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1. HELYZETELEMZÉS
Személyi feltételek

1.1.

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 14,3 státus
Betöltött álláshelyek száma:

13,3

Betöltetlen álláshelyek száma:

1

Megjegyzés:

Gyesen lévők helyettesítése: óraadókkal, megbízással
Óraadó: 2

1.2.

Pedagógus adatok

1.2.1.

Megbízatások, ellátott feladatok
Állandó
A kötött munkaidő
megbízatása
oktatással
nevelés-oktatással
(osztályfőnök,
Egyéb
lekötött
le nem kötött
mk. vezető, megbízatásai:
órák
részében ellátott
DÖK segítő
száma
feladatai:
stb)
Nevelés-

Sorszám

1.

2.

3,

4.

Név

Balázs Dóra

Deák Andrea

Horváth Andrea

Horváth Márta

30

Felkészülés

of. mkv

tanórákra,
foglalkozásokra
27

of

27

of

27

Dök segítő

gyógyped.

könyvtár,
BECS

Gyermekek
teljesítmé-nyének
értékelése
Osztályfőnöki,
csoport
ügyviteli,
adminisztációs
tevékenység
HHH

5.

6.

6/H

Kusicza Lászlóné

Mészáros Anett (gyes)

Tanos Lászlóné - óraadó

a

tanulók

értékelése,
fejlesztése

26

Tehetséggondozás
Intézményi

0

kulturális és sport
programok
szervezése

14

és

bonyolítása
Osztály és csoport

6/H

Dr. Szarvas Annamária - óraadó

6

foglalkozás tartása
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NevelésSorszám

Név

Állandó
megbízatása

A kötött munkaidő

oktatással
nevelés-oktatással
(osztályfőnök,
Egyéb
lekötött
le nem kötött
mk. vezető, megbízatásai:
órák
részében ellátott
DÖK segítő
száma
feladatai:
stb)
Kapcsolattartás

7.

Mogyorósi Edina

29

of, mkv

gyvf

Némedi Györgyné (szabadságát,
8.

felmentési idejét tölti)

(szülőkkel,
partnerekkel)
DÖK segítése

0

Baleset megelőzés
Ifjuságvédelmi

9.

Peidlné Berta Henriette

29

prevenciós
tevékenység

of

segítése
10.

Rabi Eleonóra

29

of

Statisztikai

és

egyéb
adatszolgáltatás
segítése

intézmény11.

12.

Tóth Aliz

Váradi-Szabó Mónika

9

vezető h.

29

of

BECS,
könyvtár

mb.
13.

intézmény-

15

Zséfár Csilla

14

15

Ombodi Györgyi (gyes)

aktuakizálás,
törvényi
megfeleltetés

BECS

segítése

vezető, of

0

tanórái felosztva a
kollégák között.

betöltetlen álláshely

külsősalkalmazott

Intézmény
dokumentumainak

1

Lepsics Gergő
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A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben

1.2.2.

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja
Sorszám

Név

Szakterület

Szabadnap

0

1.2.3.

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok/2020/ :1 fő

Sorszám

Név

Szakterület

1

Kusicza Lászlóné

tanító

1.3.

de.

du.

Vezetők heti ügyeleti rendje
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Zséfár Csilla/ig

Zséfár Csilla/ig

Zséfár Csilla/ig

Zséfár Csilla/ig

Zséfár Csilla/ig

Tóth Aliz/ig.h

Tóth Aliz/ig.h

Tóth Aliz/ig.h

Tóth Aliz/ig.h

Tóth Aliz/ig.h

Zséfár Csilla/ig

Zséfár Csilla/ig

Tóth Aliz/ig.h

Zséfár Csilla/ig

Tóth Aliz/ig.h.

.
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Az intézmény tanulói adatai

1.4.

osztály /
csoport

beilleszkedési,
tanulási és
magatar-tási
zavarokkal
küzdő
tanulók

integrált
sajátos
nevelési
igényű
tanulók

osztály
létszám

(SNI)

magántanuló

hátrányos
helyzetű
tanulók
(HH)

(HHH)

egész napos
nevelésoktatásban
részt vevő
tanulók
létszáma

halmozottan
hátrányos
helyzetű
tanulók

(BTM)

1.

15

0

4

0

0

3

9

2

14

0

4

0

1

4

10

3

15

0

8

0

2

4

11

4

15

2

5

0

0

2

12

5

17

2

4

0

0

2

4

6

17

0

3

0

1

2

6

7

18

0

7

0

2

0

9

8

15

1

1

0

0

3

2

Összesen

126

5

36

0

6

20

63

Tanulói jogviszonyt szünetelteő tanulók: nincs

Csoportbontások:
nincs
Csoportok száma összesen: 32
Napközis csoportok:

2

Tanulószoba:

1

Szakkörök:

9

Korrepetálások:

10

Sni habilitációs, rehabilitációs csoportok:
Fejlesztő csoprtok /btmn/:

3

7

Az alábbi mutatókat október hónap 15. napjáig Tóth Aliz igazgató helyettes gyűjti össze és a statisztikának
megfelelően helyezi el az összesítést a mellékletbe:
Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya:

126
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SNI tanulók száma és aránya:

5 fő,

5/126=3%

Étkezők száma 63 fő, ebből az ingyenesen étkezők száma és aránya, 50 %-os kedvezményben részesülők
száma és aránya, teljes árat fizetők száma és aránya:
- ingyenesen étkezők száma és aránya:
- 50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya:
- teljes árat fizetők száma és aránya:

1.5.

Tárgyi feltételek

Épületek száma:

2

Tantermek száma:

8

Tornaszoba:

1

szaktanterem/informatika

1

Könyvtár, olvasó teremrésszel 1
Kisterem:

1

Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:
Alkalmanként közösségi rendezvényekre és testnevelés órák tartására téli időszakban Tárkány Község
Önkormányzatának Kutúrház nagyterme.

1.6.

Kockázati tényezők a tanévben (opcionális)

Infrastruktúrához (tárgyi

Humánerőforráshoz köthető

erőforráshoz) köthető



Jelentős magas

-nincs tornatermünk, így heti 10

bekövetkezési
valószínűségű

órában nincs megfelelő hely a
testnevelés órák megtartásához

A hiányzó 1 álláshely miatt a
pedagógusok túlterheltek , 27-30
óraban dolgoznak



A szülők anyagi lehetőségei miatt
elmaradnak a programok, tanulói
taneszközök beszerzése hiányos.


Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési
valószínűségű
A tanulók
Egyéb

pusztákról történő

bejárása, csak
megoldott, így

volán járattal
nem kellően

alkalmazkodik

a

délutáni

programokon való részvételhez.
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Logopédus hiánya

2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI
2.1.

A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a nevelésreoktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az iskola pedagógiai
programjában
lefektetett
elvekkel
és
más,
az
intézmény
ározó előírásokkal – a 2020/2021 tanévre nem jelölt meg kiemelt feladatot.

2.2.

működését

meghat

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok

Célok– feladataink
o

Az értő olvasás fejlesztése, az olvasás megszerettetése, olvasóvá nevelés

o

A kompetenciamérés eredményeinek, tapasztalatainak kiértékelésével a mérési eredmények
javítása, kompetenciaalapú oktatás fenntartása, tökéletesítése

o

A megfelelő tanulási technikák és változatos tanulás-módszertani ismeretek beépítése a
tanítási órák tematikájába

o

Interaktív táblák és egyéb taneszközök aktív használatával a tanítási órák hatékonyságának
növelése

o

Rendezett, egységes füzetvezetés kialakítása, megtartása a tanulóknál

o

A hiányzások szigorúbb szankcionálása, visszaszorítása tanlerületi egységesítés

o

IPR program feladatai, programjainak megtartása.

o

Projekt napok tartása ( Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek
témanap 2020. szeptember 25., Biztonságos Internet Nap 2021.február 09.

2.3.

o

Környezetvédelemre nevelés

o

Hagyományaink ápolása

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok

a) Javasolt tervezési tematika
b) Az országos mérésből adódó feladatok
c) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező teendők
d) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok
e) Magas színonalú nevelés és oktatás-tehetséggondozás, felzárkóztatás, differenciált óravezetés
f)

A tanulók tudásának felmérése, a felzárkóztatás megszervezése, különös tekintettel a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók tanulási nehézségeire

g) Alsó-felső tagozatváltás feladatai
h) Elsős tanulók szocializálása
i)

Intézményi önértékelésből adódó teendők

j)

Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés
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3. A TANÉV HELYI RENDJE
3.1.

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

résztvevők,
feladatok

1.

nevelési értekezlet

ig., ig.h.mkv

november

pedagógusok

2.

félévi nevelési értekezlet

ig., ig.h.

február 1.

pedagógusok

3.

nevelési értekezlet

ig., ig.h.mkv,

április

pedagógusok

Környezettudatosság, eü.

ig., ig.h., mkv.

nap

osztályfőnökök

5.

Gyereknapi program

diákönkormányzat

május

6.

pályaválasztási nap

7-8. osztályfőnök

március

4.

május

pedagógusok
diákok
pedagógusok,
diákok
pedagógusok,
diákok

A tanév szorgalmi időszaka
2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja
2021. június 15. (kedd).

3.2.

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: Az őszi szünet 2020. október 26-tól 2020.október 30-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020.október 22. (csütörtök),
A szünet utáni első tanítási nap 2020.november 02. (hétfő)
Téli szünet: A téli szünet 2020. december 21-től 2021. január 1-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 04. (hétfő).
Tavaszi szünet: A tavaszi szünet 2021. április 01-től 2021. április 6-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
2020. október 23. Nemzeti ünnep
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2021. március 15. Nemzeti ünnep
2021. május 24. Pünkösd hétfő
További tanítás nélküli napok a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan:
nincs
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:
2020. december 24. helyett – december 12.

3.2.
A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak
emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola
hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok,
megemlékezések időpontja
eredményességi

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

5. osztály
osztályfőnöke

2020.10.04

megtartott program
száma, szinvonala

2.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe (október 23.)

7. osztály
osztályfőnöke

2020.10.22

megtartott program
száma, szinvonala

A kommunista és egyéb diktatúrák

7.-8. osztály

áldozatai emléknapja (február 25.)

osztályfőnökei

Az 1848-as forradalom és

6. osztály

szabadságharc ünnepe (március 15.)

osztályfőnöke

A holokauszt áldozatainak emléknapja
(április 16.)

7.-8. osztály
osztályfőnökei

A Nemzeti Összetartozás Napja

8. osztály

(június 4.)

osztályfőnöke

3.

4.

5

6.

2021.02.25

2021.03.12

2021.04.16

2021.06.04

mutató

megtartott program
száma, szinvonala
megtartott program
száma, szinvonala
megtartott program
száma, szinvonala
megtartott program
száma, szinvonala

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz.

esemény / téma

1.

Mártonnapi felvonulás (nov. 11. )

felelős
alsós irod szakkör
vezetője

időpont

2020.11.11

Karácsonyi ünnepi műsor

irodalmi szakkör
vezetője
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megtartott program
száma, szinvonala
megtartott program

alsós és felsős
2.

eredményességi
mutató

2020.12.18

száma, szinvonala

sz.

esemény / téma

3.

Ballagás

felelős
7.-8. osztály
osztályfőnökei

időpont

2021.06.18

eredményességi
mutató
megtartott program
száma, szinvonala

Az iskolai élethez kapcsolódó események

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi
mutató

1.

2.

Papírgyűjtés

DÖK

2020.09.04

kg

Diákelnök választás

DÖK

2020.09.09

megtartott program
száma, szinvonala

3.
Diákparlament

DÖK

2020.09.24

megtartott program
száma, szinvonala

Mikulás napi programok az osztályokban

4.

8. osztály

2020.12.04

megtartott program
száma, szinvonala

5.
DÖK

Farsang

Fordított nap

6.

DÖK

2021.02.12

2021.03.31

7.

megtartott program
száma, szinvonala
megtartott program
száma, szinvonala
megtartott program

Házi versenyek

3.3.

szaktanárok

folyamatos

száma, szinvonala

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

2020.
augusztus 31.

Tanévnyitó értekezlet
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Ig., ig,h.

eredményességi
mutató

időpont

esemény / téma

felelős

nevelési értekezlet

Ig., ig,h.mk.vezetők

nevelési értekezlet

Ig., ig,h. mk.vezetők

Félévi értékelő értekezlet

Ig., ig,h.

nevelési értekezlet

Ig., ig,h mk.vezetők.

Tanévzáró értekezlet

Ig., ig,h.

eredményességi
mutató

2020.
szeptember
16.
2020.
november 18.
2021.
január 25.
2021.
április 14.
2021.
június 21.

3.4.

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
eredményességi

időpont

esemény / téma

felelős

2020.
szeptember

Tanéveleji szülő értekezlet

Ig., osztályfőnökök

résztvevők száma

Fogadóórák,
továbbtanulási szülőértekezlet 8. osztály

valamennyi
pedagógus

résztvevők száma

félévi értékelő szülői értekezlet

Ig., osztályfőnökök

résztvevők száma

mutató

16.
2020.
november 18.
2021.
február 03.
2021.
április 14.

valamennyi

Fogadóórák

pedagógus

résztvevők száma

3.5.
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett
időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

2020.

óvónők látogatása az első osztályban, az

1. osztályos

november

iskolai beilleszkedés megfigyelése

osztályfőnök

13 / 28

eredményességi
mutató
résztvevők száma

eredményességi
mutató

időpont

esemény / téma

felelős

2020.

óvónők látogatása az első osztályban, az

1. osztályos

november

iskolai beilleszkedés megfigyelése

osztályfőnök

2021. április

nyílt napok alsótagozat

osztálytanítók

résztvevők száma

2021. április

nyílt órák felsőtagozat

szaktanárok

résztvevők száma

2021. május

a nagycsoportosok látogatása az első
osztályban, az iskolai élettel való ismerkedés

1. osztályos
osztályfőnök

résztvevők száma

3.6.

Tervezett mérések és vizsgák

3.6.1.

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje

résztvevők száma

Az iskolában a települési/kerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a
szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket tartunk.
A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik.
Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat
Verseny megnevezése

Évfolyam

Jászai Mari prózamondó verseny

1-8

Kisbéri Szociális Alapellátó Központ
rajzversenye

1-8

Természetismereti verseny

Felkészítő tanár

Megjegyzések

Irodalmat tanító
tanárok
Rajzot tanító
tanárok, tanítók
Term. ismeretet
tanító, és szakkört

5-6

vezető tanárok
Irodalmat tanító
tanárok

Bakonysárkányi szavalóverseny

1-8

Katasztrófavédelmi verseny

7-8

Kisbéri anyanyelvi verseny

3-4

osztálytanítók

Bolyai tanulmányi verseny

3-8

tanítók, szaktanárok

Járási Tehetség Fesztivál

1-8

szaktanárok

Külső felkészítő

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a
tanulmányok alatti vizsgák időpontját:
 javítóvizsga (augusztus utolsó hete)
 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten)
 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)
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3.6.2.

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet)
szólnak.
Kiemelt mérések:
a) Tanév végi szaktárgyi szintfelmérés a szaktanárok által kialakított mérőeszközök segítségével
b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése
Határidő: 2020. október 9-ig
Felelős: 1. évfolyam osztályfőnöke
c) MATalent-Tehetségkupa online mérés matematikából 4. osztályban
d) Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon:
Nyelvi mérés: 2021. május 19. (6.,8. osztály)
Felelős : osztályfőnökök és méréskoordinátor
Kompetencia mérés: 2021. május 26. (6.,8. osztály)
Felelős: osztályfőnökök és méréskoordinátor
e) Nyolcadik évfolyamos tanulók számára pályaválasztást megalapozó kompetencia vizsgálat
2020. szeptember 21. és október 12 között.
Felelős: 8. osztályos osztályfőnök, méréskoordinátor, informatikus
3.6.3.

sz.

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi
mutató

2021. január
NETFIT: (5.,6.,7.,8. osztály)

1.

testnevelést
tanító tanárok

11. és április
23. között

eredmények

folyamatos

4. SZAKMAI FELADATOK
4.1.

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok : 2020/2021-es tanévre nincs

tanfelügyeleti kijelölf feladatunk

sz.

esemény / téma

felelős

0
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határidő

eredményességi
mutató

4.2.

A minőségfejlesztési munka tervezése:

sz.

esemény / téma

1

Az alapdokumentumaink megújítása

4.3.

2021-re nincs tanfelügyeleti kijelölt feladatunk

felelős

határidő

ig, ig.h, és
mkv-k

esemény / téma

1

A 2021. évre jelentkező kollégák
önértékelése

BECS

Szőke Annamária minősítése Ped I.
fokozatba

intézményvezető

felelős

határidő

4.

4.4.

dokumentumok

eredményességi
mutató

2020.
november

kész önértékelés

20.

intézmény3.

kész

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok

sz.

2.

2020.
december
7.

eredményességi
mutató

Balázs Dóra minősítése Ped II. fokozatba

vezető
helyettes

Deák Andre minősítése Ped II. fokozatba

2020.
szeptember
24.

eredményes
minősítő eljárás

2021.

eredményes

február 5.

minősítő eljárás

intézmény-

2021.

vezető
helyettes

február 11.

eredményes
minősítő eljárás

Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai

felelős

határidő

eredményességi
mutató

ig, ig,h.

2020. október 1.

elkészült db száma

Átszervezés miatti aktualizált feladatok

ig, ig,h.

2020. október 1.

elkészült db száma

IPR miatti aktualizált feladatok

ig., ig.h.

2020. október 1.

elkészült db száma

feladat
A kollégákhoz rendelt feladat szerinti munkakörök
aktualizálása, új munkaköri leírás készítése

16 / 28

4.5.

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 12/2016.

(VI. 27.) EMMI rendelet a

2020/2021. tanév rendjében foglaltakat a nevelőtestület és az osztályfőnöki munkaközösség ülésén az
igazgató ismerteti. A továbbtanulásért felelős kolléga és a nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel
való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait.
Az iskola igazgatóhelyettesei rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.
A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az
egyes szaktágyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program melléklete).
A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő fakultációs, illetve más egyéb
foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).
Tevékenységek:
-

pályaválasztási kiállításra invitálás – szülői kísérettel
középiskolák bemutatkozó előadásai

-

pályaorientációs nap- gyár, üzem látogatás

4.6.

Pályázatokból adódó szakmai feladatok

Az infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó EFOP-4.1.3. pályázat miatt sor kerülhet a tanév rendjének
megváltoztatására.
feladat / esemény

felelős

határidő

eredményességi
mutató

Projekt címe:

Folyamatban lévő
projektek

Az állami fenntartású
köznevelési intézmények
higiéniás körülményeinek
infrastrukturális fejlesztése
Támogatási kérelemszám:
EFOP-4.1.10-20

Fenntartási időszakban
lévő projektek
Benyújtásra tervezett
pályázatok

nincs

nincs
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fenntartó

felújítások
elkészülnek

4.7.

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók

támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok,
hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete
Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni
képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül,
egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres
beilleszkedéshez. E feladat sikeres teljesítéséhez elengedhetetlen az IPR program működtetése.
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket, melyek az IPR
program részei is.
az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése
Eszközei:családlátogatás
a tehetséges tanulók támogatása, képességek kibontakoztatása
Eszközei:szakkörök, versenyek, tanórai differenciálás
a versenyek szervezése
Eszközei: házi versenyek szervezése
a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális
tartalmak megismertetése
Eszközei: beépítve a tantárgyak tanmeneteibe
a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének
kialakítása a tanulókban
Eszközei: hon és népismereti órán, of. órán, települési programokon való részvételben.
az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése
Eszközei: kooperativ technikák alkalmazásával, of órák szociometriaiméréseivel.
A fentiek megvalósításának ellenőrzése a belső ellenőrzési szabályozásban) foglaltaknak megfelelően a
következő formákban történik:
A félévi és évvégi pedagógus önértékelésben, helyszini, program ellenőrzések alkalmával.
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4.8.

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek

Iskolánkban a 2020/2021-es tanévben az alábbi szakkörök működnek:

Tevékenység megnevezése

Résztvevő

Időpont,

Felelős

Alsós irodalmi szakkör

alsó tagozat

kedd 15.00 óra

Balázs Dóra

Környezetismeret szakkör

alsó tagozat

csütörtök 15.00 óra

Kusicza Lászlóné

Ügyes kezek szakkör

alsó tagozat

péntek 15.00 óra

Kusicza Lászlóné

Infó szakkör

felső tagozat

szerda 15.00 óra

Rabi Eleonóra

Matematika szakkör

felső tagozat

szerda 15.00 óra

Mogyorósi Edina

Irodalmi szakkör

felső tagozat

hétfő 15.00 óra

Peidlné Berta Henriette

Néptánc szakkör

5-8 osztály

csütörtök 14.00 óra

Dr. Szarvas Annamária

Néptánc szakkör

1-4 osztály

csütörtök 15.00 óra

Dr Szarvas Annamária

Mazsorett szakkör

1-6 osztály

péntek 15.00 óra

Szőke Annamária

Korrepetálások:
Alsótagozat: 1 vagy 2 óra osztályonként kapcsolódó óraként órarendbe építve, heti 6 órában
Felsőtagozat: lehetőségekhez mérten kapcsolódó óraként, illetve az adott osztályoknak előre
meghatározott időpontban, összesen heti 4 órában.
Fejlesztő foglalkozások: heti 15 órában, kapcsolódó, illetve délutáni időpontokban
Habilitációs és rehabilitációs(SNI) órák heti 9 órában, kapcsolódó, illetve délutáni időpontokban

4.9.

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó döntéseinek és
iránymutatásai szerint a kerületi / járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban történik.
Előkészítése az intézményvezető-helyettesek és az alsós munkaközösség-vezető közös feladata, amelynek
során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat.
A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való
kapcsolatteremtő munka, valamint az iskolai honlap híradásai.
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5. PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI
TERVBŐL ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK
Továbbképzési programot érintő változások: nincsenek
Beiskolázási tervet érintő változások: Ombodi Györgyi GYED-en van, így a jelentkezését nem tudta beadni a
Komplex differenciált tehetségfejlesztés képzésre.

6. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER
6.1.

Iskola és családi ház kapcsolata

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez kapcsolódó
feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával.
A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat:
Az osztályfőnökök:


szülői értekezleteken

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:


családlátogatáson,



fogadóórán,



egyéni megkeresékek alkalmával



IPR negyedéves minősítésekkor.

6.2.

A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, a Tatabányai Tankerületi Központtal, illetve a Kisbéri
ügyfélszolgálattal, valamint Tárkány Község Önkormányzatával.

6.3.

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere)

Kapcsolatunk a Művelődési Házzal és a Községi Könyvtárral felelőse: irodalmi szakkörök vezetői


könyvtári órák beépítése az olvasás órákba



közös programok, előadások



délutáni közös könyvtárlátogatások
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Kapcsolatunk a Tárkányi Önkéntes Tűzoltósággal, felelőse Balázs Dóra


tűzoltó szakkör



napközis táborok programjába való bekapcsolódás



tűzriadó megszervezése



rendhagyó órák szervezése

Kapcsolatunk a települési óvodával: felelőse alsós munkaközösség
Közös munka meghatározását az alsós munkaközösségi munka terv tartalmazza, melynek fő
pontjai:


Az óvodák és az iskolanevelési stratégiájának , módszertanának közelítése



közösségépítés,



közös, egymástól tanulás alapjainak megteremtése óra és foglalkozás látogatásokkal

Diákönkormányzattal:


Véleményt nyilvánít a házirendben szabályzott módon az iskolai étkeztetés keretében
biztosított ételek minősítéséről

7. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Hónap

Ellenőrzés célja

munkaköri
leírások
szeptember

aktualitásai

Ellenőrzött

Alkalmazott

Ellenőrzést

területek

módszer

végzők

szöveg
aktualizálása

intézményvezető és
helyettese

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettes

pedagógusi és
alkalmazotti kör
munkaköri leírása
e-napló
bejegyzései
foglalkozási tervek,
tematikus tervek,

október

évindítás

egyéni fejlesztési

adminisztrációs
teendőink nyomon

tervek –

követése

foglalkozási naplók,
törzslapok, KIR és
más statisztikai
adatállományok
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Hónap

november

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött
területek

első félévi

tanórák,

óralátogatások

foglalkozások

Alkalmazott
módszer

Ellenőrzést
végzők

hospitáció

intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes, szakmai
munkaközösségvezetők

december

január

negyedéves
értékelés

félévi
adminisztráció
megfelelése és
teljesítése

osztálynapló,
értékelőív, egyéni
haladási napló

tájékozató füzetek,
beszámolók,
statisztika

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettes

dokumentum-

intézményvezető és
az

vizsgálat

intézményvezetőhelyettes

február

középfokú
beiskolázással
kapcsolatos
teendők

március

a pedagógusok
minősítésének
előkészítése

április

negyedéves
értékelések

a tanulók felvételi
dokumentumainak
kezelése

minősítési
dokumentáció

értékelőív, e-napló

dokumentum-

intézményvezető és

vizsgálat

intézményvezetőhelyettes

dokumentumvizsgálat

intézményvezető

dokumentum-

intézményvezető-

vizsgálat

helyettes

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettes

erdei iskolák,
tanulmányi
kirándulások
május

tartalmi oldalának
megszervezése és

programtervek

a lebonyolítás
munkálatai
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Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött
területek

tanév végi

e-napló,

adminisztráció
következő tanév

törzskönyvek,
bizonyítványok

előkészítése

ellenőrzése

június

Ellenőrzést
végzők

Alkalmazott
módszer

dokumentumvizsgálat

intézményvezető és
intézményvezetőhelyettes

8. VERSENY NAPTÁR:
időpont

2021. február
2020.
december

Verseny
megnevezése
Jászai Mari
prózamondó verseny
Kisbéri Szociális
Alapellátó

Évfolyam

1-8

1-8

Központ rajzversenye
2021.
márciusáprilis

Természetismereti
verseny

Felkészítő
tanár

Megjegyzések

Szükséges
forrás

Irodalmat
4500 Ft
tanító tanárok Útiköltség+részvétel
Rajzot tanító
tanárok,
tanítók

4500 Ft
Útiköltség

5-6

Term. ism.
tanító, és
szakkört
vezető
tanárok

4500 Ft

1-8

Irodalmat
Útiköltség
tanító tanárok

7-8

Külső
felkészítő

3-4

osztálytanítók Útiköltség

Számolási

tanítók,
szaktanárok

50 fő/ üdítő,csoki,
díjazás

30 000Ft

1-8

Szavaló

tanítók,
szaktanárok

40 fő/ üdítő,csoki,
díjazás

20 000 Ft

1-8
1-8

tanítók,
szaktanárok

40 fő/ üdítő,csoki,
díjazás

20 000 Ft

Rajz

Útiköltség

5000 Ft
2021. április

Bakonysárkányi
szavalóverseny

Katasztrófavédelmi
2021.
április- május verseny
2021. április
2021. április
2021. április
2021. április
2020
november

Kisbéri anyanyelvi
verseny

Területi, megyei,

10 000 Ft

Útiköltség
4500 Ft

Háziversenyek
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2021. április

Szépíró

tanítók,
szaktanárok

1-8

50 fő/ üdítő,csoki,
díjazás

30 000 Ft

9. A PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK ALAPJÁN TERVEZETT PROGRAMJAINK:
MELYEK ELSŐSORBAN AZ IPR MIATT INTÉZMÉNYI /FENNTARTÓI/
FINANSZÍROZÁSÚAK.
Időpont

Program
Támogatás nélkül a programok
nem megvalósíthatók! (IPR)

2021.
májusjúnius

Felelős Szükséges
összeg

Tanulmányi kirándulás 1-2 o.

Megjegyzés

of

120 000 Ft

útiköltség+ belépő

of

180 000 Ft

útiköltség+ belépő

of

190 000 Ft

útiköltség+ belépő

of

220 000 Ft

útiköltség+ belépő

of

170 000 Ft

útiköltség+ belépő

Tata- Tanösvény, városnéző
kisvonat

2021.
májusjúnius

Tanulmányi kirándulás 3-4 o.

2021.
májusjúnius

Tanulmányi kirándulás 5-6 o.

2021.
májusjúnius

Tanulmányi kirándulás 7-8 o.

2020.

Színház látogatás: Budapest 5-8

november

60+6 fő

2020.

Színház látogatás: Kisbér 1-4 o.

december

58+6 fő

2021.

Pályaorientáció: üzem és gyár

március

látogatás

Visegrád, palotajátékok

Pákozd és környéke

Budapest nevezetességei

227 000 Ft
of

of

48 000 Ft

útiköltség+ belépő

22 000 Ft

Belépő: 44 tanuló/500 ft

52 000 Ft

Nyúl Virágkertészet 1-5 oszt
Úszás Oktatás Mór 3. osztály
5*2 óra

útiköltség+ belépő

96 000 Ft

AUDI Győr- 6 -7-8 oszt.

2021.
április,
május

40 000 Ft

of+ ped
assz.
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180 000 Ft

útiköltség

67 500 Ft

belépő

2021.

Úszás Oktatás Mór 5. osztály

április,

5*2 óra

of+ ped
assz.

május
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180 000 Ft

útiköltség

67 500 Ft

belépő

10.

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

10.1. A nevelőtestület nyilatkozata
A munkatervet az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........ napján tartott értekezletén
elfogadta.

.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az
elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a
jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása

Az intézmény diákönkormányzata munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat véleményezte,
azokkal egyetért.

.............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
diákönkormányzat képviselője

Az intézményi tanács

Az iskolai munkatervet az intézményi tanács ......... év .................. hó ........ napján tartott ülésén
megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát a jogszabályban
előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap
Intézményünkben az átszervezések miatt az Intézményi Tanács megalakítása folyamatban van.

.............................................
intézményi tanács képviselője
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A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a jogszabályban
előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
szülői szervezet (közösség) képviselője

A Tárkányi Általános Iskola éves munkaterve felépítő jellegű, ezért a munkaközösségek szakmai programja
alapján készült.
Az éves munkaterv koncepciójának elfogadására a tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten került sor.
Tárkány, 2020. szeptember 15.
Zséfár Csilla
mb. intézményvezető
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MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS RESZORTFELELŐSÖK
ÉVES MUNKAPROGRAMJA)
1.

sz. melléklet alsós. munkaközösség munkaterve

2.

sz. melléklet felsős munkaközösség munkaterve

3. sz. melléklet Minőségirányítási munkaterv
4. sz. melléklet Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv
5. sz. melléklet Diákönkormányzat munkaterve
6.

sz. melléklet Egyéb foglalkozásként szervezett foglalkozások szakmai programja

7.

sz. melléklet Komplex intézményi mozgásprogram tanévi terve

FÜGGELÉK
A munkaterv jogszabályi háttere


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



A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény



A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény



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



A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény



A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.)
Korm. rendelet



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



A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)



A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet



A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet



A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet



A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet



A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet
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