 

Az iskolából tetszőleges számú gyermek egymás után mesét olvas majd fel a 

Pávában. 

Mivel az én ötletem volt, természetesen én 

koordinálom 

 

50.000.- (nevezésidíj+jutalom) 

 

Október 4. Október 6. (csütörtöki nap) Megemlékezés az aradi 13-ról 

 Október 23. (vasárnapra esik, így az ünnepség 

biztos 21-én lesz megtartva. Emlékezetem 

szerint a 8.b, és Kriszti feladata lesz idén- Aliz 

a magyaros, valószínűleg besegít) 

 

November 6. November 11. (péntek, délután 14.30) Bolyai 

anyanyelvi verseny körzeti fordulója. Az 

iskolában kell lebonyolítani 

 

December 7. December 14-16 (valamelyik délután, majd még 

egyeztetünk)Kazinczy szépkiejtési verseny 

házi forduló (Mivel az én szívügyem, igyekszem koordinálni) 

 

8. Karácsonyi műsor a műv. házban és esetleg a Pávában – a színjátszósokkal, 

énekkarral (saját 

projekt, ezt teljesen én intézem 

 

9. Petőfi pályázat kiírása – ez a Fürge Pávával közös projekt. Petőfi születésének 

200. 

évfordulója alkalmából vers- és prózaíró pályázatot hirdetünk, melynek értékelése a 

kultúra napján történik (Kruchióval közös projekt) 

 

15.000.- (jutalmak) 

 

30.000 (jelmezek a 

színjátszósoknak) 

 

Január 10. Január 22 – magyar kultúra napja – a vers- és 

prózaíró pályázat eredményhirdetése, 

felolvasási est a Füge Pávában – a jutalmakról 

a Páva gondoskodik 

11. Kazinczy verseny körzeti forduló 

12. FELVÉTELI (Aliz készít fel 8.-ban) 

 



Február FARSANG 

Március 13. Vers-és prózamondó verseny házi forduló 

14. Március 15. megünneplése (7. évfolyam, ott én 

vagyok a magyaros, ha szükséges, segítek) 

 

15.000.- (Jutalmak) 

 

Április 15. Költészet napja (Fürge Páva) 

 

16. Húsvét (6. évfolyam – én vagyok a magyaros + 

osztályfőnök is, én csinálom) 

 

17. Weöres Sándor megyei gyermekszínjátszó verseny (színjátszó szakkörösök – 

én 

koordinálom) 

 

18. Főpróba (a színjátszósok előadása a 

műv.házban – én koordinálom) 

 

90.000(?) útiköltség – idén is fizette a tankerület a buszt. 

Valószínűsítem, hogy Fótra megyünk majd. 

20.000.- Jelmez,kellék 

 

Május- 

június 

 

Kompetencia és központi felmérések( kompetencia 6. és 8. évfolyamon, az 

előirányzott központi mérések 

minden évfolyamon várhatók a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint – a 

mérésekre a tanév egészén át 

folyamatosan készítjük fel a gyerekeket, tanórákon és tanórán kívüli 

foglalkozásokon, tehetséggondozó 

órák keretében és korrepetáláson egyaránt) 

 

19. Pünkösd (5. évfolyam -Aliz koordinálja) 

 

A műsorok egy részéhez segítséget fogok/fogunk kérni a frissen megalakult 

énekkartól, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angol nyelv  

 

Idegen nyelvek körében a Helyi Tantervhez igazodóan a csoportok igényeinek 

megfelelően készítjük el terveinket, 

tanmeneteinket. 

A reflexiókat rendszeresen kiegészítjük új tapasztalatokkal. 

A kompetenciamérést beillesztjük munkánkba, gyakorló órákon több 

megközelítésből gyakoroltatjuk, ismételjük. 

Beépülnek a KAP program módszerei 

Tehetséggondozás előtérbe kerül, csoportbontással is differenciálunk 

Szóbeli mérést is végzünk a 8. évfolyamon, nyelvvizsgát modellező környezetben. 

Rendszeresen megbeszéljük a BTMN-es és SNI-s tanulók előrehaladását, a 

segítségnyújtás lehetséges formáit. 

A munkaközösség valamennyi tagja rendelkezik a teljes hanganyaggal, és a 

lejátszáshoz szükséges eszközökkel. 

Tanóráinkat a digitális eszközök adta lehetőségekkel bővítjük, kiegészítjük. A 

digitális tananyagokat rendszeresen 

beépítjük óráinkba. 

Témaheteken segítjük az adott téma kiszélesítését, szókincsbővítését, elektronikus 

könyvek olvasását. Az olvasott 

és hallott szövegértést a PPT adata lehetőségével is kiszélesítjük. 

 

Az adódó versenyeken részt veszünk, olvasónapló versenyen angol nyelvű 

könyveket kell olvasni különböző 

szinteken. 

Március hónapban megrendezzük az angol nyelvű vers és prózamondó versenyt 

városi szinten. Az általános 

iskolák4-8. évfolyamos tanulói, ill. a helyi gimnázium 7-8. osztályos tanulói vehetnek 

részt. 

Kollégáink ebben a tanévben is részt vesznek a továbbképzéseken. 

Szakköri foglalkozást biztosítunk német nyelvből, a tehetséggondozást igénylő 

tanulók részére. 

Az új kollégákat segítjük a beilleszkedésben, óralátogatásokkal, Workshopokkal 

segítjük munkájukat. A 

munkaközösség heti rendszerességgel tanácskozik az aktuális feladatokról, adódó 

problémákról és feladatokról. 

A tanórák beszédközpontúak, folyamatosan fejlesztjük a négy alapkészséget. 

Igyekszünk az idegen nyelveket 

megszerettetni, és a gyakorlati hasznosságra nagy hangsúlyt fektetni. A 

tananyagon túl a célnyelvi országok 

kultúrájával is megismertetjük a tanulókat. 

A tanulók havonta általában valamennyi tantárgyból érdemjegyet kapnak. Többféle 

értékelési módra van 

lehetőségünk: szóbeli, írásbeli megmérettetés. 

A leckéket témazáró feladatlappal zárjuk, téma közben részjegyeket adunk, 

figyelemmel kísérjük a tanulók 



haladását. 

Az év végi felmérők esetében közelítünk a kompetenciamérések feladataihoz. 

 

 

 

Rajz 

 

 

✓ Iskolanap programjának segítése 

✓ Ha szerveznek a város részéről történelmi jellegű vetélkedőt, részt veszünk rajta 

✓ Rajz tantárgyból pályázatokon vaAló részvétel, felelős: Zubornyákné Csillag Beatrix 

✓ Rajzkiállítás megadott téma alapján készült alkotásokból: Zubornyákné Csillag 

Beatrix 

Ilyen a takarékosság világnapja (okt.31), a Víz világnapja (márc. 22.), a Föld napja 
(ápr. 22.), a Madarak és fák napja (máj. 10.), a Happy tej program 
 (https://happytej.hu/), illetve a monori rajzpályázatok (Könyvtár, Vigadó stb.) 
(https://monor.hu/hirek/2022/04/rajzpalyazat) 
 

A boldogság nekem…. rajzpályázat a Lelki egészség világnapja alkalmából. 

 

✓ A Monori Városi Könyvtár által meghirdetett pályázaton a helyi  iskolák közötti 

kiállítás anyagához hozzájárulunk. 

✓ Témaheteken a rajzórákon az adott témához kapcsolódva készülnek el a rajzok a 

tanítási órákon. 

✓ Preferáljuk címerek, zászlók rajzolását, képregények rajzolását, témához illő 

korabeli filmek megtekintését, vagy animáció elkészítését 

✓ Az egész év során készült legjobb alkotásokból saját kiállítást szervezünk. 

 

 

Ének 

 

✓ Idén szakkörként működik az énekkar 

✓ Meghallgatás alapján kerülnek be az énekkarosok 

✓ 2-7 évfolyamig válogatunk 

✓ 1 hangversenyen részt veszünk 80.000 

✓ eszközfejlesztés 

 

A tanulók havonta általában valamennyi tantárgyból érdemjegyet kapnak. Többféle 

értékelési módra van lehetőségünk: szóbeli, írásbeli megmérettetés. 

A leckéket témazáró feladatlappal zárjuk, téma közben részjegyeket adunk, 

figyelemmel kísérjük a tanulók haladását.  

 

Az év végi felmérők esetében közelítünk a kompetenciamérések feladataihoz. 

A felsorolt feladatok az év során folyamatosan valósulnak meg valamennyi 

munkaközösségi tag aktív közreműködésével. 

Monor, 2022. augusztus 25. 

      Tóth Ágnes mkv. 

https://happytej.hu/
https://monor.hu/hirek/2022/04/rajzpalyazat


Reál Munkaközösség Munkaterve 

 
2022/2023. 

 

Készítette:                 TAMÁS CSILLA 

  munkaközösség vezető  

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK – Munkaközösségünk szakos ellátottsága – a 

technika és informatika tantárgyak kivételével – megoldott.  

A reál munkaközösséghez tartozó tantárgyak és pedagógusok: 

 

Matematika:  Bazsik Hortenzia – 6.b és 8.b osztály 

   Tamás Csilla – 6.a osztály, 7.évf. és 8.a osztály  

Ördög Csilla – 5.a osztály 

Zsömléné Kovács Rózsa – 5.b osztály 

 

Testnevelés:  Kecskeméti Beatrix – 5.b osztály, 6.a, 7.b és 8.a  

Lázár Zoltán  –  2.a és 6.b osztály 

Orosz Anita – 3.b, 5.a, 7.a és 8.b osztályok 

 

Természetismeret: Bazsik Hortenzia – 6.b osztály 

Pintér-Várkonyi Zita – 5. évfolyam és 6.a osztály  

 

Biológia:   Pintér-Várkonyi Zita – 7. és 8. évfolyam  

 

Földrajz:  Pintér-Várkonyi Zita – 7. és 8. évfolyam 

 

Fizika:  Ördög Csilla – 7. és 8. évfolyam    

 

Kémia:   Bazsik Hortenzia – 7. és 8. évfolyam   

 

Informatika:  Bérdiné Haulits Diána – 5. évfolyam 

Antal Miklós Benjamin – 6., 7. és 8. évfolyam 

    

Technika:  Bazsik Hortenzi – 6.b osztály 

   Nagy Brigitta – 6.a osztály 

   Ördög Csilla – 5.a osztály 

   Tamás Csilla – 7.a osztály 

Zubornyák-Csillag Beatrix – 7.b osztály 

Zsömléné Kovács Rózsa – 5.b osztály 

   

Tanulószoba: Ördög Csilla 

 



 

2. HELYZETELEMZÉS - A munkaközösség céljai: 

 

▪ A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös 

segítése a tantárgyak közötti koncentrációval. 

▪ Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének 

megfelelően. 

▪ A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése, műveltségük 

megalapozása. 

▪ A természetvédelem, az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán 

és tanórán kívül.  

▪ A tanulók gondolkodási és fizikai képességeinek fejlesztése. 

▪ A tanulók együttműködésének elősegítése. 

▪ A környezettudatos magatartás kialakítása. 

▪ A testmozgás iránti igény felkeltése. 

▪ Hatékony tanórai munka, konstruktív életmódra nevelés. 

▪ A tanulók szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló választható foglalkozások 

szervezése. 

▪ Tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés: tehetséggondozó délutáni foglalkozások 

és versenyekre való felkészülés formájában, illetve tanórai minőségi és mennyiségi 

differenciálással. 

▪ Hátránykompenzálás: A lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 

tantárgyanként korrepetálással, illetve tanórai minőségi és mennyiségi 

differenciálással. 

▪ Részképességek zavarainak enyhítése, megszüntetése fejlesztő órán 

gyógypedagógus segítségével. 

▪ A 8. évfolyamosok Központi írásbeli felvételire való felkészítése: órarendi plusz 

óra, órarendbe ágyazott iskolai feladatok, valamint otthoni egyéni fejlesztés által. 

▪ Versenyeztetés: 

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny  

- Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny  

- Bolyai Matematika Csapatverseny 

- Medve Matek – szabadtéri matematikaverseny 

- Bolyai Természettudományos Csapatverseny 

- K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő 

▪ Azok a gyermekek, akik igénylik a délutáni szakszerű felügyeletet, pedagógus 

segítségével végezhetik feladataikat a tanulószobai foglalkozáson.  

▪ A tanmenetek osztályokhoz való igazítása, észrevételek folyamatos 

megfogalmazása. 

▪ Informatikai eszközök széleskörű használata, új technológiák megismerése és a 

tananyagba beépítése. 

▪ Természettudományi tantárgyakat tanító pedagógusok munkájának összefogása, 

segítése, a nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése. 

▪ Munkaközösségi tagok munkájának összehangolása, pedagógusok szakmai 

továbbképzésének elősegítése.  



▪ A Komplex Alapprogram alkalmazása 5., 6. és 7. évfolyamon. 

▪ Szakmai bemutatók megszervezése és lebonyolítása, a tárgyi feltételek javítása. 

 

 

 

 

 

3. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 

▪ Szint és tudásméréssel matematika, természetismeret, biológia és földrajz 

tantárgyakból év elején és végén.  

▪ NETFIT felmérések folyamatosan a tanév során. 

▪ Folyamatos megfigyeléssel. 

▪ Rendszeres visszajelzés a tanítási órákon. 

▪ Rendszeres szóbeli feleltetés az előző órák anyagából (kivétel a testnevelés és a 

matematika tantárgyak). 

▪ Írásbeli ellenőrzés matematika, fizika és kémia tantárgyakból olyan 

tananyagrészek feldolgozása után, amelyekkel kapcsolatosan alapvető 

követelmény a számítási, illetve megértési feladatok megoldása, reprodukálása, 

ill. a kisebb anyagrészek tartalmának elsajátítása. 

▪ Témazáró feladatlapok megoldása témakörönként, a tananyag feldolgozása és 

rendszerezése után. 

▪ Az érdemjegyek minimális száma egy félévben: 

heti 1 órás tárgynál:  3 jegy 

heti 2 órás tárgynál:  3-4 jegy 

heti 3 órás tárgynál: 4-5 jegy 

heti 4, vagy ennél több órás tárgynál: 5 jegy 

▪ Írásbeli munkák értékelésének %-os arányú megoszlása: 

91-100%   5 jeles 

75-90 %   4 jó 

50-74%   3 közepes 

30-49%   2 elégséges 

0-29%   1 elégtelen 

▪ A tanuló tantárgyi teljesítményét és előre menetelét, a tárgyat tanító pedagógus 

ellenőrzi, értékeli, illetve osztályozza teljes jogkörrel és felelősséggel. 

 

 

4. FELADATAINK 

 

A MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATAI 

 
A feladatok megvalósulására hatással lehet az aktuális járványügyi helyzet. 

 

▪ Differenciált képességfejlesztés.  



Sikerkritérium: A tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatás. 

▪ Fejlesztő foglalkozások a lemaradó tanulók számára. 

Sikerkritérium: Tanulmányi eredmények javulása 

▪ Választható foglalkozások tartása a tantárgy iránt különösen érdeklődő tanulók 

számára. 

Sikerkritérium: Megfelelő számú jelentkező a foglalkozásokra. 

▪ Felkészítés a tanulmányi versenyekre. 

Sikerkritérium: Eredményes szereplés a versenyeken 

▪ Kiemelt feladat: Felkészítés a továbbtanulásra. 

Sikerkritérium: Sikeres beiskolázás. 

▪ Szakirodalom, dokumentumok tanulmányozása. 

▪ Szakmai rendezvényeken való részvétel. 

▪ A munkaközösség tagjainak folyamatos kapcsolattartása, eszmecseréje 

(tapasztalatok, ötletek, problémák, új információk). 

 

 

HAVI ÜTEMEZÉS 
 
Augusztus: 

▪ Munkaközösség alakuló ülése, éves feladatok megbeszélése (2022. augusztus 23.). 

 

Szeptember: 

▪ A tanulók év eleji felmérésének megbeszélése, egyeztetése. 

Határidő: 2022. szeptember első hete 

▪ Munkaközösségi megbeszélés a tanmenetekkel kapcsolatban. 

Határidő: 2022. szeptember első két hete 

▪ A tanulók év eleji felmérése. 

Határidő: 2022. szeptember második hete, ill. több osztálynál a központilag 

megszervezett digitális mérés keretében. 

▪ Év eleji felmérések eredményeinek összegzése, következtetések levonása, 

tapasztalatok segítségével a tanmenet összeállításához. 

Határidő: 2022. szeptember utolsó hete 

▪ Tanmenetek elkészítése, leadása,  

Határidő: 2022. szeptember vége 

Felelősök: az oktató tanárok 

▪ Felzárkóztató foglalkozások szervezése, beindítása: 

- matematikából: a szaktanárok  

▪ Tehetséggondozó foglalkozások szervezése, beindítása: 

- matematikából: Bazsik Hortenzia 

▪ Szakkörök szervezése, beindítása: 

- tömegsport: Kecskeméti Beatrix, Lázár Zoltán 

- szivacslabda: Kecskeméti Beatrix 

- logikai játékok: Czeglédi Johanna 



- természetbúvár szakkör: Pintér-Várkonyi Zita 

▪ Központi írásbeli felvételire való felkészülés segítése matematikából előkészítő 

foglalkozás keretében. 

Időtartam: 1 óra/hét, képesség szerinti csoportbontásban az I. félévben 

Felelősök: a 8. évfolyamon tanító szaktanárok 

▪ Aktuális versenyek nevezésének lebonyolítása: 

- Bolyai Matematikaverseny – kb. 4 csapatot, azaz 8-8 diákot érint a 4. ill. a 

6. évfolyamon 

Nevezés határideje: 2022. szeptember 18. 

Részvételi díj: 1500 Ft/fő, melynek kifizetését a tankerület átvállalja a diákoktól –

16x1500= 24.000 Ft (nevezési díj) 

Felelős: Tamás Csilla 

▪ „Legsportosabb iskola” versenysorozatban: Street ball, ill. váltó-futó verseny 

Felelős: Kecskeméti Beatrix. 

▪ Új: Bemeneti mérések:  

5. évfolyamon: 2022. szeptember 26 - 2022. november 30. 

6. és 8. évfolyamon: 2022. szeptember 26 - 2022. november 30.  

Felelős: Bazsik Hortenzia 

 

Október: 

▪ A tanévkezdés tapasztalatainak megbeszélése. 

▪ Központi írásbeli felvételire való felkészülés segítése matematikából Felvételi 

előkészítő foglalkozás keretében. 

Felelős: szaktanárok 

▪ Munkaközösségi módszertani megbeszélés: folyamatosan jelentkező problémák és 

nehézségek megoldása. 

▪ Versenyen való részvétel előkészítése és lebonyolítása: 

- Bolyai Matematikaverseny  

 Verseny ideje: 2022. október 14., 14:30 (helyben) 

 Felelős: Tamás Csilla 

- Zrínyi Ilona Matematika Verseny – kb. 42 diákot érint (2-7. évfolyam) 

Nevezés határideje: 2022. október 11. 

Részvételi díj: 2000 Ft/fő, melynek kifizetését a tankerület (részben/ fele 

arányban) átvállalja a diákoktól –42x1000= 42.000 Ft (nevezési díj) 

Felelős: Tamás Csilla 

- Bolyai Természettudományos Csapatverseny – kb. évfolyamonként 2 
csapat, azaz 2 x 4 x 4 = 32 diák (5-8. évfolyam)  

Nevezés határideje: 2022. október 27. 

Részvételi díj: 1500 Ft/fő, melynek kifizetését a tankerület (részben vagy 

egészben) átvállalja a diákoktól – 32 x 1500 = 48.000 Ft (nevezési díj + 

jutalmazás) 

Felelős: Pintér-Várkonyi Zita 

▪ Versenyekre való folyamatos készülés. 

Felelősök: a szaktanárok. 

 



November: 

▪ Aktuális versenyek nevezésének lebonyolítása: 

- Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny – kb. 60 diákot érint (2-8. 

évfolyam) 

Nevezés határideje: 2022. november 14. 

Részvételi díj:700 Ft/fő, melyet a diákok fizetnek. 

Felelős: Tamás Csilla 

▪ Versenyen való részvétel előkészítése és lebonyolítása: 

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny  

 Verseny ideje: 2022. november 21. 14:00 (helyben) 

 Felelős: Tamás Csilla 

▪ Központi írásbeli felvételire való felkészülés segítése matematikából előkészítő 

foglalkozás keretében. 

Felelős: szaktanárok 

▪ Versenyekre való folyamatos készülés. 

Felelősök: a szaktanárok. 

 

December: 

▪ Munkaközösségi módszertani megbeszélés: aktuális problémák megbeszélése, 

eddigi eredmények ismertetése. 

Határidő: 2022. december vége 

▪ Központi írásbeli felvételire való felkészülés segítése matematikából előkészítő 

foglalkozás keretében. 

Felelősök: a szaktanárok 

▪ Versenyekre való folyamatos készülés. 

Felelősök: a szaktanárok. 

 

Január: 

▪ Féléves jegyek, átlagok egyeztetése. A félév során felmerülő problémák 

kiértékelése, tapasztalatok átadása. 

Határidő: 2023. január 20. 

▪ Tankönyvrendeléssel kapcsolatos megbeszélés, egyeztetés. 

▪ Központi írásbeli felvételire való felkészülés segítése matematikából előkészítő 

foglalkozás keretében. 

Felelősök: a szaktanárok 

▪ Versenyekre való folyamatos készülés. 

 Felelősök: a szaktanárok 

 

Február: 

▪ Munkaközösségi módszertani megbeszélés az új tankönyvek megrendelése 

céljából 

 Határidő: a tankönyvrendelés határideje 

 Felelős: szaktanárok 

▪ Módszertani megbeszélés a reál szakos kollégákkal a témahéttel kapcsolatban. 

 Határidő: 2023. február vége. 



 Felelős: Tamás Csilla 

▪ Versenyen való részvétel előkészítése és lebonyolítása: 

- Bolyai Természettudományos Csapatverseny 

 Verseny ideje: 2022. január 13. 14:30 (helyben) 

 Felelős: Pintér-Várkonyi Zita 

▪ „Legsportosabb iskola” versenysorozatban: Sakk és úszóverseny 

Felelős: Kecskeméti Beatrix. 

 

Március: 

▪ Versenyen való részvétel előkészítése és lebonyolítása: 

 Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 
 Verseny ideje: 2022. március 16., délután 

 Felelős: Tamás Csilla 

▪ Írásos dokumentumok ellenőrzése (tanulók munkái, tanmeneti reflexiók). 

▪ Országos Kompetenciamérés helyett kimeneti mérés:  

4. évfolyamon: 2023. március 6 - 2023. június 9 

6., 7. és 8. évfolyamokon: 2023. március 6 - 2023. június 9. 

Felelős: Bazsik Hortenzia 

 

 

Április: 

▪ A következő tanév célkitűzéseinek megbeszélése 

 Határidő: 2023. április vége 

 Felelős: Tamás Csilla 

▪ „Legsportosabb iskola” versenysorozatban: mezei futás, bicikli verseny és 

Foci bajnokság – amit az Ady Suli szervez.  

Anyagigény:  

90 éremre + a játékvezetők díjazására + oklevelekre:  kb. 78.000 Ft 

Felelős: Lázár Zoltán. 

 

Május: 

▪ Versenyek eredményeinek értékelése, diákok jutalmazása. 

▪ Év végi felmérők előkészítése. 

▪ Határidő: a hónap vége 

 Felelős: tanító tanárok 

▪ A következő tanév célkitűzéseinek módosítása az éves felmérők eredményei 

alapján.   

 

Június: 

▪ Sportnap a felső tagozaton: 2023. június 12. 
 Anyagigény: kb. 60 éremre + oklevelekre:  40.000 Ft 
Felelős: Kecskeméti Beatrix 

▪ Munkaközösségi módszertani megbeszélés az egyes tantárgyakat tanító tanárok 

részvételével – az éves munka értékelése.   



 Határidő: 2023. június 9. 

 Felelős: Tamás Csilla 

 

Monor, 2022. szeptember 9.   Készítette: Tamás Csilla mkv. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Mérés, értékelés és digitális fejlesztés munkaközösség munkaterve 

 

 2022/2023 tanévre 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most,  

ezzel visszatartod őt fejlődésében. 

De ha olyannak látod, amilyenné lehetne,  

ezzel előre segíted őt életútján.”  

(Goethe) 

A munkaközösség céljai és feladatai  

A tanulók teljesítményének rendszeres mérése, értékelése a pedagógiai folyamat 

meghatározó területe. Végig kíséri az oktatási-nevelési folyamatot, s az egyes képzési szakaszokat. 

Motiválja a tanulót, visszacsatolást nyújt a szaktanár felé, jelzést küld a szülőknek, és ezeken felül 

még segíti az iskola ellenőrzési rendszerét is. Ezért nagyon fontosnak tartjuk a 

munkaközösségekre és a nevelőtestület egészére nézve egy új, a jelenkor pedagógiai irányzatainak 

megfelelő, átfogó és egységes mérés, értékelési rendszer kidolgozását, alkalmazását iskolánkban. 

Ezt tűztök ki célunknak a 2022/2023 tanévben is.  

A hagyományos minősítő (szummatív) értékelés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell, 

hogy kapjanak a fejlesztő (formatív) és adaptív helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelések is, 

melyek lehetőséget adnak mind a pedagógusnak, mind a diáknak, hogy a tanítási-tanulási folyamat 

rendszeres elemzésével, értékelésével annak hatékonyságát, eredményességét növeljék. 



Intézményünk digitális rendszerének, eszközeinek és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek 

felmérése, fejlesztése érdekében munkálatainak kezdetén 5 fős munkacsoportot hoztunk létre 

rendszergazdánk és az intézmény vezetőségének bevonásával. Célunk a digitális oktatást segítő, 

olyan innovatív megoldások kidolgozása iskolánk sajátosságainak megfelelően, amiket jelenéti 

oktatás során is alkalmazni tudunk. Valamint digitális fejlesztési tervünk releváns részeinek 

pedagógiai programba és SzmSz-be átemelése. 

 

Rövid távú céljaink 

Rövid távú céljaink között szerepel az idén bevezetésre kerülő országos bemeneti 

mérések zökkenőmentes előkészítése és lebonyolítása a negyedik, ötödik, hatodik és nyolcadik 

évfolyamon. Ebben a tanévben még fontosabbnak tartjuk, hogy a tanulók az előző tanévben, tanári 

támogatás mellett, nagyrészt önállóan megszerzett tudásukról valós képet kaphassunk. 

2019-es tanévben megalakult munkacsoportunk 2022 szeptemberében az év eleji 

diagnosztikus felmérőket összegyűjti a 3. és 7. évfolyamon matematika és magyar tantárgyakból. 

Így egészítve ki az országos bemeneti mérést.  

A tanulók év eleji felmérőinek eredményeit minden szaktanár 2022. október első hetéig 

megküldi kiértékelés céljából munkaközösségünknek. Ezen adatokat 2022. október végéig excel 

fájlban rögzítjük, hogy összehasonlíthatók legyenek a tanév végi teljesítményekkel.  Így 

egészítve ki adatainkkal az országos bemeneti mérést.  

Külön gondot fordítunk a középiskolai felvételi előtt álló 8. évfolyam tudásának 

feltérképezésére. Az ő erősségeiket és gyengeségeiket egy próbafelvételi feladatsor megírásával 

mérjük fel. Annak kiértékelése alapos részletességgel zajlik, feladatra és tanulóra lebontva történik 

2022. szeptember első felében. 2022. novemberében ezt megismételjük, hogy a fejlődésük 

nyomon követhető legyen, még fennálló hiányosságaik feltárásra kerüljenek. 

A digitális technológiával támogatott értékelés fejlesztése érdekében mérési-értékelési 

munkacsoportunk 2022 decemberi határidővel belső továbbképzéseket fog tartani a digitális 

tesztelési, mérési rendszerekről. 

   A tanulók tudásának megismerése, fejlesztése érdekében első osztályban elvégezünk és 

kiértékelünk egy DIFER-tesztet, melynek határideje 2022. december. 



 8. osztályos tanulóink középiskolai felvételi pontszámaikat az országos és a helyi 

sajátosságok tükrében értékeljük, félévi érdemjegyeikkel összevetjük 2023. február végi 

határidővel. A következtetések levonása után a szakos kollégákkal egy megbeszélés során 

stratégiát dolgozunk ki a következő évi központi középiskolai felvéti előkészítő foglakozások 

tematikájáról. Kijelöljük a hangsúlyos területeket, az eredmények tükrében módosítunk az egyes 

témakörök tanítására szánt időkeretet.  

Általános iskolás éveik végén, remélhetőleg az idei tanévben már újra megvalósíthatóan, 

A2 szintű szóbeli felmérésen idegen nyelvi tudásukról számot adhatnak tanulóink. Ezt követően 

értékelésük lezárásaként, konklúzió levonása mellett vizsgáljuk elért országos kompetencia teszt 

eredményeiket idegen nyelv tantárgyból is. Ennek határideje 2023. június 2. hete. 

A digitális eszközpark fejlesztésének és beszerzésének tervezetét az iskola vezetősége és új 

rendszergazdánk együtt fogják elvégezni 2022 januári határidővel. 

2022 márciusában a matematika, a magyar nyelvi, idegen nyelvi és természettudományos 

kompetenciamérés eredményeinek kiértékelése lesz feladatunk. 

2022 áprilisától negyedik és ötödik évfolyamon matematikából és szövegértésből veszünk 

részt országos felmérésen. Hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyamon ez idegen nyelv és 

természettudományos kompetencia méréssel is kiegészül. 

Hosszú távú céljaink 

Minden évfolyamon a diagnosztikus értékelésekből feladatbankot felmenő rendszerben, 

az új 2020 évi Nemzeti alaptantervhez illeszkedve tovább bővítjük. 

Hosszú távú célkitűzésünk, hogy az adott évfolyamokon a bemeneti és kimeneti 

méréseket egységesített, továbbfejlesztett formában minden tantárgyra kiterjesszük. Ezek 

eredményeit kiértékeljük, majd a tantestület tagjaival információs értekezlet keretei között 

megismertessük, hogy a tanulási-tanítási folyamatot jobban irányíthatóvá és szervezhetővé tegyük. 

Ezzel a bemeneti és kimeneti diagnosztikus mérések lehetőséget adnak a tanítási folyamatba 

beavatkozásra, a hiányosságok pótlására, a differenciálásra és ez által egy eredményesebb 

munkára.  

Hosszú távú céljaink között szerepel a középiskolai felvételi előkészítő órák 

koncepciójának kidolgozása a tanulók előzetesen felmért tudásának megfelelően. Ennek részét 



képezi a diákok által megírt mérések eredményei, amit munkaközösségünk kiértékel, levonja a 

következtetéseket és a felkészítő órákat ezek alapján az osztályokra alakítja augusztusban.  

Célunk, hogy a digitális pedagógiai kultúra további fejlesztéseire megfelelő tér álljon az 

innovatív pedagógusok rendelkezésére, valamint kutassanak fel újabb megoldásokat, amelyek 

segítségével még hatékonyabban lesznek képesek az iskola digitális pedagógiai kultúráját 

fejleszteni. Azonosítjuk a digitális átmenethez kapcsolódó problémás területeket. Készítünk egy 

kisebb lépésekben haladó, mindenki számára elkezdhető fejlesztési folyamatot, amelynek hangsúlya 

a tréningen és a támogatáson van. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatására készítünk a tantestületen belül saját 

digitális tartalmakat, amelyeket megosztunk egy közös tartalomfejlesztő rendszerben. 

Azonosítjuk a digitális pedagógia kapcsán problémás területeket, külön hangsúlyt fektetve 

az ebben lemaradó pedagógusokra, továbbá a belépő új vagy pályakezdő kollégákra. Rendszeres 

belső mentorálással szervezzük meg a felzárkóztatást. Ügyelünk arra, hogy a szakmai szolgáltatói 

támogatás eredményeit minden esetben megosztjuk a teljes 

tantestülettel. 

Az igények ismeretében megtervezzük az iskola eszközparkjának egységes felszerelését, a 

tervek kitérnek a garanciális és technikai támogatást jelentő szolgáltatásokra. A digitális eszközpark 

fejlesztési lépéseinek fontossági sorrendjét is meghatározzuk. 

 

Személyi feltételek 
A mérés, értékelés és digitális fejlesztés munkaközösségnek, iskolánkban tanító összes 

pedagógus tagja. Célfeladatokra pedagógus csoportokat hoztunk létre: alsó tagozaton Bérdiné 

Haulits Diána, Laborczi Boglárka, Konczné Márton Dorottya és Szolnokiné Sóti Erzsébet 

segítségével. Felső tagozaton Kovács Krisztina, Gellén-Gáspár Alíz, Tamás Csilla és Reibech 

Jánosné együttműködésével valósult meg. Rendszergazdánk Antal Benjamin és a Digitális 

Névjegy Rendszerrel foglalkozó munkacsoport (Zsömléné Kovács Rózsa, Konczné Márton 

Dorottya, Bazsik Hortenzia) segítségével mennek végbe a digitális fejlesztések intézményünkben. 

 

    Monor, 2022. szeptember 12.                                                    Bazsik Hortenzia 

 

 

 

 

 

 



KAP munkaközösség munkaterve  

 

 
KAP Munkaközösség 

Munkaterv költséggel 
 
 

Feladataink a tanévben és a hozzá kapcsolódó kiadások: 

 
• A felmenő rendszerben történő bevezetés alapján az 5-6-7. évfolyamon tanító 

kollégák segítése.  

• Az örök Élménysuli cím elnyerése esetén, az ezzel járó feladatok elvégzése 

(Bemutató órák, hospitálások, egy szakmai nap szervezése, szakmai támogatás 

nyújtás egy intézménynek, a KA OK által szervezett programoknak helyt adunk 

vagy részt veszünk a szervezésben). 

• Kapcsolattartás, segítségnyújtás a Kapocs iskolahálózat tagjainak. Választott 

partnereink: Monori Kossuth Lajos Általános Iskola, Balla Károly Általános Iskola 

Csévharasztról 

• Az alprogrami tematikák ellenőrzése 

• Kapcsolattartás az Eszterházy Károly Egyetemmel 

• Tanfolyamot nem végzett kollégák segítése 

• A Tudástár használatának bemutatása 

• A képzési felület figyelemmel tartása 

• A reggeli Ráhangolás megszervezése 

• Hospitálások megszervezése 

• Segítségnyújtás az órák tervezéséhez 

• Az órák megtartásának ellenőrzése 

• A DFHT órák tervező táblázatának kezelése 

• A szülők tájékoztatása, velük a kapcsolat tartása 

• Szakmai anyagokhoz való hozzáférés biztosítása 

 

Költség igény:  

Szakmai nap szervezése esetén:  

• Vendégek fogadására üdítő+pogácsa: 10.000 Ft 

 

Eszközök egész évre:  

 

 

megnevezés darab összeg összesen 



csomagolópapír 50 csomag 20.000,- 

vastag filctoll 4 színben 4 x 15db 18.000,- 

post it különböző méretben 15 db 5000,- 

dobókocka 60 db 6000,- 

magyar kártya 2 csomag 1000,- 

párválasztós kártya 2 csomag 1200,- 

A4 méretű boríték 50 db 1000,- 

A5 méretű boríték 100 db 1500,- 

lamináló fólia 5 csomag 15.000,- 

papírpohár 100db 3300,- 

bluetack táblagyurma 15 csomag 5600,- 

cellux 10 db 1600,- 

Kompátia Életkerekítő játékok I-

II 

 13.175,- 

Óriás storykocka 2 db 16.000,- 

Színes nyomtató 1 db 26.000,- 

Összesen:  135.375,- 

 

 

 

Tehetséggondozás munkaközösség munkaterve 

 

 

2022/2023-as tanév 
- Logikai játékos foglalkozás  

-  Logikai-táblajátékos délután szervezése; ahol a szakkörös gyerekek népszerűsítik, 

megtanítják társaiknak a játékszabályokat. 

Anyagköltség: 40 000 Ft, ebből táblajátékok készítése: színes nyomtatás, sokszorosítás, 

laminálás, óriás játékok készítése. 

Időpont: február 24. 

Felelős: Czeglédi Johanna, Konczné Márton Dorottya 

- Kihívásos logikai játék bajnokság; 

Anyagköltség: 10 000 Ft 

Időpont: május 17. 

Felelős: Czeglédi Johanna, Konczné Márton Dorottya 

- Helyesíró szakkör 

- Helyesíró háziverseny 3-4. évfolyam számára; 

Anyagköltség: 10 000 Ft  

Időpont: május 10. 

Felelős: Gudra Erzsébet 

- Énekkar 

- Népdalverseny; 



Anyagköltség: 10 000 Ft 

Időpont: november 17.  

felelős: Köves Anna, Nagy-Aranyi Réka  

- Író-olvasó találkozó  

- Jeney Zoltán meghívása; 

Anyagköltség: sikerült beszélnem vele, ingyen eljön      (esetleg egy kis vendéglátás) 

Időpont: szervezés alatt, de őszi időszak, 1. negyedév 

Felelős: Konczné Márton Dorottya  

- Tehetségnap 

- Tehetséggondozó foglakozások bemutatkozása 

Anyagköltség: 10 000 Ft 

Időpont: június 2-a 

Felelős: Konczné Márton Dorottya 

További programok, feladatok melyek nem járnak anyagi költséggel, ill. a felsős tantárgyi 

munkaközösségnél jelenik meg az anyagköltség: 
- Mesemaraton (Nagy Brigitta, szeptember 30.); 

- Karácsonyi színdarab, énekkarral (Nagy Brigitta); 

- Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivál (Nagy Brigitta); 

- Rajzpályázatok (Beatrix); 

- Levelezős tanulmányi versenyek; Kenguru, Zrínyi, Bolyai (Tamás Csilla); 

- Sportversenyek (testnevelő kollégák); 

- Szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások bemutatkozása a kollégáknak (szakköröket tartó 

kollégák, folyamatosan); 

- Papírszínház bemutatók és workshopok (Konczné Márton Dorottya, folyamatosan); 

- Kapcsolatfelvétel tehetségpontokkal (Konczné Márton Dorottya); 

- Tehetséggondozó pályázatok figyelése (Konczné Márton Dorottya). 

Tehetséggondozó foglalkozások: 
- Matematika tehetséggondozás (Bazsik Hortenzia); 

- Nyelvvizsga felkészítő (Kovács Krisztina, Reibach Jánosné); 

- Logikai játék (Czeglédi Johanna, Zsömléné Kovács Rózsa); 

- Énekkar (Köves Anna, Nagy-Aranyi Réka); 

- Sport (Kecskeméti Beatrix, testnevelők); 

- Dráma (Konczné Márton Dorottya); 

- Színjátszó (Nagy Brigitta); 

- Labdajátékok (Kristóf Éva); 

- Matematika tehetséggondozás (Bazsik Hortenzia, Tamás Csilla); 

- Felvételi-előkészítő (Gellén-Gáspár Alíz). 

 



Környezetvédelmi és fenntarthatósági munkacsoport 

Ökomunkaterv 

2022/2023 tanév 

 

Vezető:Pintér-Várkonyi Zita 

A csoport tagjai: Magócsi Hajnal (tanító), Bérdiné Haulits Diána (tanító), Tamás Csilla 

(matematika), Kovács Krisztina (angol), Bazsik Hortenzia (matematika-biológia), Gellén-Gáspár 

Alíz (magyar), Kiss Jánosné (portás), Palkó-Rácz Erzsébet (takarító), Sziládi Ferenc (karbantartó) 

 

Legfontosabb céljaink és feladataink 

Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes 

egészként lássák a természetet, s benne az embert. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben 

tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a 

gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

A környezeti nevelés céljai harmonizálnak Pedagógiai Programunkkal, mivel így lehet 

megvalósítani a benne megfogalmazott célokat, és feladatokat. Olyan tudatformálás, amely a 

gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a 

fenntartható fejlődés megértésére. A gyermekeknél alakuljon ki az életmód, a környezet okos és 

mértéktartó felhasználása, a környezetkultúra a környezet iránti felelősség minden élő iránti 

tisztelet, a mindennapi életvitel értékrendjében az környezettudatos magatartás megalapozása és 

fokozatos kialakítása. Segítsük az élő természet fennmaradását és fenntartható fejlődését. 

Lakóhelyünk természeti értékeinek, környezetének védelme és a és mesterséges környezetünk iránti 

felelős magatartás kialakítása Céljaink megfogalmazásakor figyelembe vettük az egészséges 

életmód alapelveit, saját lehetőségeinket, iskolánk környezeti adottságait. Előnyünk, hogy az iskola 

két nagy udvarral, és egy ún. „zöld udvarral” is rendelkezik, ahol sportolhatnak, mozoghatnak 

tanulóink. A környezeti nevelés az iskolai oktatással egységet alkot, hat a gyermekek teljes 

személyiségére. A motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése minden életkori szakaszt átívelő 

célunk, mely egyben biztosítja a folyamatosságot nevelésünk során. Céljaink megfogalmazásakor 

figyelembe vettük a pedagógusok véleményét is, hogy elérhetők, teljesíthetők legyenek. 

2022/2023 tanévben kitűzött feladatainkat eredményesnek tekintjük, ha: 

- a helyes szelektív hulladékgyűjtést megtanulják az első osztályosok is, és csökken az oda 

nem illő hulladék mennyisége a kihelyezett gyűjtőkben, 



- honlapunk ökosuli  információi minden eseményünk után egy héttel frissül az új 

képekkel és információkkal, 

- udvarunkban fellelhető szemét mennyisége csökken az előző évhez képest, 

- papírgyűjtések alkalmával fenntarthatóságról kialakult képük is formálódjon, 

- környezetvédelmi járőrszolgálatban az osztályok tanulóinak fele részt vegyen, 

- 2 új madáretető kihelyezéséről az egész iskola értesüljön, 

- intézmény dekorációja gondolatébresztő és szemléletformáló legyen, 

- csapatversenyeken évfolyamonként legalább 2 csapat részt vegyen,  

- agrár ismeretterjesztésen legalább egy évfolyam tanulói és a természetbúvár szakkör 

tagjai részt tudjanak venni, 

- felső tagozat tanulói kirándulást tegyenek Monor város természetvédelmi terültén, 

Városréten, 

- fenntarthatósági témahét alkalmával az egész iskola minden tanulójának bővüljenek 

információi a témával kapcsolatban,  

- plakátkészítéseken, rajzpályázaton, faliújság készítésen át a tanulók szemléletének 

formálása, 

 

Időpont Feladat Felelős  

2022. augusztus 
25. 

Az ökoiskolai munkaterv elkészítése a 
2022/2023-os tanévre 

Pintér-Várkonyi Zita  

2022. augusztus 
26. 

Munkaterv ismertetése, felelősök és 
határidők kijelölése 

munkacsoport tagjai  

2022. 
szeptembertől 

Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában – 
veszélyes hulladék gyűjtése (szárazelem) 

Kiss Jánosné képet készíteni kell 

2022. szeptember 
1-től 

A iskolaudvar egész évben való 

karbantartása, gondozása, faültetés 
 

Sziládi Ferenc, Pintér-
Várkonyi Zita 

Faültetést megkérdeni 
Ilditől 

2022. szeptember 
1-től 

Honlap öko információinak frissítése Bérdiné Haulits Diána Dia folyamatos 

2022. 
szeptembertől 

Biológiai gazdálkodási módszerek 
megismerése, kipróbálása 

Bazsik Hortenzia 2022.04.11. 

2022. szeptember 
13-től 

Az iskola környezetének ápolása, 

szemétgyűjtés – az osztályok 

beosztása szerint 

osztályfőnökök szemétgyűjtős 

beosztás 

elkészítése 

(sétálós tesi 

óráknál, felső 

nagyszünetben) 
2022. 
szeptembertől 

A beltéri növények ápolása Palkó-Rácz Erzsébet  

2022. 
szeptembertől 

Fenntarthatósági szemlélet erősítése Pintér-Várkonyi Zita, 
Bazsik Hortenzia 

 



2022. szeptember 
22-23. 

Papírgyűjtés osztályfőnökök  

2021. októbertől Környezetvédelmi 

járőrszolgálat működtetése  

(napelem, világítás, vizesblokkok, 

ajtók – ablakok, szemetelés 

ellenőrzése) 

szaktanárok és kijelölt 

tanulók 

 

2022. 
novembertől 

Az iskolabüfével együttműködve 

az egészségesebb élelmiszerek 
népszerűsítése 

Gellén-Gáspár Alíz  

2022. november 
15-től 

Madáretetők ápolása, újak kihelyezése és 
folyamatos madáretetés 

Pintér-Várkonyi Zita, 
Bazsik Hortenzia, 
Sziládi Ferenc 

 

2023. február Tavaszváró faliújság dekoráció készítése Kovács Krisztina  

2023. február 4. Bolyai Természettudományos 
Csapatverseny (felső tagozat) 

Pintér-Várkonyi Zita, 
Bazsik Hortenzia 

 

2023. március Természetjáró túra, Monor Városrét Pintér-Várkonyi Zita, 
Bazsik Hortenzia, Tamás 
Csilla 

 

2023. márciustól Faliújság frissítése: kiállítások a „jeles 
napokról”  
 

Pintér-Várkonyi Zita, 
Magócsi Hajnal 

 

2023. április 
 

Osztálydekorációs verseny, rajzpályázat 
„Zöld terem” 

Pintér-Várkonyi Zita, 
osztályfőnökök 

 

2023. április 11. Kapcsolat létesítése egy másik 
ökoiskolával 

Bazsik Hortenzia  

2023. április Föld napja dekoráció elkészítése a 
faliújságra 

  

2023. április 25-
29. 

Fenntarthatósági témahét Pintér-Várkonyi Zita  

2023. május 10. Föld  napja – Plakátkészítés, 
fajfelismerés, gondolatindító rádiós 
műsor 

Pintér-Várkonyi Zita, 
Bazsik Hortenzia 

 

2022. június Tantestületi kirándulás tantestület  

 


