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I.

Jogszabályi háttér
a.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

b.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

c.

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

d.

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

e.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

f.

II.

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Személyi és tárgyi feltételek a 2021/2022-es tanévben
1.

Tanulócsoportok száma összetétele:
 Tanulói létszám: 271 fő


Osztály
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
Technikai
osztály

2.

Osztályok száma: 17
Képzési forma
Általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
Általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
Általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
Általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
Nemzetiségekhez tartozók általános iskolai nevelés-oktatása
Nemzetiségekhez tartozók általános iskolai nevelés-oktatása
Nemzetiségekhez tartozók általános iskolai nevelés-oktatása
Nemzetiségekhez tartozók általános iskolai nevelés-oktatása
Általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
Általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
Általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
Általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
Nemzetiségekhez tartozók általános iskolai nevelés-oktatása
Nemzetiségekhez tartozók általános iskolai nevelés-oktatása
Nemzetiségekhez tartozók általános iskolai nevelés-oktatása
Nemzetiségekhez tartozók általános iskolai nevelés-oktatása
-

Személyi feltételek:
 Tantestület létszáma: 32 fő


Tartósan távol van: 2 fő



Nevelési-oktatási munkát segítők létszáma: 3 fő



Technikai dolgozók létszáma: 4 fő

Létszám
18
18
20
19
18
17
18
21
14
18
17
16
13
12
13
13

Osztályfőnök
Fehér Andrea
Szőke Zoltánné
Kisné Szücs Nóra
Balázs Istvánné
Nyárai Lejla
Királyné Béregi Hajnalka
Nagyné Fodor Irén
Dömény Krisztina
Vida Andrea
Sándor Gábor Pál
Rábóczki Dóra
Szemerey Eszter
Gerendai Mariann
Frankné Székelyi Judit
Lencsésné Lehőcz Orsolya
Tóth Zita Anna
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3.

Felelős személyek a 2021/2022. tanévben
MUNKAKÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE
Alsó tagozatos munkaközösség

Nagyné Fodor Irén

Átmenet munkaközösség

Dömény Krisztina

Felsős munkaközösség

Rábóczki Dóra

Szabadidős munkaközösség

Tóth Zita Anna

MEGNEVEZÉSE

4.

MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

FELELŐS(ÖK)

Diákönkormányzat támogató tanár

Szemerey Eszter

Versenyek felelősei
Tűzvédelmi felelős

Nagyné Fodor Irén, Tóth Zita Anna,
Rábóczki Dóra, Fehér Andrea
Müller Ferenc

SNI nyilvántartás felelőse

Márkus Tiborné

HH, HHH nyilvántartás felelőse

Márkus Tiborné

Integrációs Pedagógiai Program

Márkus Tiborné

Üzemeltetéssel kapcsolatos dolgok
a. érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgálatok, feladatok, próbák ütemezése
Időpont

Feladat

2021.09.29.

Érintésvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a dolgozóknak

2021.09.01.

Balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a tanulóknak

2021.09.17.

Tűzriadó
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III.

A 2021/2022. tanév rendje
5. Tanítási napok, szünetek
Tanítási napok száma: 181 nap (gimnáziumban 180 nap)
A szorgalmi idő


első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda),



utolsó tanítási napja: 2022. június 15. (szerda).



Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: 2022. április 29.

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú
tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről.
Tanítási szünetek


Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021.
november 2. (kedd).



A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022.
január 3. (hétfő).



A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022.
április 20. (szerda).

Az általános iskolai beiratkozás:
Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell
beíratni.
a.

Vizsgák egyéni munkarenddel rendelkező tanulók vizsgái (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

VIZSGA

2022.jan.19.
2022.jan.20.
2022.jún.13.
2022.jún.14.

FÉLÉVI VIZSGA ÍRÁSBELI
FÉLÉVI VIZSGA SZÓBELI
ÉV VÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI
ÉV VÉGI VIZSGA SZÓBELI

b.

javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák (írásbeli és szóbeli időpontok)

IDŐPONT

VIZSGA

2022.jún.13.
2022.jún.14.
2022.aug.23.

ÉV VÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI
ÉV VÉGI VIZSGA SZÓBELI
JAVÍTÓVIZSGÁK

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA: AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE EGYÉNILEG HOZ
HATÁROZATOT A JELENTKEZŐ TANULÓ ÜGYÉBEN.
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6.

Mérések
a. Országos mérések

Időpont
2021.szept.22.
2021.szep.20.okt.11.
2021.szep.1-től
2022. máj.4.
2022. máj.11.
2022. máj.18.
2022. máj.25.

b.

Felelős
Barta Erzsébet
Barta Erzsébet
testnevelést tanítók
Barta Erzsébet
Barta Erzsébet
Barta Erzsébet
Barta Erzsébet

Belső mérések időpontjai

Időpont
szept.20-24.
okt.7-11.
dec.10-ig
jan.6-10.
ápr.4. hét

7.

Megnevezés
Idegen nyelvi próbamérés-német 8.évf.
Pályaválasztást
megalapozó
kompetenciák mérése
NETFIT mérés
Idegennyelvi mérés, természetismeret
kompetenciamérés 8. évf.
Szövegértés,
matematika
kompetenciamérés 8. évf.
Idegennyelvi mérés, természetismeret
kompetenciamérés 6. évf.
Szövegértés,
matematika
kompetenciamérés 8. évf.

Megnevezés
Anyanyelvi szintfelmérők
Szociometriai vizsgálatok 5. o.
DIFER mérés
Szövegértés mérés 5-8.évfolyamokon
Klímamérés 8. osztály

Felelős
Tóth Zita Anna
Vida A.,Sándor Gábor P.
1-2. évfolyamon tanítók
magyart tanítók
Lencsésné L.O.,Tóth Z.A:

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK
2021.november 12.
2021.december 11.
2021.december 21.
2022.április 20.
2022.április 21.
2022.április 22.

8.

Pályaválasztási nap
Belső tudásmegosztás-Digitális témahét
Belső tudásmegosztás-Fenntarthatósági témahét
Fenntarthatósági témahét előkészítése
DÖK nap
Gárdonyi nap előkészítése

ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉSEK: az iskolában, a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk
mártírjainak emlékét, példáját őrző, vagy az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb
emléknapok, megemlékezések időpontját;

IDŐPONT
2021.október 6.
2021.október 22.1200
2022.február 25.
2022. március 11.1200
2022.április 13.
2022.június 3.

MEGNEVEZÉS
Az aradi vértanúk emléknapja
Nemzeti ünnep az 1956. évi forradalom és
szabadságharc emlékére
A kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja
Forradalom és szabadságharc ünnepe
A holokauszt áldozatainak emléknapja
Összetartozás napja

FELELŐS
osztályfőnökök
Tóth Zita Anna, Lencsésné
Lehőcz Orsolya
osztályfőnökök
Vida Andrea,Sándor Gábor Pál
osztályfőnökök, történelem szakos
Papp Ernő
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9.

a nemzeti ünnepeink, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

IDŐPONT

MEGNEVEZÉS

2021.szeptember 1.
2021.december 20.
2022.május 6.
2022.június 18.10.00
2022.június 21.1700

Tanévnyitó ünnepély
Karácsonyi ünnepély
Gárdonyi nap
Ballagás
Évzáró

FELELŐS
Nagyné F.I., Bertáné F.B., Dömény K., Kissné
Sz. N.

PDN,BE
BE, MTné, PDN, GM, FSzJ
GM,FSzJ
BIné,SzD,PDN,BI,MTné

10. az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában
2021.szeptember 23.

DIÁKKÖZGYŰLÉS

11. az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
Időpont

Értekezlet megnevezése
00

2021.szeptember 29.16
2021.október 27.1600
2021.november 24.1600
2022.január 21.1330
1400
2022.február 9.1600
2022.március 30.1600
2022.április 27.1600
2022.május 25. 1600
2022.június 10. 1330
1400
2022.június 27. 900
2022. augusztus 22.900
2022.augusztus 29. 900

Nevelőtestületi értekezlet
Nevelőtestületi értekezlet
Nevelőtestületi értekezlet
Félévi osztályozó értekezlet: alsó tagozat
:felső tagozat
Félévzáró értekezlet
Nevelőtestületi értekezlet
Nevelőtestületi értekezlet
Nevelőtestületi értekezlet
Év végi osztályozó értekezlet: alsó tagozat
felső tagozat
Tanévzáró értekezlet
Alakuló értekezlet
Tanévnyitó értekezlet

20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről
4. § (2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a
pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás
céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

12. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése
a.

a tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálata.

Időpont
november 1. hét
2021.09.01.-folyamatos
2022.április 3. hét
b.

MEGNEVEZÉS
HUNGAROFIT MÉRÉS ALSÓ TAGOZAT
NETFIT MÉRÉS IDŐSZAKA
HUNGAROFIT MÉRÉS ALSÓ TAGOZAT

mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§)
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A mindennapos testnevelés helyett a heti öt órás testnevelés a megfelelő fogalmazás.
A mindennapos testnevelés minden évfolyamot érint. A harmadik és ötödik évfolyamon a tanulók e tanóra
keretében úszásoktatásra járnak. Az alsó tagozaton öt órából négy testnevelés óra, és egy óra néptáncoktatás
zajlik. A felső tagozaton heti öt óra testnevelés óra van. Az idei tanévtől az öt testnevelés órából 1 tanórát
tömegsport foglalkozással váltunk ki. Az öt órából felmentés kizárólag két óráról adható, azon sportolók számára,
akik hivatalos egyesületi pecsétes igazolást hoznak, melyben kérik a felmentésüket. Minden évben új igazolást kell
bemutatni. Az igazolásokat az intézményvezetőnek kell leadni.

c.

egyéb intézményi sporttevékenységek

Szakkörök: kézilabda, karate tehetséggondozó foglalkozás, Európai Diáksport nap

d.

Az iskolai sportkör szakmai programja
Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a helyes életmód kialakítására, az egészségmegőrzésre, a a sport
betegségek megelőzésében betöltött fontos szerepére. Költséges gyógyításra lényegesen kisebb
gyakorisággal van szükség megfelelően támogatott sport és jó színvonalon végzett betegségmegelőzés
esetén.
Az egészséges életmódra nevelés a család, az iskola és a társadalom együttes feladata. A társadalmi helyzettel
és az életmódbeli változásokkal összefüggésben azonban a sportos életmód és az egészségmegőrzés
területén egyre jobban elmozdultunk – vagy visszahúzódtunk – az iskola irányába.
Ezzel az oktatásügy és az egészségügy feladatai is átstrukturálódtak. A gyermekek számára az iskolai,
intézményes sporttevékenység az egész aktív életre szóló szokások kialakításának egyszeri és
megismételhetetlen lehetősége.
Az iskolai sport legfőbb célja az ifjúság mind nagyobb hányadának vagy akár teljes körének lehetővé tenni a
rendszeres testmozgást, a módszeres testgyakorlást. Így az iskolasport fontos feladata a másutt rendszeresen
nem sportoló fiatalok bevonása, számukra vonzó, kellemes programok biztosítása.
Ennek megvalósítása két szinten történik az intézményen belül:
- a kötelező tanórai foglalkozásokkal, valamint
- a mindennapi testedzés biztosításának kötelezettségével.

Iskolánkban ezen elveket és a lehetőségeket figyelembe véve tesszük meg szakmai javaslatunkat a délutáni, nem
kötelező sportfoglalkozások kialakítására.
A 2021/2022. tanév sportköri programtervezete:
Karate
Megnevezés
1-8 évfolyam (fiúk, lányok)

Heti óraszám

A foglalkozást tartja

1 óra

Bali Ervin

Kézilabda
Megnevezés
1-8 évfolyam (fiúk, lányok)

Megnevezés
5.évfolyam fiúk, lányok)

Heti óraszám

A foglalkozást tartja

1 óra

Rábóczki Dóra

Tömegsport
Heti óraszám

1 óra

A foglalkozást tartja

Gerendai M.,.Bali
E.,Bogdán Gy.
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13. Nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények
Dátum
2021.szept.-okt.
2021.november 16-17.
2021.november 15-19.
2021.nov.
2021.november 12.
2022.február 1. hét
2022.március 4. hét.

Megnevezés
KÖZÉPISKOLÁK KÉPVISELŐINEK FOGADÁSA
NYÍLT NAPOK
NYÍLT SZAKKÖRI HÉT
PÁLYAVÁLASZTÁSI BÖRZE
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
NYÍLT NAP AZ 5. OSZTÁLYOKBAN A NEGYEDIKES TANULÓK
SZÜLEINEK

14. Versenyek, házi versenyek
a.

Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott vagy támogatott tanulmányi versenyek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek

Verseny megnevezése
„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8.
évfolyamos tanulók számára

Felkészítő tanár
HARTMANN ZSÓFIA

A tantárgyfelosztásban a felkészítésre
kiosztott órák száma (óra/hét)
1 ÓRA

A jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyek, házi versenyek

Verseny megnevezése
Levelezős versenyek
Helyi matematika verseny (3-4.
évfolyam)
Solymár Imre Városi Könyvtár –
könyvtárhasználati verseny
Mikulás kupa
Matekra fel! iskolai matematika
verseny
Időjárás függvényében – Hószobrász
verseny
Nemzetközi Kenguru Matematika
verseny helyi forduló
Zrínyi matematika verseny
Járási tanulmányi verseny
Versmondó verseny
Madarak és fák napi vetélkedő
Fordító verseny

Felkészítő tanár

A tantárgyfelosztásban a felkészítésre
kiosztott órák száma (óra/hét)

Nyárai Lejla
Fehér Andrea
magyart tanítók
SzZné, KSzN
matematikát tanítók
osztályfőnökök
Szőke Zoltánné

1 óra /hét/pedagógus

matematikát tanítók
Sándor G.P.

1 óra /hét/pedagógus

Dömény Krisztina

1 óra /hét/pedagógus

Rábóczki Dóra
Sándor Gábor PálNémet nyelv
Lencsésné
Lehőcz
Orsolya –Angol nyelv
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Simonyi Zsigmond
„Szép Magyar Beszéd”
Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti verseny

Hartmann Zsófia

1 óra /hét/pedagógus

Rábóczki Dóra

Diákolimpia

Verseny megnevezése

Felkészítő tanár

WKF Diákolimpia

BALI ERVIN

Ippon Shobu Diákolimpia

BALI ERVIN

A tantárgyfelosztásban a felkészítésre
kiosztott órák száma (óra/hét)
1 óra /hét/pedagógus
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Érvényes: 2021. 09.01-tól

IV.

Munkaterv-naptár

SZEPTEMBER
1.

4.hét
24.
25.
4.hét
28.
30.
29.1600
30.

Feladatok
Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap
Korrepetálások, egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás,
rehabilitáció kezdésének időpontja
Levelezős versenyek indítása
Szakkörök indítása
Munkaközösségi foglalkozás alsós, átmenet munkaközösség
Őszi dekoráció elkészítése - alsó tagozat
Tankönyvek ellenőrzése, a hiányok leadása a tankönyvfelelősnek
„Akikre büszkék vagyunk” - községi díjra jelölés
Szakmai megbeszélés, fejlesztési dokumentációk áttekintése.
Kötelező
felülvizsgálatra
küldött
gyermekek
pedagógiai
jellemzésének továbbítása
Anyakönyvek, bizonyítványok leadása
Rendkívüli fizika óra
Szülői értekezletek
Anyanyelvi,matematika szintfelmérők íratása 5. évfolyamon
Német nyelvi próbamérés
Diákközgyűlés
Tanmenetek leadása
Szakköri munkatervek gyermekvédelmi munkaterv, munkaközösségi
munkatervek elkészítése
Alsó tagozatos szülői értekezlet
Európai Sportnap
Szüreti felvonulás
Középiskolák képviselőinek fogadása (8.o)
Pályaválasztási szülői értekezlet
„Felolvasó nap”a népmese napja tiszteletére-alsó, felső tagozat
Nevelőtestületi értekezlet
IPR I negyedéves fejlesztési tervek elkészítése

OKTÓBER
1.

Arizona program indítása

1. hét

Anyakönyvek ellenőrzése KRÉTÁban

1.-folyamatosan

Családlátogatás az 1. és 5. évfolyamokon az I.félév folyamán

4.-8.

Emlékezés az Aradi vértanúkra osztályfőnöki órákon
Dekorálás

1.
1-től folyamatosan
1.
1.hét
2.hét
10.
15.
17.
17.
17.
18
20-24.
21.-25.
22.8.00-10.00
23.
24.
24.

4-8.
7.-11.
7.-11.
15-ig
2.hét
19.
3.hét
3. hét
3.hét
22.1200
25.-29.
26.

Feladatok

Könyvtári órák beindítása
Szociometria mérés
A volt negyedik osztályos tanítók látogatása az ötödik osztályokban
DIFER mérésben részt vevő tanulók számának felmérése
Munkaközösségi foglalkozás-alsós munkaközösség
Nevezési határidő a XXXII. Zrínyi Ilona matematika versenyre
Közös munkaközösségi foglalkozás alsós – átmenet munkaközösség
Mozilátogatás
2. Felsős munkaközösségi foglalkozás
Október 23. megemlékezés
Dekorálás
Őszi szünet
Belső tudásmegosztás-Digitális témahét

Felelős
4.évfolyam
pedagógusok
NFI, osztályfőnökök,
szakkörvezetők
NFI,DK
2.évfolyam
MTné
MTné
DK
BE,PDN
pedagógusok, , of-k
NyE,BGy
PDN,BE
TZA,DK
BE
SzE
MTné
szakkörvezetők, CsAZs,
VA,mkvezetők

MT-né
BE
BGy
BE
BE
NFI, TZA
MTné
osztályfőnökök
Felelős
MTné
PDN,BE, MTné,
osztályf.-k
osztályfőnökök
osztályfőnökök
4.évfolyam,
felső-VA,BE
NFI, TZA
VA,SGP
SzZné,FA,TZA,HZs
PDN,DK
NFI
NyE,FA,KSzN
NFI,DK
TZA,HZS,BGy
RD
LLO,TZA
alsó:4.évf.,felső:8.évf.
MTné
MTné,CsAZs,GM
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2021.október 27.1600
31-ig.

Nevelőtestületi értekezlet
Az iskola tájékoztatja a 8.évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás
rendjéről.
Az iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamos tanulók szüleit az
iskolaválasztással kapcsolatban.

NOVEMBER
7.

Feladatok
Munkaközösségi foglalkozás –humán munkaközösség

1.hét

Hungarofit mérés

1.hét
5.
11.
12.
16-17.
15-19.
19-ig

3. munkaközösségi foglalkozás felsős munkaközösség
DIFER mérésben részt vevő tanulók számának jelentése OH-nak
Márton napi projekt alsó - felsőtagozaton
Pályaválasztási nap
Nyílt napok
Nyílt szakköri hét
Nevezés Nemzetközi Kenguru matematikaversenyre
Magyar Nyelv hete
Simonyi Zsigmond helyesírási versenynevezés
Helyi matematika verseny (3-4. évfolyam)
Adatszolgáltatás kompetenciaméréshez
Nevelőtestületi értekezlet
Színházlátogatás
IPR I.negyedév értékelése, II. negyedéves egyéni fejlesztési tervek
elkészítése

15-től
3.hét
20.
24. 1600
4.hét
30.
DECEMBER
1. hét
3.
3.
6.
6.
8.
10.
10.
6.-10.
10.
11.
3.hét
13-17.
20.1100 alsó tagozat
1200 felső tagozat
20.
2021.dec.21.
2021.dec.222021.dec.31.
JANUÁR
2022 . január 3.(hétfő)
3.-tól folyamatosan
5.
2.hét

Feladatok
Faliújság elkészítése Mikulásra
Rendkívüli vizsgálatra küldött gyermekek pedagógiai jellemzésének
továbbítása
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
Felső tagozat: Mikulás ünneplése osztálykeretben
Mikulás az IKSZT-ben
Mikulás kupa
DIFER mérések elvégzése
Karácsonyi vásár
Félévi szövegértés felmérők megíratása 5-8.évfolyamon
Arany János tehetséggondozó programba történő pályázatok
benyújtása
Áthelyezett munkanap (dec.24.) Belső tudásmegosztás-Digitális
témahét
Faliújság elkészítése: karácsony
Szép magyar beszéd - iskolai forduló
Karácsonyi műsor
Közös munkaközösségi foglalkozás a négy munkaközösség
részvételével.
Igazgatói szünet: Belső tudásmegosztás-Fenntarthatósági témahét
TÉLI SZÜNET
Feladatok
Szünet utáni első tanítási nap
Felkészítés Zrínyi matematika versenyre
Értesítés osztályozóvizsgáról
Színházlátogatás-Deutsche Bühne

MTné
MTné

Felelős
TZA
alsó tagozat
testnevelést tanítók
RD
PDN
BFB,BIné,RD
PDN,BE
MTné
Szakkörvezetők
NyE,FA,KSzN
TZA
CsAZs,DK,BFB
BE
MTné
TZA,HZS
osztályfőnökök
Felelős
1.évf.,
MTné
BE
osztályfőnökök
osztályfőnökök
SzZné,KSzN
PDN
MTné
TZA
BE
MTné,CsAZs,GM
2.évf. VA
TZA,NFI
BE, PDN
MTné ,PDN,BE
MTné, RD
MTné
Felelős
MTné
matematikát tanítók
MTné
BE,TZA,HZs
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3.hét
20.
3.hét
22.
21.
1330
1400
21.
22.1000
4.hét
27.1400
jan.24.-28.
31.
FEBRUÁR
1.hét
jan.31-febr.4.
3.1700
9.1600
11.1600
12.1400
18.
2.hét
3.hét
25.

4. Felsős munkaközösségi foglalkozás
A pályázatok benyújtásának határideje az Arany János Kollégiumi
Programba
Óvónők látogatása az első osztályokban
I. félév vége
Félévi osztályozó értekezlet:
alsó tagozat
felső tagozat
Munkaközösségi foglalkozás-alsó tagozat-farsangi bál előkészítése
Központi középiskolai felvételi
Munkaközösségi foglalkozás-Átmenetek munkaközösség
Pótló központi középiskolai felvételi írása
Bizonyítványosztás
Szép magyar beszéd –Városkörnyéki forduló
Feladatok
Farsangi dekoráció elkészítése
Szülői értekezlet 1-8.évfolyam
Továbbtanulási szülői értekezlet
Félévzáró értekezlet: A szociometriai vizsgálatok ismertetése
Felsős farsang
Alsós farsang
Továbbtanulási jelentkezési lapok továbbítása
Műjégpálya látogatása
Magyar Nyelv Hete
Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
osztálykeretben.

4.hét

Szövegértési verseny 2.3.4. évfolyamon

4.hét
23.

Mozilátogatás
Iskolanyitogató foglalkozás I.
XIII. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai
forduló
IPR II. negyedév értékelése, III. negyedéves egyéni fejlesztési

26.1300
28.

tervek elkészítése

RD
BE
DK
MTné
MTné
NFI
BE
DK
BE
of.-k
TZA,NFI
Felelős
1.évfolyam
PDN,BE
LLO,TZA
MTné, SGP,VA
SzE
PDN
BE
BE, BGy
TZA,NFI,DK
PE
magyar irodalmat
tanítók
TZA, HZs, BGy
DK, PCsCs, FA,NyL
TZA
osztályfőnökök
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MÁRCIUS
4.
2.hét
11.-ig
11.1200
15.1700
21.-22.
17.1000
22.
3.hét
3.hét
3.hét
24.1700
26.
4.hét
4.hét
30.1600
ÁPRILIS
1.hét
2.hét
4-8.
2.hét
2.hét
12.1400
11.1400
11.1400
4.hét
13.
14-19.
20.
21.
22.
25-29.
3. héttől
4.hét
4.hét
27. 1600
5. hét
5. hét

Feladatok
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló
Tavaszi dekoráció elkészítése
Dekoráció március 15.-re
Kompetenciamérések adatainak megküldése OH-nak
Ünnepi műsor március 15.-e alkalmából
Községi Ünnepély márc.15.-e tiszteletére
Tanulói adatlapok módosításának lehetősége
Nemzetközi Kenguru Matematika verseny helyi fordulója
Víz világnapja
Járási tanulmányi versenyek
Emlékfa ültetése 8.o.
„Boldogságóra” Bemutató foglalkozás
Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek
Áthelyezett munkanap
Színházlátogatás
Nyílt nap az 5. osztályokban a leendő ötödik osztályos szülők számára
Nevelőtestületi értekezlet

Felelős
NyE,FA
3.évfolyam,
4.évf,5.évf. VA,BE
BE
SGP,VA
SGP,VA
BE
SzZné, FA
RD
BE
MTné
PDN,CsAZs
MTné
MTné
TZ,HZs
RD
MTné

Feladatok
Tavaszi dekoráció készítése
Klímamérés 8.o
Digitális témahét
Fordító verseny
Járási versenyek
Könyv hete projekt:
Irodalmi vetélkedő
Szavalóverseny alsó tagozat
Szavaló verseny felső tagozat
Író-olvasó találkozó
Holokauszt áldozataira való emlékezés osztálykeretben
Tavaszi szünet.
Fenntarthatósági témahét előkészítése
DÖK nap
Gárdonyi nap előkészítése-munkaközösségi foglalkozások
Fenntarthatósági témahét: Környezetvédelmi nap, Föld Napja,
Madarak és fák napja
Tavaszi Hungarofit mérés alsó tagozat
Kaán Károly Országos Környezet- és Természetismeret Verseny
Klímamérés
Nevelőtestületi értekezlet
Túra felső tagozatosoknak
Felkészítés az édesanyák köszöntésére

Felelős
3.évfolyam
GM,FSzJ
CsAZs,GM
BE,FSzJ,LLO,SGP
szaktanárok

NFI,TZA

PE
MTné
RD,SzZné
SzE
Mk.vezetők
RD,SzZné
testnevelést tanítók
RD
LLO,TZA
MTné
BGy,TZA,HZs
osztályfőnökök
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MÁJUS
1.hét
1.hét
1.héttől
2.hét
6.
3.-7.

Feladatok
Faliújság -dekoráció elkészítése Anyák napjára
Édesanyák köszöntése
Ballagási ünnepély szervezése
Túra alsó tagozat
Gárdonyi nap
Édesanyák köszöntése

2.hét

Látogatás a nagycsoportban

16.1700
17.1700

Szülői értekezlet leendő első osztályos tanulók szüleinek
Szülői értekezlet leendő ötödik osztályos tanulók szüleinek

3.hét

Sportvetélkedő a nagycsoportos óvodásokkal-II. Iskolanyitogató
foglalkozás

3.hét
4.
11.
18.
25.
24-28.
4.hét
4.hét
25. 16.00
30.
31-ig
31-ig
JÚNIUS
3.
1.hét
1.hét
1.hét
7.
10. 1330
1415
14.- 15.
15.

Leendő 5. osztályos osztályfőnökök látogatása a negyedik
évfolyamokon
Idegen nyelvi-, természetismeret 8.évf kompetenciamérés
Szövegértés-, matematika 8.évf.kompetenciamérés
Idegen nyelvi-, természetismeret 6.évf kompetenciamérés
Szövegértés-, matematika 6.évf.kompetenciamérés
Az év végi szövegértés felmérők megíratása 5-8 élvfolyamon
Átmenetek munkaközösség-munkaközösségi foglalkozás
Faliújság elkészítése-nyár
Nevelőtestületi értekezlet
Értesítés osztályozóvizsgáról
NETFIT mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT rendszerbe
IPR III. negyedév értékelése, összegző értékelés
Feladatok

27.900
5.hét
30.

Nemzeti összetartozás napja
Alsós munkaközösségi foglalkozás
Ballagás-faliújság elkészítése
Dekoráció elkészítése ballagásra
DIFER követő mérés 2. évfolyamon
Osztályozó értekezlet alsó tagozat
Osztályozó értekezlet felső tagozat
Tartós tankönyvek beszedése
Utolsó tanítási nap
Szakkörök befejezése, naplók zárása, bizonyítványok, anyakönyvek
zárása, IPR egyéni foglalkozási naplók zárása
Ballagás
Tanévzáró
Közösségi nap
Óvónők és a leendő első osztályos tanítók tapasztalatcseréje az
iskolába lépő gyermekekkel kapcsolatban
Tanévzáró értekezlet, Klímamérés eredményei
Csapatépítő foglalkozás a négy munkaközösség részvételével
IPR dokementáció leadása intézményvezetőnek

AUGUSZTUS
08.03.
08.22. 900
08.23.
08.29.900

Értesítés javítóvizsgáról
Alakuló értekezlet
Javítóvizsga
Tanévnyitó értekezlet

18.1000
21.1700
25.
4.hét

Feladatok

Felelős
3.évfolyam
1.évfolyam
GM,FSzJ
KSZN
BE, MTné,PDN,SzE,RD
elsős tanítók
leendő első osztályos
tanítók
MTné
BE
NFI,elsős
tanítók,leendő elsős
tanítók
DK
BE
BE
BE
BE
TZA,HZs
DK
2.évfolyam
MTné
MTné
iskolatitkár
osztályfőnökök
Felelős
MTné
NFI
VA
VA,BE
2. oszt.of.-k
MTné
MTné
osztályfőnökök
MTné
szakkörvezetők,
osztályfőnökök,
BE,SGP
2.évfolyam
BE
DK
MTné,LLO,TZA
MTné,PDN,BE
PDN,BE

Felelős
MTné
MTné
BE,PDN
MTné
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08.22-31.
08.29.-08.30.

Tanévkezdéssel kapcsolatos teendők
Tankönyvosztás : felső: 08.29., alsó: 08.30.
Picur tábor-ismerkedés az intézménnyel: leendő elsősök látogatása
az intézményben
Munkaközösségi foglalkozások-valamennyi munkaközösség

08.30.900
08.31.

V.

pedagógusok
MTné
Leendő elsős tanítók
mk.vezetők

Az iskola tartalmi munkájának szervezése

A tanulmányi munkát a jelenleg hatályos Pedagógiai Programunk alapján végezzük.
Pedagógiai Programunk a Nemzeti Alaptanterv hatályos rendelkezései szerint készült.

16. Kiemelt célok a 2021/2022. tanévben:
●

kiemelt cél a gyermekek fegyelemre nevelése, a helyes viselkedési kultúra fejlesztése, a házirend betartása és
betartatása

●

a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának további csökkentése

●

informatikai eszközök használatához szükséges kompetenciák fejlesztésére irányuló tevékenységek erősítése

●

a tanulás technikájának fejlesztése, az önálló ismeretszerzés kialakítása, az ismeretek helyes alkalmazása

●

érzelmi nevelés boldogság megteremtésének útjait saját élmény gyakorlatokkal elevenné tevő
élménypedagógiai program és boldogságóra tananyag által

● bekapcsolódás a Digitális témahét és Fenntarthatósági témahét programokba
●

a tanulói személyiség fejlesztése, az általános műveltség megszilárdítását szolgáló képzés folytatása

●

a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás megalapozása:

●

a nyelvi kompetencia és kommunikációs készségek fejlesztése, a személyiséghez kapcsolódó kompetenciák,
(motiváció, önértékelés, felelősség stb.),

●

a csoportban végzett munkához szükséges a szociális kompetenciák, (kommunikációs, együttműködési és
konfliktuskezelő kompetenciák)

●

az életvezetéshez szükséges kompetenciák, interkulturális kompetenciák,

●

kedvező beiskolázás

●

megalapozott pályaválasztási döntés támogatása különböző szakmaterület(ek) megismertetése által

●

a szülő-iskola kapcsolatának szorosabbra fűzése, javítása

●

a minőségirányítási rendszer működtetése (tanuló mérés-értékelés; pedagógusértékelés)

●

az osztályfőnökök munkájának összehangolása

●

az egészség és az egészséges életmód bemutatása

●

a szociális és közösségi életfeltételek fejlesztése
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17. Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során:


a tanulók beilleszkedésének segítése



a tanulók jelenléti és munkafegyelmének javítása



az ifjúságvédelem területén legfontosabb feladatunk a problémás esetek feltárása mellett a megelőzés és a
gondozás erősítése, az „Útravaló Program” és az IPR folytatása



az intézményi rend, fegyelem, biztonság megszilárdítása (tanári ügyelet)



a lemorzsolódás megelőzése, csökkentése



tanulók motiváltságának emelése



új oktatási módszerek, digitális platformok megismerése, alkalmazása



sikertelen, lemaradó tanulóink segítése



hiányos tanulói ismeretek pótlása felzárkóztató oktatás keretében



alapvető írás-olvasási (szövegértés) és matematikai alapkompetenciák fejlesztése



tanulók tanulási módszereinek javítása



a beiskolázási tevékenység bővítése



tanulmányi és közösségi versenyeken sikeres szereplés, helytállás



korszerű és modern oktató eszközök használata



módszertani és mérésmetodikai eljárások fejlesztése



a nevelőtestület továbbképzése, csapatépítés és közös programok szervezése által



bemutató órák szervezése, fokozott PR-tevékenység



szorosabb kapcsolat kiépítése a gazdaság szereplőivel, üzemlátogatások



a pályázati tevékenység javítása



sportrendezvények megszervezése, sporteredmények felmutatása



az intézményi közösségi élet élénkítése



a Diákönkormányzat működésének, hatékonyságának emelése



az intézményi dokumentáció felülvizsgálata



az iskolai szociális életkörülmények javítása
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VI.

Kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel
18. Szülőkkel való kapcsolattartás
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, részletes és érdemi
tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk ebben az évben is.
A tájékoztatás egyik fontos eszköze az iskola honlapja, melyen a szülők számára minden tájékoztatást megadunk.
Emellett fontosak a szülői értekezletek, KRÉTA e-ügyintézés felületének használata.


Szülői értekezletek időpontja:
Időpont

Megnevezés
Alsó tagozat szülői értekezlet

szept. 20-28.
Felső tagozat szülői értekezlet
szept.28.1700

Pályaválasztási szülői értekezlet

2022.jan.31-febr.4.

Szülői értekezletek

2022.febr.3.17.00

Továbbtanulási szülői értekezlet
Beiskolázás előtti szülői értekezlet leendő első

2022.márc.24.1700

osztályosok szüleinek
Szülői értekezlet a leendő első osztályosok

2022.máj.16.1700

szüleinek
Szülői értekezlet a leendő ötödik osztályosok

2022.máj.17.1700



szüleinek

Fogadóórák időpontja:
Időpont
egyéni

Megnevezés
fogadóórák

(faliújságon

hirdetett

időpontokban)
Szerda 11-1145



pedagógusok
gyermekvédelmi fogadóóra

Intézményi Tanács üléseinek időpontja:
Időpont

Megnevezés

2021.augusztus 30.

2020/2021-es tanév beszámolója

2021.szeptember 27.

Intézményi munkarend véleményezése

2022.febr.14.

Intézményvezető tájékoztatója az intézmény
első félévéről
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2022.június 29.

Intézményvezető

tájékoztatója

az

éves

működésről

19. Szakmai szervezetekkel (szakszolgálatok, szakmai szolgáltató, családsegítő) való kapcsolattartás
A kapcsolattartás módja személyes, telefonos megkeresések, hivatalos levelek. A kapcsolattartó az iskola vezetősége
az iskolatitkár, gyermekvédelmi felelősök, pedagógusok.
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11. 5. emelet
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye 7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1.
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 7100 Szekszárd, Bartina u.21.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tolna, Bajcsy-Zs.u.96.
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Szakszolgálati Szakmai Egység 7100 Szekszárd, Széchenyi u.48-52.
Pedagógiai Oktatási Központ Kaposvár

20. Egyéb szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattartás
A kapcsolattartás módja személyes, telefonos megkeresések, hivatalos levelek. A kapcsolattartó az iskola vezetősége
az iskolatitkár, pedagógusok.
Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Faddi Gyermekekért Alapítvány,
Jobb Veled a Világ Alapítvány
IKSZT Fadd,
Faddi Tűzoltó Egyesület,
iskolaorvos, védőnők, fogorvos,
Fadd Nagyközség Önkormányzata,
Boróka énekegyüttes,
Faddi Kismanók Óvoda
Iskolarendőr
Sportegyesületek
Tolnai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály

VII.

Egyéb foglalkozások a 2021/2022-es tanévben
21. Tehetséggondozás, szakkörök, verseny felkészítések (felsorolás felelősökkel)
Foglalkozás

Vezető tanár

Informatika szakkör
Kézilabda
Német szakkör
Angol szakkör
Karate tehetséggondozó foglalkozás

Gerendai Mariann
Rábóczki Dóra
Frankné Székelyi Judit
Sándor Gábor Pál
Bali Ervin

22. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt. 4.§ 13. pont)
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Foglalkozás

Vezető tanár

Rehabilitáció (SNI)

Vida Andrea
Vida Andrea, Puskásné
DN
Balázs Iné,MTné,PDN,BI
Nyárai Lejla,Pappné
Csató Csilla, CsehákAntus Zs.,Királyné B.H.
Bertáné
Fink
Barbara,Dömény
Krisztina,Nagyné Fodor
Irén,Kissné SzN
Sándor G.P.,
NYE,HZs.,Frankné Sz.J

Fejlesztő foglalkozás (BTMN)
Tehetséggondozás, versenyfelkészítés 2.o.
Tehetséggondozás, versenyfelkészítés 3.o

Tehetséggondozás, versenyfelkészítés 4.o

Tehetséggondozás, versenyfelkészítés felső tagozat
Halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók
fejlesztése

Minden pedagógus

23. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni
fejlesztések megvalósulása
Foglalkozás

Vezető tanár

Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés

Bánvölgyi Ildikó
Csehák-Antus
Zsuzsanna
Balázs Istvánné
Pappné Csató Csilla
Bertáné Fink Barbara
Dömény Krisztina
Nyárai Lejla
Kissné Szücs Nóra
Puskásné Dobos Nóra
Fehér Andrea
Szőke Zoltánné
Rábóczki Dóra
Szemerey Eszter
Gerendai Mariann
Frankné Székelyi Judit
Lencsésné
Lehőcz
Orsolya
Tóth Zita Anna
Sándor Gábor Pál
Vida Andrea

Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
Integrációs Pedagógiai Rendszer: Egyéni fejlesztés
24. Boldog Iskola”

Foglalkozás Kolléga neve
boldogságóra Puskásné Dobos
Nóra
boldogságóra Csehák-Antus
Zsuzsanna

osztály
2.a

létszám
20 fő

3.a

18 fő
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VIII.

Vizsgákon-, pedagógusok minősítésben és az országos-pedagógiai
szakmai ellenőrzésben közreműködők munkaidő-beosztása
25. A pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben, a szaktanácsadói
feladatokban közreműködők munkaidő-beosztása
A Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok
minősítő vizsgáján, minősítési eljárásában szakértőként vesz részt, ezért munkaidő-kedvezményben részesül. A
neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti tizennyolc óra, továbbá tanítási hetenként egy tanítási napra a
munkahelyén történő munkavégzés alól mentesítést kap a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

IX.

Ellenőrzés
26. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége
Az intézmény vezetőjének és helyetteseinek ellenőrzési tevékenysége jelzi a vezetőnek, hogy az általa hozott
döntések, utasítások mennyiben térnek el az előirányzattól és milyen a végrehajtás színvonala. Az ellenőrzés kapcsán
történik a vezető számára az úgynevezett visszacsatolás, melynek során meggyőződhet döntéseinek helyességéről és a
végrehajtás módjáról.
A vezetői ellenőrzés kétféle módon valósul meg:
- beépül a vezetői munka folyamatába
- konkrét ellenőrzési jelleget ölt.

Az intézményvezető ellenőrzési kötelezettsége kiterjed
az intézmény szakszerű és törvényes működésére, takarékos gazdálkodásra
a pedagógusok és más alkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire
nevelői és oktatói, pedagógiai munka színvonalára
gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra
a tanuló és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtésére.
gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésére
az intézmény vagyontárgyainak használatára
gazdasági, ügyviteli feladatok ellátására
a tervezési, beszámolási feladatok teljesítésére
Intézményvezető-helyettesek ellenőrző tevékenysége
-

-

az intézményvezető távollétében, illetve annak átruházása alapján minden
olyan területre, amely az intézményvezető ellenőrzési kötelezettségei körébe
tartozik
a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek ellenőrzése
intézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések pontos vezetésére
pedagógusi ügyeletek ellátására
tanórán kívüli tevékenységekre (szakkör, könyvtár, tanfolyam stb.)
munkafegyelemre, intézményi tulajdont károsító eseményekre szakmai, pedagógiai tevékenységgel összefüggő
feladatokra
oktatási dokumentumokban, határozatokban, jogi szabályozásban foglalt
feladatokra
nevelői, oktatói munkával kapcsolatos határidők megtartására
az intézményben oktatott tantárgyak tanterveire, tanmenteire
a tantárgyak tanóráira (észrevételeit a naplóban rögzíti)
a tanulók munkafüzeteire, szóbeli feleletek és írásbeli feladatok számára, tartalmára, színvonalára
a Diákönkormányzatra
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-

SNI-s, BTM-es tanulók ügyeinek ellenőrzése
HH-s, HHH-s helyzetű tanulók jogosultságának ellenőrzése
gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység koordinálása. ellenőrzése
az iskolai szabadidős tevékenységek lebonyolításának koordinálása, ellenőrzése
iskolai ünnepségek, megemlékezések koordinálása. ellenőrzése
leltározás, selejtezés szabályszerűségének ellenőrzése
az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, az ezzel kapcsolatos munkafolyamatok
felügyelete

A munkaközösség-vezetők
munkatervi feladatok határidőre való teljesítésére
szaktárgyi versenyek megszervezésére
iskolai szintű pályázatok és a tanulók részvételének megszervezésére
szakmai szertárak fejlesztésére, eszközök, anyagok gazdaságok
felhasználására
osztályozásra, értékelésre
naplók, munkatervi iratok vezetésére
a munkaközösségben az egységes értékelési rendszer működtetésére
27. A pedagógiai ellenőrzés színterei
a.

Az ellenőrzés célja, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, illetve a
tevékenységek által elért eredményekről.

b.

Az ellenőrzés által feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket hozunk, amelyekkel az esetleges hibák,
akadályok, kijavíthatóak . Ehhez az ellenőrzés eredményeit elemezzük, a folyamatot az értékeljük.
Az ellenőrzés módját tekintve :

-

szóbeli,
írásbeli
gyakorlati.
Irányát tekintve :

-

diagnosztikus
szummatív
értékelő.

Az ellenőrzés módszerei és eszközei között szerepel a tanulók megfigyelése , a szóbeli felelet, az attitűdvizsgálat, a
szociológiai teszt, a tudásszintmérő teszt, valamint a gyakorlati munka.
28. Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzések:







óralátogatások (Pontos ideje az órarendek függvényében később kerül meghatározásra)
dokumentumok ellenőrzése (tananyagbeosztások, naplók, szakköri naplók, sportfoglalkozások naplói,
Ellenőrzésük minden hónapban, munkaközösség-vezetők, intézményvezető-helyettesek.
dokumentumok ellenőrzése, óralátogatások a belső értékelési munkacsoport által kiválasztott kollégáknál
beosztás szerint.
taneszköz, tankönyv kiválasztása és felhasználása, gazdaságossága. intézményvezető/intézményvezetőhelyettesek
rendezvények, ünnepségek intézményvezető/intézményvezető-helyettesek
beiratkozás ellenőrzése. intézményvezető

24



egésznapos oktatás,napközi (tanulószoba), szakkör, korrepetálás, versenyek. Munkaközösség-vezetők,
intézményvezető-helyettesek.

29. Óralátogatások







előre be nem jelentett óralátogatások
az óralátogatásokra, valamint a nyílt napok óráira kötelező óravázlat bemutatása.
A tanítási órákat az . intézményvezető/intézményvezető-helyettesek ,a BECS tagjai és a munkaközösség
vezetők látogatják.
Az ellenőrzésekről feljegyzés készül
Az ellenőrzések a KRÉTA elektronikus naplóban is feljegyzésre kerülnek.
Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldása.

30. A 2021/2022. tanévre tervezett óralátogatások


Vezetőségi óralátogatások

Név/Hónap
Fehér Andrea

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

VI.

BE
.

Sándor Gábor Pál

BE

.
BE

Vida Andrea

BE

Gerendai Mariann

BE

Frankné Székelyi Judit

BE

Hartmann Zsófia

BE

Tóth Zita Anna

BE

Bogdán György
MTné

Bali Ervin

MTné

Puskásné Dobos Nóra

MTné

Papp Ernő

MTné

Szemerey Eszter

MTné

Kissné Szücs Nóra
PDN

Szlanyinka Dóra

PDN

Szőke Zoltánné

PDN

Nyárai Lejla

PDN

Pappné Csató Csilla


V.

Munkaközösség vezetői óralátogatások

Név/Hónap

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

Alsós munkaközösség
Szalanyinka Dóra
Kissné Szücs Nóra
Átmenetek munkaközösség

NFI
NFI

IV.

V.

VI.
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Szőke Zoltánné

DK
DK

Fehér Andrea
Szabadidős munkaközösség
Hartmann Zsófia

TZA
TZA

Bogdán György

TZA

Papp Ernő

TZA

Barta Erzsébet
Felsős munkaközösség
Lencsésné Lehőcz Orsolya

RD
RD

Szemerey Eszter

RD

Gerendai Mariann
31. Az intézmény ellenőrzési terve

Ellenőrzés ideje,
rendszeressége

Vizsgált tevékenység

Ellenőrző személy

Tanmenetek, munkatervek

Intézményvezető

Szeptember 24.

KRÉTA napló, adminisztráció

intézményvezető,,
Intézményvezető-helyettesek

Havonta

KRÉTA szakköri naplók, sportfoglalkozások
Intézményvezető-helyettesek
naplói, adminisztráció

Havonta

Pedagógusok munkavégzése

intézményvezető,,
Intézményvezető-helyettesek

Folyamatos

Tankönyvrendelés

Intézményvezető

Folyamatos

Bizonyítványok, anyakönyvek

Osztályfőnökök,
Intézményvezető-helyettesek

Szeptember,Október Június

Diákönkormányzat munkája

Diákönkormányzat-vezető

Folyamatos

Munkaközösségek munkájának értékelése

Munkaközösség-vezetők

Félévente

Oktató-nevelő munka értékelése

intézményvezető,,
Intézményvezető-helyettesek

Félévente

Óralátogatás

Intézményvezető,
Intézményvezető-helyettesek
Munkaközösség-vezetők

Folyamatos

BECS
Iskolai beiratkozás (általános iskola)

Intézményvezető

Április

Pedagógiai program

Intézményvezető,
Intézményvezető-helyettesek
Munkaközösség-vezetők

Évente
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Kompetenciamérés

intézményvezető,,
Intézményvezető-helyettesek

Május

Iskolai rendezvények, ünnepségek

Intézményvezető,
Intézményvezető-helyettesek

Folyamatos

Tanulók munkájának ellenőrzése

Tanítók,szaktanárok

Folyamatos
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X.

A nevelő – oktatómunkához kapcsolódó egyéb tevékenységek
32. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult; intézményi szervezés vagy
szakmai szolgáltató/felsőoktatási intézmény szervezésében)

Jobb Veled a Világ Alapítvány „Boldog Iskola”továbbképzés pedagógusoknak

Lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények számára felajánlott képzések:
Oktatási Hivatal EFOP 3.10.1-17 projektjének keretében szervezett Kompetenciafejlesztő, játékosított digitális
pedagógia című pedagógus-továbbképzés
Oktatási Hivatal EFOP 3.10.1-17 projektjének keretében szervezett A tanulási motiváció növelése című
pedagógus továbbképzés

33. Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok tervezése, beiskolázási program
augusztus 30.
november 11-12.:
november 9-12.:
jan.3. hete
febr., máj.
március 24.
április 21-22.
május 2. hét
május 16.
jún.4.hét

Picur tábor
Nyílt nap az intézményben
Nyílt szakköri hét az intézményben
Óvó nénik látogatása az első osztályokban
Iskolanyitogató program
Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek az óvodában
Beiratkozás első osztályba
Tanító nénik látogatása az óvodában
Sport délelőtt a nagycsoportosokkal és az első osztályosokkal
Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek az iskolában
Tapasztalatcsere-óvónők és leendő első osztályos tanítók

34. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések
megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése)
Tevékenységeink során :
⎯ arra törekszünk, hogy a különböző szociokulturális háttérrel rendelkező tanulóinkat felkészítsük az egész
életen át tartó tanulásra,
⎯ igyekszünk megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy ezt legtovább és legeredményesebben iskoláink falai
közt gyakorolhassák,
⎯ differenciált módszerekkel lehetővé tesszük valamennyi tanuló számára annak a tudásnak, azoknak a
kompetenciáknak a megszerzését, amelyre egyénileg képes,
⎯ lehetőségeinknek megfelelően megszervezzük a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztését,
törekszünk a kulturális, multikulturális értékek megismerésére, elfogadására, elfogadtatására, a
demokratikus társadalmi értékek, az állampolgári jogok és kötelességek megismertetésére,
⎯ tevékenységünkkel elsősorban reális önismerettel bíró személyiségeket nevelünk, akik különbözőségük
ellenére képesek a tudásalapú információs társadalomba való beilleszkedésre,
⎯ kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók befogadására,
⎯ támogatói segítséget nyújtunk diákjainknak a szocializációs hátrányok kompenzálásához.
⎯
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35. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Iskolánk Pedagógiai programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok. Különösen nagy
figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szoruló tanulók segítségadására, a
lemorzsolódással veszélyeztetettek segítésére, valamint az esélyegyenlőség megteremtésére. Ezek összehangolását
hosszú évek óta gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök végzik. A gyermekvédelmi feladatok ellátásáért minden
pedagógus felelős, azaz a nevelő- oktató munka mellett jelzési kötelezettsége van a gyermekek fejlődését
veszélyeztető problémák esetén. Mindezt a tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő attitűd, a szeretetteljesség és a
következetesség jegyében.
Célunk, hogy a gyermekek problémáit a Családsegítő Központ munkatársai és a gyermek ügyében eljáró hatóságok
segítségével minél hatékonyabban tudjuk kezelni, megelőzve súlyosabbá válásukat.
A gyermek- és ifjúságvédelmi munkában elsődleges feladatunk a prevenció, amelynek megvalósításához
közreműködünk a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos problémák feltárásában; részt vállalunk a gyermekek
egészséges testi-lelki fejlődését veszélyeztető körülmények kiszűrésében, megszüntetésében ill. megelőzésében.
Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök kapcsolatot tartanak a gyermekvédelmi észlelő- és
jelzőrendszer tagjaival.
Törvényi háttér:
- A 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
- A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
- Az 1997. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- Az 1998.évi LXXXIV törvény a családok támogatásáról
- 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
- A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény
A gyermekvédelmi felelősök gyermekvédelmi tevékenysége kiterjed:
-

a gyermekeket megillető jogok biztosítására,
a fejlődésüket veszélyeztető okok felderítésére,
pedagógiai eszközökkel a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására,
szükség esetén a gyermek érdekében intézkedés kezdeményezésére.

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök feladatai közé tartozik:
-

koordinálják, segítik az osztályfőnökök gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak ellátását,
képviselik a gyermekek érdekeit,
részt vesznek fegyelmi tárgyalásokon,
nyomon követik az igazolatlan hiányzásokat, megteszik a szükséges intézkedéseket,
egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok szervezésében segédkeznek,
kapcsolatot tartanak fenn a diákönkormányzattal,
szociális szempontok figyelembe vételével szétosztják az érkező adományokat,
tájékoztatják a gyerekeket és szülőket arról, hogy milyen időpontban és problémával
fordulhatnak hozzájuk,
tájékoztatják a gyerekeket, szülőket arról is, milyen szakemberekhez, gyermekvédelmi feladatot ellátó
intézményekhez fordulhatnak problémáik megoldása érdekében,
nyilvántartják a veszélyeztetett gyermekeket, jeleznek a családsegítő szolgálatnak, és a gyermekjogi képviselőnek,
felkérésre jellemzést, beszámolót készítenek, részt vesznek családlátogatáson,
adatvédelmi, adatszolgáltatási, titoktartási, dokumentációs kötelezettségük van,
együttműködnek a családsegítő szolgálattal, segítik munkájukat, részt vesznek esetmegbeszéléseiken,
nyomon követik a szociálisan hátrányos helyzetben levő HH, HHH gyermekekről érkező határozatokat, és az ezzel
kapcsolatos változásokat,
nevelőtestületi értekezleteken igény szerint előadást tartanak,
elkészítik intézményük gyermekvédelmi munkatervét, a gyermekvédelmi munkájukról az éves beszámolót,
részt vesznek gyermekvédelmi továbbképzéseken, szakmaközi tanácskozásokon, jelzőrendszeri értekezleteken
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-

szoros kapcsolatot tartanak fenn külső intézményekkel: Családsegítő Központ, Tolnai Járási Hivatal Hatósági és
Gyámügyi Osztály

Programtáblázat
Cél
A diákok és a szülők ismerjék
meg lehetőségeiket, jogaikat a
gyermekvédelemmel
kapcsolatban.

Feladat
Tájékoztatás az
intézményben folyó
gyermekvédelmi munkáról

Eszköz, módszer

Felelős

Tájékoztató anyagok
kiosztása az
osztályfőnököknek

gyvf

Éves munkaterv elkészítése
A gyermekvédelmi
programok egyeztetése
külsős szakemberrel
A tantestület tájékoztatása a
pedagógusok
gyermekvédelmi
feladatairól, igazolatlan
hiányzások jelentéséről

Közös megbeszélés

gyvf

Értekezleten való
előadás
Szakmai anyagok
továbbküldése

gyvf

A statisztikák, nyilvántartások,
munkaterv elkészítése

A rendszeres
gyermekvédelmi
támogatásban részesülők
felmérése, folyamatos
figyelemmel kísérése
Közös családlátogatás,
tájékoztatás a szülői
értekezleteken

Határozatok,
nyilatkozatok
bekérése, statisztikák

gyvf

A veszélyeztetettek, HH-s, HHHs gyermekek felmérése október
1-jei állapot szerint

Felmérés, statisztika
készítése, tanácsadás,
segítségnyújtás a szülőknek

Statisztikai adatlap,
nyomtatványok

gyvf+ of-ök

Igazolatlan hiányzások nyomon
követése

Az igazolatlan hiányzások
számának visszaszorítása

Szülői értesítések

gyvf+of-ök

Szülői értekezlettől távol
maradó 1. és 5. osztályos szülők
felmérése
A Gyermeki Jogok Világnapjának
megismertetése

Szülők tájékoztatása

Családlátogatás

gyvf+of-ök

Tájékoztatás a világnap
eseményeiről

Tájékoztatás,
ismertetés

gyvf+of-ök

Szeptember

Egyeztetés a település
gyermekvédelmi
szakembereivel
Tantestületi tagok tájékoztatása

Január

December

November

Október

Az elsős és ötödikes
osztályfőnökök segítése

gyvf+of-ök

A bukásra állók, és a
rendszeresen késő tanulók
felmérése

A bukásra álló tanuló
szüleinek értesítése

Levélben, vagy
személyesen történő
tájékoztatás

gyvf+of-ök

Kollégák tájékoztatása az első
féléves munkáról

Szóbeli beszámoló az 1.
félév munkájáról

Szóbeli beszámoló a
félévi értekezleten

gyvf

Június

Május

FebruárMárcius
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Statisztikai adatok aktualizálása

Nyomtatványok

gyvf

A bukásra állók, és a
rendszeresen késő tanulók
felmérése

A bukásra álló tanuló
szüleinek értesítése

Személyes, vagy
írásbeli értesítés.
Felzárkóztató
foglalkoztatások

gyvf+of-ök

A pótvizsgára való felkészülés
segítése

A felkészülési anyagok,
segédletek eljuttatása a
tanulókhoz,
családgondozókhoz

Feladatlapok,
témakörök
összeállítása,
kiosztása

gyvf+szakt+
családgondozók

A kollégák tájékoztatása az
évben végzett munkáról

Beszámoló készítése az éves
munkáról.

Írásbeli, szóbeli
beszámoló az év végi
értekezleten

36. Az általános iskolák 1-8. évfolyamán, a tanítási év során tervezett színházi, tánc- és cirkuszi előadások,
komolyzenei hangversenyek, valamint az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának tervezett időszaka

37. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása, stádiuma,
egyéb információk

a) „Boldog Iskola”
Intézményünk a 2021/2022-es tanévre elnyerte a „Boldog iskola” címet. Bevezetésre kerül a boldogságóra a 2 és
a 3. évfolyamon magyar irodalom valamint a környezetismeret órákba beépítve.
A Boldogságóra program Magyarországon a pozitív pszichológia széles körben elfogadott és kísérleti
eredményekkel bizonyított tudományág kutatásaira épül, és célja, hogy megerősítse a diákok önbecsülését, és
elősegítse a boldogságukat.
A program eszköztára sokrétű, az egyéni és a csoportos tanulást változatosan támogatja. Az órák alapja a
bátorító, megerősítő pedagógiai attitűd, a foglalkozásokon helyt kap a feszültségoldás, relaxáció, saját
tapasztalatok, élmények felidézése éppúgy, mint a közös gondolkodás. A boldogságórákon szerepe van a
játékos, kreatív feladatoknak, a zenének, rajznak, alkotó tevékenységeknek.
b) EFOP-3.11.1-17 Szülő-Suli” – Tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás
visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül projekt
fenntartási időszak.
c)

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „ A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" című
kiemelt projekt fenntartási időszak.

38. A témahetek megszervezése
b) Digitális Témahét 2022. április 4-8. között.
c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között,
d) Magyar Diáksport Napja: 2021. szeptember 24.
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XI.

Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ
Az idei tanévben intézményünk bevezeti a tanórai konfliktusok kezelésére kidolgozott „Arizona”programot. A program
nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére épül. Megtanulják, hogy a cselekedeteiknek következménye
van, mindenkinek saját magának kell döntenie, és a döntéseikért ő maga a felelős. A program 3 alapvető jogot és
kötelességet nevez meg, amelyek tanárra, diákra egyaránt vonatkoznak:
Minden diáknak joga van a tanuláshoz;
Minden tanárnak joga van a tanításhoz;
Mindenkinek tisztelnie kell mások jogait.
Ezek az alapelvek kifüggesztésre kerülnek minden terembe, ahol oktatás folyik.
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XII.

A munkaterv mellékletei
39. Munkaközösségek munkaterve

Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
Fadd
ALSÓ TAGOZATOS
MUNKAKÖZÖSSÉG
MUNKATERVE
2021/2022.
Összeállították:
A munkaközösség tagjai
Szerkesztette:
Nagyné Fodor Irén
mk. vezető
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A munkaterv részei:
I. Helyzetelemzés
II. A munkaközösség feladatainak meghatározása az iskolai munkaterv, és iskolánk
Pedagógiai Programja alapján.
III. A munkaközösség konkrét feladatai az eseménynaptár alapján.

I.Helyzetelemzés:
A munkaközösség tagjai:
Osztályok

Létszám

1.a

18 fő

Osztályfőnökök
Fehér Andrea
Gasznerné Joó Eszter

1.b

18 fő

Szőke Zoltánné

2.a

20 fő

Puskásné Dobos Nóra
Kissné Szücs Nóra

19 fő

2.b

Balázs Istvánné
Szlanyinka Dóra

18 fő

3.a

Csehák-Antus Zsuzsanna
Nyárai Lejla

17 fő

3.b

Pappné Csató Csilla
Királyné Béregi Hajnalka

18 fő

4.a

Nagyné Fodor Irén
Bertáné Fink Barbara

21 fő

4.b

Dömény Krisztina

Az alsó tagozatra betanító tanárok:
Gerendai Mariann

informatika

3.a és3.b osztályok

Székely Judit

német

4.o

Sándor Gábor Pál

angol

4.a

Lencsésné Lehőcz Orsolya

angol

4.b

Az alsó tagozatos tanulók létszáma: 149 tanuló.
Iskolánkban 8 alsó tagozatos osztály kezdte meg a tanévet a 2021/2022-es tanévben.
Az alsó tagozaton egész napos foglalkoztatásban, nagyfelmenő rendszerben folyik az oktató- nevelő
munka. Az első három évfolyamon iskolaotthonos, a negyedik évfolyamon napközis formában folyik a
munka. Az alsós munkaközösség a munkáját a tanév elején elkészített munkaterv alapján végzi, a feladatok
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megvalósításáról a munkaközösség tagjai rendszeresen megbeszélést tartanak. Az alsó tagozaton tanítók
nevelő-oktató munkáját segítik: Vida Andrea gyógypedagógus, Vámosi Zsófia és Hostyánszki Andrea,
utazó logopédusok, valamint Magyarné Szép Hajnalka szurdopedagógus.

II.Az alsó tagozat kiemelt feladatai:
 1-4. évfolyamon az alapozó funkció erősítése, készségek, képességek, a kompetencia területek
fejlesztése, a nevelési-oktatási munka színvonalának emelése.
 Tehetséggondozás differenciált, egyénre szabott feladatokkal.

-

A tanulóinkat folyamatosan készítjük fel a különböző levelezős ( Tudásbajnokság, Solymár
Imre Városi Könyvtár , Bonyhád) és helyi tanulmányi versenyekre, rajzpályázatokra.

-

Helyi versenyek szervezése, lebonyolítása. (mat. verseny 3-4. évf., szövegértési verseny 23-4. évf. , szavalóverseny 1-4. évf.)



Felzárkóztatás

 Kiemelt feladatként kezeljük a gyermekek fegyelemre nevelését, a helyes viselkedési kultúrájuk
fejlesztését, a házirend betartását és betartatását.
 Közvetlen

környezetünk

megismerése,

megóvása

és

megismertetése

tanítványainkkal.

Fenntarthatósági témahét április 25-29-ig
 A gyerekek olvasóvá nevelése, a szabadidő hasznos eltöltése az iskolánkban működő könyvtár által
nyújtott lehetőségek kihasználásával.
 Hagyományok ápolása, ünnepek méltó megünneplése.
 Szakmai ismereteink gyarapítása, továbbképzéseken és önképzés útján. Új tanítási módszerek,
eszközök megismerése, a módszertani folyóiratok figyelemmel kísérése.
-

Belső képzés-Hospitálások-Bemutató óra „Boldogságóra”

 Digitális tudásunk fejlesztése. Digitális témahét április 4-8-ig
 Törekedni kell a szemléltetés lehetőségeinek kihasználására, a technikai eszközök,
az IKT eszközök célravezető, szükségszerű alkalmazására a mindennapi gyakorlatban.

1. További célok és feladatok:
1)

A párhuzamos osztályokban tanítók munkájának összehangolása.

a)

Közösen összeállított felmérők és versenyanyagok készítése, értékelése.

b)

Tapasztalatcserék, egymás munkájának segítése.

c)

Tanmenetek egyeztetése.

2) Együttműködés a szülőkkel. Minden kínálkozó alkalmat megragadunk a szülői házzal való építő
együttműködésre.
a)

Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, nyílt szakköri hét.

b)

Szülők meghívása ünnepségekre, egyéb iskolai rendezvényekre.
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c)

Családlátogatások.

d)

3 havonkénti megbeszélés az IPR keretén belül a HHH-s szülőkkel.

3)

Folyamatos kapcsolatot tartunk a védőnővel, az iskolarendőrrel, akik előzetesen

megbeszélt témákban órákat tartanak tanulóinknak.
4)

Szoros együttműködés a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, valamint a
Gyermekjóléti Szolgálattal.

5)

Hatékony együttműködés az intézményben működő munkaközösségekkel.

a)

Egymás munkájának segítése, közös programok.

b)

Kölcsönös hospitálások, tapasztalatok megbeszélése

3. Óralátogatások
A munkaközösség vezetői óralátogatások egyeztetése az intézményvezető-helyettessel megtörtént.
Az óralátogatások ütemezése a tanévben:
Szlanyinka Dóra

november

Kissné Szücs Nóra

március

III. A feladatok végrehajtásának ütemezése
A programok és versenyek időpontja előre nem látott okok miatt változhat!

Szeptember
Feladat
Tanévnyitó
ünnepségszervezése– Elsős
tanulóink fogadása
Tanévkezdéssel kapcsolatos
teendők
Tantermek dekorálásaMunkaközösségi foglalkozás
A vállalt feladatok
megbeszélése, pontosítása.
Faliújság elkészítése
A kötelező felülvizsgálatra
küldött gyerekek pedagógiai
jellemzésének elkészítése,
továbbítása
Az országos feladatmegoldó
versenyekre való igény

Időpont
2021. szeptember 1.

Felelős
4. évfolyam

2021. szeptember

alsó tagozaton tanítók

2021. szeptember
2021. szeptember 6.

alsó tagozaton tanítók
Nagyné

2021. szeptember-2.hét
2021. szeptember 15.

2. évfolyam
osztályfőnökök,
MTné

2021. szeptember 1-től
folyamatosan

Nagyné,
osztályfőnökök
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felmérése, jelentkezési lapok
elküldése. ( Bendegúz,
Bonyhád)
Szülői értekezlet az alsó
tagozaton
Szüreti felvonulás
Felolvasó nap
A magyar népmese napja
tiszteletére

2021. szeptember 4. hét

alsó tagozaton tanítók

2021. szeptember 25.
2021. szeptember 30.

alsó tagozaton tanítók
alsó tagozaton tanítók

2021. október 2. hét

Pál M, Nagyné,

2021. október 6-23.

4. évfolyam

2021. október 2. hét.

Nagyné

Hungarofit mérés

2021. november 1.hét

Márton napi projekt

2021. november 11.

Nyílt napok
Nyílt szakköri hét

2021. november 2.hét
2021. november 2.hét

Az alsó tagozaton
testnevelést tanítók
Főszervezők: Bertáné,
Balázsné
Kissné, Nagyné, Dömény K,
Szőkéné
alsó tagozaton tanítók

Kenguru Nemzetközi
Matematika Verseny nevezés
Levelezős versenyek
figyelemmel kísérése

2021. november 19.

Fehér A

Folyamatosan

osztályfőnökök

Helyi matematikai verseny
3-4. évf.

2021. november 3.hét

Csehák-Antus Zs., Dömény
K, Bertáné

Igazgatói szünet:
Pályaválasztási nap

2021. november 12.

osztályfőnökök

2021. december 1. hét

1. évfolyam

2021. december 8.

Főszervezők: ,
Szőkéné,Kissné
Csehák-Antus Zs

Október
Könyvtári órák beindítása
1., 2., 3., 4. évfolyam
Faliújság elkészítése
(okt.6.,23.)
Munkaközösségi foglalkozás
Márton nap előkészítése
November

December
Faliújság elkészítése –
Mikulás
Mikulás kupa
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Rendkívüli felülvizsgálatra
küldött gyerekek pedagógiai
jellemzése.

2021. december 1.hét.

osztályfőnökök

Mikulás a művelődési
házban
Karácsonyi vásár
Karácsonyi dekoráció

2021. december 6.

alsó tagozaton tanítók

2021. december 10.
2021. december 2. hét

alsó tagozaton tanítók
2. évfolyam

Karácsonyi műsor

2020. december 20. 11 óra

alsó tagozaton tanítók

Felkészítés a Zrínyi
matematikai versenyre.

2022. január 3. héttől
folyamatosan

matematikát tanítók
(3-4. évf.)

Félévzárással kapcsolatos
teendők
Félévi osztályozó értekezlet
Munkaközösségi
foglalkozás
A farsangi bállal kapcsolatos
teendők megbeszélése.

2022. január 3. hét.

osztályfőnökök

2022. január 21.

Puskásné

Január

Nagyné

Február
Faliújság elkészítése
Farsang- Sportcsarnok
Szülői értekezletek
Farsangi bál

2022. február 1. hét
2022. február 1. hét
2022. február 12. 14 óra

1. évfolyam
Nagyné, Puskásné, Bertáné
osztályfőnökök
alsó tagozaton tanító nevelők

Zrínyi matematikai versenykíséret
Magyar Nyelv Hete
Simonyi Zs. helyesírási
verseny (4.évf.)

2022. február 21.

Matematikát tanító nevelők

2022. február 3.hét

Tóth Z, Nagyné, , Dömény
K.

2022. február 4. hét

Magyar nyelvet tanító
pedagógusok

2022. március 1. hét

3. évfolyam

Kazinczy
szépkiejtési verseny (4. évf.)
Szövegértési verseny 2.3.4.
évfolyamon
Március
Faliújság elkészítése
tavasz
március 15.

4. évfolyam
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Kenguru Nemzetközi
Matematikai verseny
„Boldogságóra”
Bemutató óra

2022. március 17.

Fehér A, Szőkéné,

2022. március 3.hét

Puskásné
Csehák-Antus Zsuzsanna

2022. április. 1.hét

2. évfolyam

2022. április 4-8-ig.

Főszervező: Csehák-Antus
Zsuzsanna
Nagyné,
Dömény K
Tóth Z, Nagyné,

Április
Faliújság elkészítése
húsvét
Digitális témahét

KÖNYV HETE – projekt
2022. április 11. 14 óra
Alsós szavalóverseny
Író-olvasótalálkozó a
2022. április 2. hét
művelődési házban.
Munkaközösségi foglalkozás 2022. április 2. hét
A Gárdonyi nap előkészítése,
a programok pontosítása.

Puskásné, Nagyné

Fenntarthatósági témahét

2022. április 25-29-ig.

Főszervezők:, Szőkéné
Dömény K Kissné, Nagyné,
Bertáné.,

Hungarofit mérés

2022. április 3. hét

testnevelést tanítók

Felkészítés az édesanyák
köszöntésére

2022. április. 4. hét

osztályfőnökök

Faliújság elkészítése –
Anyák napja

2022. május 1. hét

3. évfolyam

Anyák napi ünnepség
Édesanyák köszöntése
Gárdonyi Nap
Tanulmányi kirándulások
Faliújság év vége-nyár

2022. május 1. hét

elsős tanítók

2022. május 6.
2022. május - folyamatosan
2022. május 4.hét

alsó tagozaton tanító nevelők
Minden osztályfőnök
2. évfolyam

A tanévzárással kapcsolatos
teendők

2022. június 1.hét

osztályfőnökök

DIFER követő mérés
2. évfolyam

2022. június 11.

2. évfolyamon tanító nevelők

Május

Június
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Osztályozó értekezlet

2022. június 10.

Márkusné, Puskásné

Tanévzáró műsor
szervezése
Tanévzáró ünnepség
Tanévzáró értekezlet

2022. június 21.

2. évfolyam

2022. június 21. 17 óra
2022. június 27. 9 óra

minden pedagógus
Márkusné

2022. augusztus 4.hét .

minden pedagógus

Augusztus
Tanévkezdéssel kapcsolatos
teendők
Munkaközösségi foglalkozás
Alakuló értekezlet

2022. augusztus 4. hét
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Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
Fadd
ÁTMENET
MUNKAKÖZÖSSÉG
MUNKATERVE
2021/2022.
Összeállították:
A munkaközösség tagjai
Szerkesztette:
Dömény Krisztina
mk. vezető
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Átmenet: „nevelési-oktatási szakkifejezésként általában úgy értelmezik, mint azt a
folyamatot, melynek során az egyik környezetből másikba váltás történik, gyakran
együttesen az egyik nevelés-oktatási szintből a másikba történő váltással.” Más, tágabb
értelemben vett meghatározásban nemcsak a nevelési-oktatási szint váltását (pl. óvodából
iskolába lépést) tekinthetjük átmenetnek, hanem a beszokás idejét (az első találkozástól a
„berendezkedésig”), vagy akár egy tanteremváltást, pedagógusváltást is. Az átmenet
egyfajta kultúraváltozást jelent a gyermek számára.
Az általános iskolának nagyon fontos feladata, hogy minden gyermeket hozzásegítsen
ahhoz, hogy sikerrel vegye az akadályokat az élet minden területén.
A megfelelően támogatott oktatással, neveléssel megelőzhetjük az iskolai sikertelenséget és
a lemaradást. Az érzelmi tényezőknek nagy hatásuk van, de csak részben felelősek a tanulás
eredményességéért. A gyermek tanulmányaiban való elindítása, személyiségének
fejlesztése, formálása nagy felelősség mind a szülő, mind a pedagógus számára. Az, hogy a
gyermek milyen nevelési és oktatási módszerekkel találkozik, jelentős mértékben
befolyásolja – segíti vagy gátolja, késlelteti – a fejlődését és személyiségének
kiegyensúlyozott alakulását. Ha megfigyeljük a gyermek tevékenységét, az értelmi
képességei is megmutatkozhatnak. Mielőtt első látásra ítélnénk, nézzük meg, hogy mire
képes. Ezt kell tennie az első osztályos tanítónak. Az óvodából kilépő gyermek egy
szervezett, szabályokkal teli világba érkezik. A tanító feladata ezeket a szabályokat úgy
kialakítani, hogy ne jelentsenek éles váltást, és lehetőséget adjanak a fokozatos elfogadásra.
A kisdiák új élete a tanulásra koncentrál, és ehhez ki kell alakítani a megfelelően
szeretetteljes, elfogadó környezetet.
Figyelemmel kísérjük az alsó tagozatból a felső tagozatba került tanulók beilleszkedését,
tanulmányi eredményeit.
Annál is inkább, mert ez nem problémamentes időszak a gyermekek életében. A gyerekek
kikerülnek a tanító nénik rendszeres felügyelete alól, lesznek, akik azt hiszik, hogy most
hirtelen „nagyok lettek”, ezért az 5. évfolyam elején tanulási problémák jelentkezhetnek.
Az alsó tagozatból kilépő tanulókat fel kell készítenünk a felső tagozat követelményeire,
ebben mind az alsós tanítók, mind a felső tagozaton tanító tanárok segítséget nyújtanak.
A munkaközösség célja és feladatai:

-Az iskolába lépő gyermekek számára az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése
-A leendő első osztályosok érdeklődésének felkeltése, az iskola megismerése
-A kölcsönös pedagógiai munka megismerése
-Módszerek tapasztalatok cseréje
-Nyílt napok, bemutatók, közös programok megszervezése, megtartása
-Az iskolánkba történő beiskolázási kedv növelése a szülők körében
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-Szociális készségek folyamatos fejlesztése
-Derűs nyugodt légkör megteremtése
-Egyéni képességekre épülő tanulásszervezés
-Tanórai és tanórákon kívüli tevékenységek során segíteni a tanulókat az alsó - felső tagozat
közötti átmenethez való zökkenő mentes alkalmazkodásban
-Folyamatos együttműködés az alsós és felsős munkaközösséggel, az együttműködés
formáinak bővítése.
-Alsós és felsős nevelők, gyerekek közti aktív munkakapcsolat kialakítása
További feladatok:
6) Kapcsolattartás az óvodával.
a) Kölcsönös látogatások, tapasztalatok megbeszélése.
b) Tájékoztatás tartása az óvodában iskoláról
c) Iskolanyitogató foglalkozások (kézműves, sport
d) Szülői értekezletek tartása május hónapban.
e) „Picur tábor” megszervezése

7) Hatékony együttműködés a felső tagozaton működő munkaközössége
a)
Az alsó és felső tagozat közötti átmenet segítése.
b)
Egymás munkájának segítése, közös programok.
c)
Nyílt óra a leendő ötödikes szülők számára
d)
Kölcsönös hospitálások, tapasztalatok megbeszélése

Munkaközösség tagjai:
-Bertáné Fink Barbara
-Fehér Andrea
-Hartmann Zsófia
-Lencsésné Lehőcz Orsolya
-Nagyné Fodor Irén
-Sándor Gábor Pál
-Szőkéné Dombi Márta
-Tóth Zita
-Vida Andrea
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Szeptember
Feladat
Munkaközösségi foglalkozás
A vállalt feladatok
megbeszélése, pontosítása.
Tanévnyitó
ünnepségszervezése– Elsős
tanulóink kísérése,fogadása
és megajándékozása.
Tanévkezdéssel kapcsolatos
teendők egyeztetése az Alsós
munkaközösséggel közösen.
Bemeneti mérések
megíratása az 5.
osztályokban.

Időpont
2021.augusztus

Felelős
Dömény K.

2021. szeptember 1.

4. évfolyam

2021. szeptember 6.

alsó tagozaton tanítók

2021. szeptember 2. hét

Fehér A. Tóth Z. Hartman
Zs.

Szakmai megbeszélés-az
iskolába lépő BTM-es
gyerekek fejlesztési
dokumentációjának
áttekintése.
A kötelező felülvizsgálatra
küldött gyerekek pedagógiai
jellemzésének elkészítése,
továbbítása.
Szülői értekezlet az alsó
tagozaton. (online)

2021.szeptember 17.

1. évfolyamon tanítók
Dömény K.

2021. szept. 17.

osztályfőnökök,
Puskásné, Barta E.

2021. szeptember 4. hét

alsó tagozaton tanítók

Október
Első osztályosok
2021. október 8.
diagnosztikai
fejlődésvizsgálatának jelzése.
Hospitálások az 5.
2021. október 2.hét
osztályokban magyar és
matematika órákon.
Közös munkaközösségi
2021. október 3. hét
foglalkozás az Alsós
munkaközösséggel.
Átmenet értekezlet 4-5.
osztály. Tájékozódó
felmérések eredményei,
tapasztalatai. A hospitálások
tapasztalatai.

1. évfolyamon tanítók
Szőkéné, Fehér A.
Tóth Z. Hartman Zs.
Nagyné
Fehér A. Szőkéné,
Vida A. Sándor G.
Dömény K.
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November
Márton napi projekt

2021. november 11.

Dömény K.

Nyílt napok
Nyílt szakköri hét

2021. november
2021. november

alsó tagozaton tanítók

Pályaválasztási nap

2021.november

Dömény K.

December
Mikulás kupa

2021. december 8.

Dömény K.

2021. december 17.
2021. december 10.

Fehér Andrea, Szőkéné,
Puskásné
Dömény K.

Óvónők látogatása az első
osztályokban.

2022. január 3. hét.

1. évfolyamon tanítók

Munkaközösségi foglalkozás

2022. 4. hét.

Dömény K.

2022. február 23.

Dömény K. Pappné, Fehér
A. Nyárai L.

2022.március 2. hét

5. évfolyamon tanító tanárok

2022. március

Márkus Tiborné
leendő 1. osztályos tanítók

DIFER mérések
elvégzésének határideje
Karácsonyi vásár

Január

Február
I. Iskolanyitogató
foglalkozás
Óvoda-iskola kapcsolatának
erősítése. Kézműves
foglalkozás.

Március
Nyílt nap az 5. osztályokban
a leendő ötödik osztályos
szülők számára.
Szülői értekezlet a leendő
első osztályosok szüleinek az
óvodában.
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Április

Digitális témahét
Fenntarthatósági témahét

2022. április 4-8-ig.
2022. április 25-29-ig.

Dömény K.
Dömény K.

Felkészítés az édesanyák
köszöntésére.
Ajándékkészítés.

2022. április. 4.hét

elsős tanítók,
osztályfőnökök

Anyák napja
Anyák napi ünnepség.
Édesanyák köszöntése.
A leendő elsős tanítók
látogatása az óvodában.

2022. május 1. hét

elsős tanítók

2022. május 2. hét

leendő 1. o. nevelők

Szülői értekezlet a leendő
első és ötödik osztályosok
szüleinek.
II. Iskolanyitogató
foglalkozás
Sportvetélkedő a
nagycsoportos óvodásokkal.

2022. május

leendő 1. o. nevelők
leendő 5. o. nevelők

2022. május 3. hét

Az 1. évfolyamon tanítók,
leendő első osztályos
nevelők.

Leendő 5. osztályos
osztályfőnökök látogatása a
negyedik évfolyamon
Munkaközösségi
foglalkozás
Az éves programok
értékelése, a tapasztalatok
megbeszélése. Javaslatok a
jövő évre vonatkozóan.

2022 május 3. hét

A negyedik évfolyamon
tanítók,
leendő 5. o. nevelők
munkaközösség tagjai

Május

2022. május 4. hét

Június
Óvónők és a leendő
2022. június 3.hét
1.osztályos tanítók
tapasztalatcseréje az első
osztályba lépő gyermekekről.

óvónők, leendő 1.osztályos
tanítók
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Augusztus
Picur tábor
A leendő első osztályosok
ismerkedése az iskolával, és
az elsős tanító nénikkel.
Munkaközösségi foglalkozás
Alakuló értekezlet

2022. augusztus 4. hét

leendő elsős tanító nénik

2021. augusztus 4. hét

Dömény K.
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MUNKATERV
a
Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
felsős osztályfőnöki munkaközösségének
tevékenységéhez
2021/2022. tanév
Készítette:
Rábóczki Dóra
A munkaközösség tagjai
Osztályfőnökök
6.a Rábóczki Dóra
6.b Szemerey Eszter
7.a Gerendai Mariann
7.b Frankné Székelyi Judit
8.a Lencsésné Lehőcz Orsolya

Pedagógusok
Bali Ervin
Nyigrényi Edit
Papp Ernő
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Célkitűzéseink
Munkánk tartalmát, céljait és feladatait iskolánk PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁBAN és HELYI
TANTERVÉBEN rögzített irányelvek határozzák meg.


A tagozatok megfelelő együttműködésének megtartása



Egységes pedagógiai gyakorlat a tanulás tanítása módszerek alkalmazásában



Pályaorientációs programok működtetése



Óralátogatások, hospitálások, belső és külső módszertani továbbképzéseken történő részvétel



Pályázataink nyomon követése, működtetése, fenntartása (EFOP 3.1.5)



Együttműködés az Alsós, az Átmenetek és a Szabadidős munkaközösségekkel



Együttműködés a védőnői szolgálattal és az iskolarendőrrel



Magatartás és tanulmányi verseny működtetése



Iskolaudvar tisztaságának felügyelete felelős osztályokkal

Hónapokra lebontott program
Hónap
Szeptember

Október

A munkaközösség
programja
 Célok, feladatok
meghatározása
 Éves munkaterv
leadása (szept. 23.)
 1. Mk. foglalkozás:
programok,
lehetőségek
 Magatartás és
tanulmányi verseny
elindítása
 Szüreti felvonulás
(szept. 25.)
 Német nyelvi próba
mérés (szept.22.)
 Faliújság: okt. 6.
 2. Mk. foglalkozás:
3. hét
 előkészületek a
Márton napra

Osztályfőnöki teendők

Adminisztráció,
ügyviteli feladatok

 Osztálydekoráció
elkészítése
 Iskolaudvar felügyeleti
rendszere
 Tartós tankönyvek
kiosztása
 Iskolarendőri és
védőnői órák beépítése
az osztályfőnöki
tanmenetbe
 Fogadóórák beépítése
az órarendbe
 középiskolák
képviselőinek
fogadása(8. oszt.)
 5. évf-on
családlátogatás
 Szociometria kitöltése
5. évf-on
 Szülői értekezlet 5-6-78. évf. (szept.27.-okt.1.)
 Érzékenyítő
osztályfőnöki órák (6-78. évfolyamon)
 Hospitálások szervezése
 Megemlékezés az aradi
vértanúkról oszt.fői
órán

 Anyakönyvek,
bizonyítványok leadása
 A tanmenetekhez
egységes módszertani
elemek illesztése
 Tanmenetek leadása
(szept. 24.)
 Felülvizsgálati kérelmek
dokumentációja

 Új tanulóknak
anyakönyv nyitása
(törzslapszám,
naplósorszám
KRÉTÁBAN)
 Év eleji statisztika
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November

 Faliújság: Márton-nap
 Márton nap
(nov.11.)
 3. Mk megbeszélés: 1.
hét
előkészületek a
Pályaválasztási napra és
a karácsonyi vásárra
 Pályaválasztási
nap(nov.12.)

 Megemlékezés az 1956os és 1989-es
eseményekről
(okt.22.12 óra)
Faliújság: 1956. (felelős:
8.osztályos
osztályfőnökök)
 Nyílt szakköri
hét(nov.15-19.)
 Nyílt nap (nov.16-17.)
 Nyílt napok a
középiskolákban,
szakmatúrák látogatása,
Pályaválasztási kiállítás
Szekszárdon(8.o)
(nov.12.)



Őszi szünet:
okt.25-29.

December

 Karácsonyi vásár
(dec.10. pént.)
 Faliújság: karácsony

 Télapó ünneplése
osztálykeretek között
 Karácsonyi műsor
(dec.20. 12 óra)

 Téli szünet:
dec. 22-dec.31.

Január

 A szociometria
ismertetése (5.évf.)
 4. Mk. megbeszélés: 3.
hét
Farsangi előkészületek

 I. félév vége: jan. 21.
 Bizonyítványosztás:
jan.24-28.

 Félévi osztályozó
értekezlet: jan.21.

Február

 Farsang
lebonyolítása
(febr.11.)

Március

 Faliújság: 1848.
márc.15.(felelős:5.o
osztályfőnökök)
 Víz világnapja
márc.22.

Április

 5. Mk megbeszélés:
3. hét
előkészületek
Gárdonyi-napra és a
Környezetvédelmi
napra
 Holokauszt emléknap
(ápr 16.)

 Szülői értekezlet
(jan.31-febr.4.)
 Továbbtanulás:
jelentkezési lapok
továbbítása: febr.17.

 Félévzáró értekezlet:
febr.9.(5.évf.
szociometria
ismertetése)

 Megemlékezés 1848ról
(márc.11.12 óra)
 Emlékfa
ültetés:8.
osztályok
 Klímamérés kérdőív
kitöltése (8.o)






Digitális témahét
(ápr.4-8.)
Tavaszi szünet:
ápr.14-19.
Fenntarthatósági
témahét
(ápr.2529.)
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megemlékezés
történelem órákon
 Környezetvédelmi
nap, Föld napja
„Madarak és Fák
napja” a
Fenntarthatósági
témahét keretein
belül

Május

 Gárdonyi- nap
lebonyolítása (május
6.)

 Ballagás szervezése
(7-8.o)
 Idegen nyelvi
kompetenciamérés
 Kompetenciamérés

Június

 Faliújság: Ballagás
 Az éves munka
értékelése

 Megemlékezés a
Nemzeti
Összetartozás
napjáról (jún.4.)
 Naplók lezárása
 Bizonyítványok,
anyakönyvek
kitöltése
 Tartós tankönyvek
beszedése
 Klímamérés
eredményeinek
ismertetése (8.o)

 Osztályozó értekezlet
(jún.10.)
 Ballagás (jún.18.10 óra)
 Bizonyítványosztás,
tanévzáró ünnepély
(jún.21. 17 óra)
 Tanévzáró értekezlet
(jún.27.)

Fadd,2021.szeptember 23.
Rábóczki Dóra
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40. Az iskolai könyvtár működése

Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
Iskolai könyvtár működési szabályzata
1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei
Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a
neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását,
megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek
oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.
Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. Az iskolai
könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. A tankönyveket
külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos
szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.
Az iskolai könyvtár megállapodás alapján a községi könyvtár részét képezi. A községi könyvtári
feladatok ellátásának személyi feltételeiről az önkormányzat gondoskodik.
Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány szabadpolcos
elhelyezésére
és
legalább
egy
iskolai
osztály
egyidejű
foglalkoztatására,
b)
legalább
háromezer
könyvtári
dokumentum
megléte,
c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása,
d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához,
a
könyvtár
működtetéséhez
szükséges
nyilvántartások
vezetéséhez,
katalógus
építéséhez szükséges eszközökkel
Könyvtárunk
kapcsolatot
tart
más
könyvtárakkal.
2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai
Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:
a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai
foglalkozások tartása,
d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok
igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.
Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá:
a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,
b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,
c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok
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Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros a következő feladatokat látja el:
- előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását
előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt
- közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,
- követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának alakulását
- követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,
- az éves tankönyvrendeléskor az iskolai tankönyvfelelőssel együttműködve beszerzi az
elhasználódott kötetek pótlását célzó vagy újonnan kiadott tankönyveket,
- a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tankönyvelhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.
Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett
tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanulóknak.
Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell
hozni az iskola honlapján.
4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok
Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása
- az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni
- a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni
- az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén nyilvántartásba
kell venni
A könyvtár szolgáltatásai a következők
A szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az
utóbbiak korlátozott számban),
- tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.:
térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése,
- információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével,
- lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata,
- tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.
- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása
- könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása
- tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról .

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi tanulója és munkavállalója igénybe veheti.
A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe vehetik.
A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók
használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes.
A könyvtárhasználat szabályai

kölcsönzése

és

olvasótermi
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A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a tanulóknak
minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki). A nyári
szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett kölcsönzési
időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő tanév első tanítási hetében
kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az
időtartamra
kölcsönözhetők
ki,
ameddig
a
tanuló
az
adott
tárgyat
tanulja.
A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon 13.00-15.00-ig nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a
tanulók igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az könyvtár ajtajára illetve hirdetőjére kifüggesztett,
az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak.
1. sz. melléklet az iskolai könyvtár SZMSZ-éhez
Gyűjtőköri szabályzat
1. Az iskolai könyvtár feladata:
Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat
és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolai
könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb
dokumentumok előállításához, a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartásához
szükséges eszközökkel.
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű könyvtár, amelynek legalapvetőbb sajátos feladata az
iskolai oktató nevelő munka megalapozása.
E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és
rendelkezésre bocsátja dokumentumait.
2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai:
Gyűjtőkör:
A
dokumentumoknak
különböző
szempontból
meghatározott
köre.
A
szisztematikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri
szabályzata. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban leírt
fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg.
Az állománybővítés fő szempontjai:
Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre szélesebb körű
szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgondolt, az igényekhez
rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre.
Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével határozhatók
meg:
-A szaktanárok gondos választása ellenére is néha elengedhetetlenné válik, hogy a tanulók
által nem használt tankönyvekből is szerezzünk be néhány könyvtári példányt - elsősorban tartós
tankönyvekből -, mert azok olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek különösen
hasznosak lehetnek az egyes tantárgyakkal elmélyültebben foglalkozó diákok számára (pl. matematika,
fizika, kémia feladatgyűjtemények).
3. Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők
3.1. Könyvtárunk típusa: iskolánk alapfokú oktatási intézmény, ahol nappali rendszerben a 8
évfolyamos általános iskolai oktatás történik.
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3.2.

Földrajzi

elhelyezkedése:

Fadd

településen

található,

az

általános

iskola

épületében

3.3. Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai program
megvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt az általános és sajátos pedagógiai
program megvalósításában, illetve általános nevelési céljainkban. Állományával segíti a diákok és a
pedagógusok felkészülését tanóráikra, ahol biztosítja a szükséges dokumentumok, pl. verseskötetek,
kötelező olvasmányok, növényhatározók, atlaszok stb. használatát is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy
a könyvtáros segítségével a magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervi követelményeiben szereplő
könyvtári órák megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri szabályzatban szereplő dokumentumok, valamint
a katalógus és a könyvtár, mint rendszer használatát a tanulók elsajátíthassák.
4. A könyvtár gyűjtőköri szempontjai:
Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkör, amely megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és
használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozzák az általános iskolában folyó
oktató
nevelőmunkát.
A tanulók részéről teljességre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt.
4.1 Tematikus (fő és mellék gyűjtőkör):
Fő gyűjtőkör:
A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés.
A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg:
- lírai, prózai, drámai antológiák
- klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei
- egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei
- nemzetek irodalma (klasszikus és modern irodalom)
- tematikus antológiák
- életrajzok, történelmi regények
- ifjúsági regények
- általános lexikonok
- enciklopédiák
- az etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok
- a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alap- és középszintű
segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
- a általános iskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok
- helyismereti és helytörténeti kiadványok
- a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok
- a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
- a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
- pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana
- az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
- szaklapok, magyar és idegen nyelvű folyóiratok,
- kiadványok az iskolai könyvtár állománygyarapításához, pl. mintakatalógusok, tantárgyi bibliográfiák,
jegyzékek,
- az oktatással összefüggő statisztikai kiadványok, kimutatások
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Mellék gyűjtőkör:
-a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre
-audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. (A könyvtár állományába tartozó, korábban
használt egyéb audiovizuális dokumentumok, , audio- és videokazetták válogatásra, selejtezésre
szorulnak).
4.2. Tipológia / dokumentumtípusok:
a) Írásos nyomtatott dokumentumok
- könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv
- periodikumok: folyóiratok
-térképek, atlaszok
b) Audiovizuális ismerethordozók
-képes dokumentumok (diafilm, DVD, videokazetta)
-hangzó dokumentumok (CD, )
c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók: CD-ROM, multimédiás CD-k
4.3 A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége:
a) A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül
A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva a teljesség igényével:
-lírai, prózai és drámai antológiák
- klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei
- klasszikus és kortárs szerzők teljes életműve
A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye nélkül:
-a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató - alap- és
középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok,
a helyi tantervekhez kapcsolódó "kötelező" és ajánlott olvasmányok ,
az etika- és hittan tantárgyak tanításához szükséges dokumentumok ,
a nevelés, oktatás elméletévei foglalkozó legfontosabb kézikönyvek
a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek
az iskolai könyvtár tevékenységét érintő jogszabályok, állásfoglalások
b) Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, valamint a pénzügyi, tárgyi
szempontokat figyelembe véve):
nemzetek irodalma (klasszikus és modem irodalom)
tematikus antológiák
életrajzok, történelmi regények
ifjúsági regények
általános lexikonok
enciklopédiák
a tananyaghoz kapcsolódó - a tudományokat részben vagy teljesen bemutató alapszintű
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segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő művek
2. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez
könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat
1. A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai,
adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használhatják. Szükség esetén az
iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás
megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor a
könyvtári tagság is megszűnik.
A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri:
●
●
●
●
●

név (asszonyoknál születési név),
születési hely és idő,
anyja neve,
állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,
személyi igazolvány vagy útlevél száma.

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek. A
tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az intézményvezető –helyettes tájékoztatja a
könyvtáros tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk
kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják
2. A könyvtárhasználat módjai
-helyben használat,
-kölcsönzés,
-csoportos használat
2.1 Helyben használat
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
- a kézikönyvtári állományrész,
-

a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, muzeális
dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok)

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a
könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad:
az információk közötti eligazodásban,
az információk kezelésében,
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a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
a technikai eszközök használatában.
2.2 Kölcsönzés
o A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
o Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető 3 hét időtartamra. A
kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható újabb három hétre.
A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükség
esetén négy hét lehet.
Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött
tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni. A
pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot az
anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos
szabályokat SzMSz-ünk 4. sz. melléklete tartalmazza.
Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentum árát a károkozó
köteles megtéríteni.
A könyvtár nyitva tartási ideje
hétfő 13.00-15.00
kedd 13.00-15.00
szerda 13.00-15.00
csütörtök 13.00-15.00
péntek 13.00-15.00
2.3 Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osztályfőnökök,
a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.
A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett
ütemterv
szerint
kerül
sor.
A könyvtáros szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.
3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai
-információszolgáltatás,
-szakirodalmi témafigyelés,
-irodalomkutatás,
-ajánló bibliográfiák készítése
-internet-használat
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3. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez
Katalógusszerkesztési szabályzat
1. A könyvtári állomány feltárása
Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A könyvtári
állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi
(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:
● raktári jelzet
● bibliográfiai és besorolási adatokat
● ETO szakjelzeteket
● tárgyszavakat
1.1 A dokumentum-leírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás) és
biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása
minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített
leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok szabályok
érvényesek.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:
● főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat
szerzőségi közlés kiadás sorszáma, minősége
megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve
oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret
● sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám
● megjegyzések kötés: ár, ISBN szám
A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét.
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
● a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe)
●

cím szerinti melléktétel

●

közreműködői melléktétel

● tárgyi melléktétel
1.2 Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezetjük a
dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek raktári jelzete a
betűrendi jel, azaz Cutter-szám.
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A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja.
Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.
1.3 Az iskolai könyvtár katalógusa
A tételek belső elrendezése szerint:
- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)
- tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)
Dokumentumtípusok szerint:
- könyv
4. sz. melléklet a
Az iskolai könyvtár SzMSz - éhez
Tankönyvtári szabályzat
I. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény
16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről
Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan
felülvizsgál és frissít.
II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:
1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra.
2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján
használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra
az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az
ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan,
a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az
iskolai könyvtárba. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább
a huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező
olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola
tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.
4. A kölcsönzés rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény)
szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve
elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és
visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:
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NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
Az
iskolai
könyvtárból
a
20../...-as
tanévre
kaptam
tartós
tankönyvi
keretből
beszerzett
könyveket,
melyet
átvettem
az
iskolai
könyvtárban,
és
az
átvételt
aláírásommal igazoltam.
20…. június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós
tankönyveket .
A
tankönyvek
épségére,
tisztaságára
vigyázok.
Amennyiben
megrongálódik
vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más
forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni.
Sorszám
Aláírás

osztály
A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév közben
felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskola SzMSz-ben meghatározottak szerint az
iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű
használatából származó értékcsökkenést.
5. A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes
tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
Évente leltárlistát készít:
- az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)
- a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember)
- összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)
- összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig)
- listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)
- listát készít a könyvtárban található kötelező és ajánlott olvasmányokról
4. Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb.,
továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható
tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen.
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
az első év végére legfeljebb 25 %-os
a második év végére legfeljebb 50 %-os
a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
a negyedik év végére 100 %-os lehet.
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Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a
kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának
megtéríteni.
Módjai:
1. ugyanolyan könyv beszerzése
2. anyagi kártérítés az intézményvezető írásos határozatára
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A
tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, a
kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem
elbírálása
az
intézményvezető
hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
5. sz. melléklet
Az iskolai könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása
- felelősséggel tartozik az iskolai könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához
-szükséges
technikai
eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű
használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért,
- kezeli a szakleltárt
-folyamatosan vezeti a leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását, a digitalizálással
kapcsolatos feladatokat,
- jelzi a tankönyvfelelősnek a köztes időszakban a szakleltárban keletkezett hiányt,
-felelős a technikai eszközök és taneszközök állapotának megőrzéséért, a szükséges javítások
iránti igény bejelentéséért, kiemelt figyelemmel kíséri a nagy értékű eszközöket (számítógép,
DVD-lejátszó,.)
-munkakapcsolatot tart a munkaközösségek vezetőivel valamint a magyar nyelv és irodalom
munkaközösség minden tagjával, jelzi az esetleges problémákat,
-minden tanévben a tankönyvfelelőssel összeállítást készít az iskolai könyvtár számára beszerzendő
könyvekről, tartós tankönyvekről és oktatási segédletekről,
-a nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a könyvtárat
igénybe vevő tanulókat, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről,
-statisztikai
adatokat
szolgáltat
a
könyvtár
működéséről,
a
könyvbeszerzésekről,
- minden évben legalább egy alkalommal kimutatást tesz közzé a beszerzett fontosabb új könyvekről
-gondoskodik az iskolai könyvtár megfelelő állapotáról, az eszközök oktatásra alkalmas állapotának
fenntartásáról és a szekrények, fiókok, polcok rendjéről,
- kezeli a tanári kézikönyvtárat ,
-elvégzi a normatív tankönyvellátás felmérésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az összegzést,
kiosztja a normatív tankönyveket, begyűjti a kölcsönzéssel biztosított normatív tankönyveket,
-biztosítja az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését,
-felelős az iskolai könyvtár mindenkori zárásáért.
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41. A diákönkormányzati munka tervezése, munkaterve

Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT
MUNKATERVE
2021/2022. tanév

KÉSZÍTETTE:

Szemerey Eszter
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A diákönkormányzat célja a tanulók érdekeinek képviselete.
Fontos szabadidős programszervezési, közösségszervezői képessége van a jogvédelmi funkciója
mellett. A DÖK önállóbbá teszi a tanulókat, változatosabbá teszi a diákéletet.
Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünket.
Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük.
Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és tudják
alkalmazni a tanulói, a diákönkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is,
melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában.
Az elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet és programszervező
szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja a
működéséhez szükséges információkat, eszközöket.
A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá,
tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban,
sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.
Szeptemberben, januárban és júniusban diákgyűlést tartunk, ahol tájékoztatjuk iskolánk tanulóit a
diáktanács munkájáról, az éves programról, beszámolunk az eltelt időszak eseményeiről, illetve az előttünk
álló feladatokról.
Célunk, hogy a tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával történjen. A tanévet
akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok
mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat. Az intelligens kommunikáció és a Házirend
hatékony betartása érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az
osztályfőnöki munkaközösséget. Részt kívánunk vállalni a projektek lebonyolításában, akár önálló
programokkal is. Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes
éves munkaterv elkészítése, a projektek közös tervezése.
A DÖK működési területei, feladatai:
- a tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az iskolaközösségben
- a diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs csatornái (plakátok,
hirdetőtáblák szerkesztése)
- a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai
eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával
- kulturális rendezvények segítése (iskolai ünnepélyek, rendezvények, szabadidős programok
szervezése)
- egyéb tevékenységeink: versenyek lebonyolításában való részvétel, közös programok iskolán
kívüli szervezőkkel, kapcsolat a helyi újsággal

Szervezeti felépítés

Diákönkormányzatot segítő tanár: Szemerey Eszter
Diáktanács titkár: Pápai Barbara
Diáktanácstitkár – helyettes:
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Osztálytitkárok, helyettesek:
5.a Budai Gréta - Novák Dorina
5.b Mácsik Miron Attila - Papp Júlia
6. a: Csehák Kata – Fanta Máté
6. b: Schaffler Dóra – Szabó Miklós
7. a: Varga Kolos – Vass Boglárka
7. b: Papp Bálint – Prisztacs Gerda Andrea
8. a: Pápai Barbara – Szendi Ramóna
8. b: Nyerges Diána – Nyerges Tünde

Éves munkaterv
Szeptember
1.
2.
3.

DÖK – Alakuló ülés
Vezetőség választása, házirend
Az éves munkaterv megbeszélése, programjavaslatok

Október
1.
2.
3.

DÖK gyűlés
Megemlékezés az Aradi vértanúkról
Előkészületek Október 23 – ára, faliújság dekorálása
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4.

Márton – nap, november 11. előkészületek, dekorálás,
szervezés

November
1.
2.
4.
5.

DÖK gyűlés
Márton nap – faliújság dekorálása
Előkészületek a Pályaválasztási napra és a karácsonyi vásárra
Pályaválasztási nap (november 12.)

December
1.
2.
3.
4.

DÖK gyűlés
Mikulás ünnepségek szervezése - osztályprogramok
Karácsonyi vásár – előkészületek – dekorációk készítése
Karácsonyfa díszítése

Január
1.
2.

DÖK gyűlés
Farsangi előkészületek

Február
1.
2.
3.
4.

DÖK gyűlés
Farsangi előkészületek – plakátok, faliújság
Farsang lebonyolítása (február 11.), Disco Dj. Tosival
MATEKRA FEL! helyi szervezésű matematikaverseny –
előkészületek, díjazás

Március
1.
2.
3.
4.

DÖK gyűlés
1848. márc.15 – i ünnepély (faliújság dekorálása, ünnepély
lebonyolításában való segédkezés, a Művelődési Ház
dekorálása március 11 – re)
Víz világnapja március 22., faliújságra dekorációk készítése
Víz napjától a Föld napjáig programsorozat segítése

Április
1.
2.
3.

DÖK gyűlés
Előkészületek a Gárdonyi-napra
A könyv hete (projekt), Szavalóverseny, Irodalmi vetélkedő
segítése, a projekt díjazásában való segédkezés
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4.

Környezetvédelmi nap (április 22.)
Takarítási akció a Polgármesteri hivatallal együttműködve
„Madarak és Fák napja” projektben való segédkezés (április
22.)
Föld napja (április 22.), faliújságra dekorációk készítése

Május
1.
2.

DÖK gyűlés
DÖK közgyűlés

Június
1.
2.
3.

DÖK gyűlés – éves munka értékelése
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napjáról – június 3.
Református templom – versmondás, ének
Ballagás, Tanévzáró ünnepély lebonyolításában való
segédkezés – dekoráció készítése

Fadd, 2021. szeptember 14.
Szemerey Eszter

