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2020/2021. tanév 
 

1. Bevezető 
 

Az iskolai munkaterv célja, hogy meghatározza a tanév helyi rendjét, szabályozza az iskola-
nevelő-oktató munkáját és lebontsa az éves feladatokat. A munkaterv a köznevelésre vonat-
kozó hatályos törvényi előírásoknak megfelelő intézményi működést biztosítja, betartva a 
fenntartói utasításaiban foglaltakat. A 2020/2021. tanév Munkaterve a Dr. Batthyány-
Strattmann László Általános Iskola és Dunakiliti település hagyományaira, értékeire építve, a 
nevelőtestület jelen tanévre vonatkozó elképzeléseivel, valamint a törvényi változások össze-
hangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek. 
 
Az iskola olyan élettér, melyben a gyerekek nyitottak maradnak, feszültségtől mentes derűs 
légkörben gazdagodik személyiségük. Olyan felnőttekké neveljük őket, akik képesek lesznek 
az élet adta változásokhoz alkalmazkodni, a mai társadalom kihívásának megfelelni, és eliga-
zodni korunk problémái között. A tanítás- tanulás folyamatában a gondolkozásra helyezve a 
hangsúlyt, olyan programokat felvállaló iskola a miénk, mely az életkorhoz igazodva, az isko-
la gyermekeit figyelembe vevő, egyénre szabott lehetőségeket biztosít. Nevelési elveink és 
céljaink között a legfontosabb, hogy diákjaink a másik ember érdekeit, értékeit, törekvéseit is 
tiszteletben tartva tudjanak saját maguk és a társadalom hasznára cselekedni. A felnőtté válás 
folyamatában a család a legfontosabb tényező, ezért lényeges a családi összetartozás érzésé-
nek erősítése. A nevelő-oktató munka során éppen ezért elengedhetetlen követelmény a taná-
rok, szülők, diákok bizalmon és folyamatos párbeszéden alapuló együttműködésének kialakí-
tása, a segítő szándékú tanulói, szülői vélemény figyelembe vétele.  
Iskolánk 2020/2021-es tanévi munkatervében szereplő alap és hozzákapcsolódó feladatok 
meghatározóak, mindenkitől felelősségteljes munkát, kollektív megvalósítást igényelnek. A 
kötelező tanórai foglalkozásokon túl az iskolában tanulóinknak nem kötelező tanórai és tan-
órán kívüli személyiségfejlesztő tevékenységi formákat biztosítunk, a kialakított arculat, az 
elkezdett munka, a szülők elvárása, a tanulóink sikere, fejlődése érdekében ez kell, hogy to-
vább vigyen bennünket. Ezért továbbra is keresnünk és élnünk kell azokkal a lehetőségekkel, 
amelyek színesebbé, vonzóbbá, eredményesebbé teszik munkánkat. 
 
Az intézmény vezetésének felelőssége, hogy a Munkatervben megfogalmazott célok valóra 
váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó, a támogatói környezet bevo-
násával a tanév folyamán biztosítsa. 
 
2. Jogi alap 
 
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola 2020/2021-es tanévre vonatkozó munka-
terve az alábbi jogszabályi előírások figyelembe vételével készült: 
 

- A módosított dokumentumok megismerése, beépítése a munkaközösségek, osztályok 
munkatervekbe.  

- A munkaközösségi munkatervek elkészítése szeptember 16-ig  
- Az osztályfőnöki munkatervek elkészítése szeptember 20-ig  
- A tanmenetek aktualizálása, bemutatása a munkaközösségek vezetőjének szeptember 

16-ig  
       - Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szabályozza a 

2020/2021. tanév rendjéről 
 2011. évi CXC törvény: a nemzeti köznevelésről 



 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról. 

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

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet: a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről  

 2012. évi I. törvény: A munka törvénykönyvéről 
 1992. évi XXXIII Törvény: a közalkalmazottak jogállásáról  
 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-

vénymódosításáról 
 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módo-

sításáról 
 A 45/2014. (X.27.), a 22/2015. (IV.21.), és a 32/ 2015. (VI.19.) EMMI rendeletek, 

amelyek a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 
 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
módosításáról 

 A 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végre-
hajtásáról 

 Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 
  CXXIX. törvény 

 a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) 
    OM rendelet 

 15/2013 (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működésé-
ről 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbkép-
zésben résztvevők juttatásairól es kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22) Korm. 
rendelet módosításai 

 A 21/2015. (IV.17.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé támoga-
tás módosításáról 

 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet 
 A 326-os kormányrendelet átfogó módosítása a 235/2016. (VII.29.) Kormány-

rendelet 
 Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 
 
 A munkatervhez fűződő dokumentumok: 
- Alapdokumentum 
- Órakeret számítás 
- Tantárgyfelosztás 
- Munkaközösségek munkatervei 
- DÖK munkaterv, DÖK SZMSZ-e 
- Az iskola továbbképzési terve, és beiskolázási terve 
- Vezetői ellenőrzési terv 
- Pedagógiai Program 
- Helyi Tantervek 
- Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Közalkalmazotti Szabályzat 
- Házirend 
- Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készen-   

lét idején alkalmazandó eljárásrendről    



 
A munkaterv elfogadása a véleményezések figyelembe vételével a nevelőtestület törvényes 
jogköre! 
 
3. A 2020/2021-es tanév kiemelt feladatai  
 
3.1.  Szervezési-vezetési terület  
 
Az intézmény pedagógusaival és tanulóival kapcsolatosan számos organizációs feladat adó-
dik, ezek közül kiemelt figyelmet fordítunk a tanév során: 
• felkészülés a koronavírus fertőzés miatti online oktatásra szükség esetén.  
• az intézményi és pedagógus önértékelés folyamatának biztosítására.  
• a fluktuáció csökkentése tekintetében igyekszünk megfelelő alternatívát nyújtani a jó képes-

ségű tanulóknak.  
• a hatékony fejlesztő munka érdekében a BTMN-es, és SNI-s tanulók arányának szakmai 

ajánlások szintjére történő csökkentésére.  
• a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának csökkentésére.  
• a tanulóink családi háttérével való kapcsolattartás eredményességének növelésére.  
• az egyesületekkel való kapcsolattartás eredményességének növelésére.  
• a pedagógus minősítésben résztvevő kollégák munkájának segítésére.  
• továbbá külső partnerek bevonása a programok szervezésébe, a feltételek javításába. 
 
3.2.  Oktatási terület  
 
Az intézményünk nagy hangsúlyt helyez az alábbi feladatokra: 
• helyi tantervek elkészítése a felmenő rendszernek megfelelően.  
• a differenciált óravezetésre, az egyéni fejlesztés hatékonyságának, az elvárások színvonalá-

nak növelésére.  
• tanulói aktivitás növelésére az órákon.  
• a munkafegyelem fenntartására.  
• adminisztrációs fegyelem javítására, a dokumentumok naprakész, pontos vezetésére, új 

adatszolgáltatási dokumentumok elkészítésére.  
• reflexiók bejegyzésére dokumentumainkba.  
• a KRÉTA adminisztrációs rendszer teljes körű alkalmazására a szülőkkel való kommuniká-
ció elősegítése érdekében. 
 
3.3. Nevelés terület  
 
Az intézményünk fókuszába a nevelési területen az alábbi feladatok lesznek:  
• a tanulók délutánjának hatékony, motiváló erejű megszervezése az érdeklődés, tehetség je-

gyében.  
• a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, kiemelten kezelve az emberi, erkölcsi értékek felis-

merését és a tiszteletére nevelést.  
• a környezetünk javítása, fejlesztése, amelyben megjelenik az igényes külső és az igényes 

környezet elvárása.  
• a koncentráló képesség fejlesztése.  
• egészséges életre nevelés, egészségtudatos viselkedésformák bevezetése 
 
3.4.  Iskolai témahetek 
 
A 2020/2021. tanévben is lesznek témahetek, a következő három: 

 a „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1. – 5. között, 
 a Digitális Témahét 2021. március 22. - március 26. között, 
 a Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19. - április 23. között lesz. 
 



3.5.  Az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység célja és alapelvei 
 
Célok:  
Az elsődleges prevenció segítése, megerősítése a programba bevont köznevelési intézmé-
nyekben 
A veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, a veszélyhelyzet megszüntetésében való segítség 
A 3– 18 éves korosztály szociális jólétének javítása 
Az észlelő- és jelzőrendszer működésének erősítése 
Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése 
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása lehetősé-
geik maximális kihasználása érdekében 
A tanulók, a pedagógusok és a szülők részére adekvát szakmai segítség nyújtása 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának szakmai segítése, kiegészítése 
 
Alapelvek:  
Általános hozzáférés: az óvodai-iskolai szociális segítő munka igénybevételének lehetősége 
az adott köznevelési intézményben minden gyermek alapvető joga, ahhoz egyforma eséllyel 
hozzá kell, hogy férjen minden gyermek, tanuló 
A helyi igényekre támaszkodás: az adott területen megjelenő szükségletekhez igazodó, terve-
zett és gyakorlati eredményekre támaszkodó megvalósítás 
Folyamatos kölcsönhatás: interakciós viszonyban áll az iskolával. Az iskolai szociális munkás 
ott működik, azon a köztes területen, ahol az iskola és a gyermek hatóköre találkozik. 
Prevenció: az óvodás és iskoláskorú gyerekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek leg-
optimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javítá-
sával. 
 
4. A 2020/2021-as tanév feladatai 
 
4.1. Szakmai munka, tárgyi feltételei a 2020/2021-es tanévre: 
 
- az iskola egy telephelyen működik az 1-8. osztályokkal, 
- helyt adunk az T – Dance Művészeti Alapiskola, hitoktatás, valamint alkalmi csoportok 

foglalkozásainak, 
- a kastélyiskolában 9 tanterem áll rendelkezésre, az oktató-nevelő munkára. Minden osz-

tálynak saját állandó tanterme van, szaktanterem jelenleg kettő van: tornacsarnok és szá-
mítástechnika. 

- a számítástechnika tanteremben 20 asztali számítógép segíti a tanulók informatikai tudá-
sának fejlesztését, minden pedagógus rendelkezik laptoppal, valamint 30 db. tabletet ok-
tatási célokra áll rendelkezésre, 

- az iskolában a WIFI rendszer kiépített és teljes a lefedettség, 
- minden tanterem rendelkezik interaktív táblával, két tanteremben interaktív panel hasz-

nálható, 
- kettő szertárunk van több tantárgyhoz,  
- a kastélyiskola kihasználtsága teljes körű, 
- a közös használatú könyvtár az Integrált és Közösségi Szolgálati Térben (IKSZT) műkö-

dik, 
- oktatási segédeszközeink száma és minősége megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll-

nak. A tanításhoz és a hivatalos ügyek intézéséhez szükséges technikai eszközök a peda-
gógusok, tanulók rendelkezésére állnak: 8 db interaktív tábla, 2 db. interaktív panel, note-
bookok, számítógépek, írásvetítők, fénymásoló, telefon, projektorok, internet, WIFI, CD-
s magnók,  

- a tantermek bútorzata jelenlegi állapotukban megfelelő tanulóink életkorának, de az elkö-
vetkezendő években újak beszerzésére lenne szükség. A tantermek felújítottak, esztétiku-
sak, otthonosak,  



- az iskola közvetlen környezete esztétikus, a hátsó udvar parkosított. A szabadidő eltölté-
sére udvari fittness parkot és játszóudvart alakítottunk ki. Az udvar megőrizte funkciona-
litását. Az udvaron a pihenést kerti padok, kiülők, ill. 3 db fedett kerti kiülő biztosítja, 

- nyáron a balkont felújították, a bejárati ajtót új, korszerűre cserélték, a vizesblokkokat 
kifestették és egy hibás radiátort lecseréltek, a tantermekből hiányzó függönyöket pótol-
tuk,  

- korszerű, jól felszerelt és minden igényt kielégítő sportcsarnok biztosítja a mindennapos 
testneveléshez, gyógytestneveléshez a feltételeket, a kulturált körülmények között történő 
testnevelésórákhoz, sportfoglalkozásokhoz. A tornacsarnokot az önkormányzat a nyár fo-
lyamán kifestettette, újra csíkozták a küzdőteret. 

A környezettudatos szemlélet alakításához tárgyi eszközök beszerzésére lenne szükség. (Pl.: 
az iskola területén szelektív hulladékgyűjtő.) A zöld környezet megóvása, fejlesztése tovább-
ra is fontos feladatunk.  
 
A Pedagógiai Programban, Munkatervben megjelenő iskolai programok színvonalas megva-
lósításához források hozzárendelése szükséges. 

 
4.2. Tervezett pedagógus és tantestületi továbbképzések 
 

- Lehetőség szerint ingyenes képzéseket ajánlunk, a helyettesítést, cserét lehetőség sze-
rint biztosítjuk. Számítunk a POK támogató szervezőmunkájára a képzések szervezé-
sében. 

- Az Oktatási Hivatal által működtetett Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP) keresztül 
jó gyakorlatok megismerésével is bővítjük módszertani kultúránkat. 

- A civil szférából érkező ajánlatokat közvetítjük kollégáinknak (múzeumok, egyesüle-
tek képzései…) 

Előtérbe helyezzük az alábbi témakörök képzési lehetőségeket: 
 Továbbképzések a Nemzeti Köznevelési Törvény változásaihoz, és a kerettantervhez 

kapcsolódva. 
 Tanulás irányítási módszerek bővítése. 
 Tanulás tanítása. 
 Közösségfejlesztés, konfliktuskezelési technikák elsajátítása. 
 Fejlesztő értékelés metodikájának fejlesztése. 
 Testnevelés módszertani képzések, Netfitt programcsomag alkalmazása. 
 Felkészítés a minősítő vizsgákra, portfólió készítésre. 
 Nyugat-Magyarországi Egyetem képzéseit elsősorban természet-tudományos tantár-

gyak esetében. 
 
5. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai  
 
5.1. Folyamatos nevelési és oktatási feladataink a Pedagógiai Program megvalósítása 

érdekében:  
 Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése.  
 A Köznevelési törvény szerinti kerettantervekben megjelenő tartalmak megjelenítése a 

tanulási folyamatokban (1.-8. osztály).  
 OKÉV mérések, központi írásbeli, nyolcadikos felvételi eredményeinek javítása.  
 Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartatása (Pedagógiai 

program).  
 Színes munkaformák használata, tanulóink motiválása.  
 A nevelés hangsúlyosabbá tétele. Nkt. nevelési feladatainak megvalósítása.  
 A tanulók egész napos iskolában tartózkodásának megszervezése, tartalmassá tétele. 

(Szakkörök, sportolási lehetőségek, felzárkóztató-, tehetséggondozó foglakozások, 
korrepetálások, programok szervezése).  



 Közösségi programok szervezése, a közösséghez tartozás, a közösségért való felelős-
ségvállalás erősítése.  

 Környezeti és egészségnevelés.  
 Erőszakmentes együttélés erősítése.  

 
5.2. Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok ebben a tanévben:  
 
 Tanítási órák magatartásának javítása, tanulási morál javítása  

      CÉL: Nyugodt tanítási - tanulási feltételek biztosítása  
Ennek érdekében:  

 Motiválás, munkaformák változatosságának megjelenése.  
 Rendszeres ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon.  
 Egyéni tanulási utakat támogató, fejlesztő szemlélet kialakítása.  
 Folyamatos óralátogatások (int. vez., int.vez.h., mk. vez.).  
 Rendezvényekre való készülés esetén a tanórák kisebb hányada sérüljön, Az(8 órától 

tartandó ünnepélyek szervezése bevált forma).  
 Rendezvények szervezettségének emelése, időbeni munkamegosztás, felelősségi kör 

kialakítása.  
 Egymás problémáira, elfogadására érzékenyebbé tétel, (beszélgetésekkel, közösségi 

programokkal).  
 
   A tanulók tetteikért való felelősségvállalásának erősítése.  

A gyerekek aktívabb bevonása a saját iskolai életük szervezésébe.  
CÉL: felelősségtudat fejlődése, önálló tevékenységek ösztönzése, aktivitás növelése. 
A tanulók aktív részesei legyenek a tanítási órák, programok előkészítésének, szerve-
zésének, lebonyolításának.  
Ennek érdekében:  

 DÖK rendszeres, aktív működtetése.  
 Tanulók ötleteinek, javaslatainak beépítése munkánkba.  
 Tanulók aktívabb bevonása az órai munkába, közösségi életbe.  
 Egymás problémáira, elfogadására érzékenyebbé tétel, (beszélgetésekkel, drámafog-

lalkozással, közösségi programokkal).  
 Iskolai póló, nyakkendő beszerzése, közösséghez tartozás erősítése.  
 Versenyeken való részvétel erősítése, felelősségtudat fejlesztése.  
 Szakkörökre, foglakozásokra jelentkezés esetén hosszabb távú elköteleződés vállalása 

 
 Tanulók közötti viselkedéskultúra javítása. 

             Ennek érdekében: 
  Pedagógusok értékrendjét, értékelő tevékenységét összhangba hozó beszélgetések 

szervezése. 
 Konfliktuskezelő programok, érzékenyítő tréningek szervezése. 
 Iskolai szociális munkás, pszichológus segítségének igénybevétele, (prevenció). 
 Szoros együttműködés a családokkal (levelező lista, tájékoztatás, fogadó óra…) 
 Házirend szabályainak következetes betartatása. 
 Tartalmas, választható programkínálat kialakítása. 
 Élhető, diákbarát helyek, beszélgető sarkok megteremtése (udvar, aula, könyvtár stb.) 
 Prevenciós program folytatása (beszélgetések a már meghatározott folyamat szerint).  

 
 Délutáni tanulási időben (napközi, tanulószoba) a felelős munkavégzésre nevelés  

CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása, eredményes felkészülés másnapra  
Ennek érdekében:  

Leckefüzet rendszeres vezettetése, házi feladatok elvégzése, nyugodt, tanuló légkör ki-
alakítása.  



A tanórát tartó kollégák felkészülése, a csoporton belül a szokásrend összehangolása, 
ennek betartatása.  

A tanulás tanítása, kötelességtudat fejlesztése.  
Játékos egyéni, fejlesztő feladatok minden csoportban.  

Tanulószobai foglakozások ellenőrzése, értékelése (int vez., int. vez.h., mkvez.).  
 
 A tanulás tanítása 

       A tanulás tanítása az iskola legalapvetőbb feladata. 
Minden pedagógus teendője: 

o felkeltse az érdeklődést a tantárgya iránt, 
o útba igazítást adjon a tananyag elsajátításával kapcsolatban, 
o meg kell tanítania az alkalmazható módszereket (megfigyelés, kísérlet), 
o tájékoztatni kell a tanulókat az anyaghoz kapcsolódó információ-forrásokról, 

Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet a tanulók különböző élethelyzetekben is képesek 
alkalmazni. 

 
5.3. Nevelési feladataink 
 

 A tanórai, és az órák közötti fegyelem megszilárdítása, az egységes nevelési eljárások 
betartása és betartatása.  

  Az udvarias, illemtudó viselkedés, a fejlődést segítő munkakultúra erősítése, az iskola 
szellemi és erkölcsi normáinak elfogadása, betartása.  

  A munkamorál javítása, az anyagi és erkölcsi értékek megbecsülése, optimista élet-
szemlélet és a küzdeni akarás erősítése. 

  Kiemelt feladatunknak tartjuk ebben a tanévben az iskola épületének megóvását, az 
iskola esztétikumának, tisztaságának megőrzését.  

 Feladatunknak tekintjük, hogy iskolánk életét jobban megismertessük partnereinkkel, 
nyilvánosságot biztosítsunk oktató-nevelő munkánk megismerésére.  

 
  tanulói viselkedéskultúra fejlesztése 
  felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt 
  az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 
  környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egész-

séges környezet iránt (Tantermek tisztaságának megőrzése, esztétikus díszítése) 
 

5.4. Kiemelt oktatási célkitűzések és ebből adódó feladatok ebben a tanévben:  
 
 Az iskola jó tanulmányi átlagának megőrzése és javítása.  

OKÉV mérések, központi írásbeli, nyolcadikos felvételi eredményeinek javítása.  
CÉL: eredmények javítása, a községek átlagos vagy annál jobb eredmények elérése. Kö-
zépiskolai felvételire a szülőket is megnyugtató felkészítés történjen. Tanulóink reális to-
vábbtanulási szándékai teljesüljenek.  
Ennek érdekében feladataink:  

Az OKÉV mérés eredményeinek javítására készült intézkedési tervben megfogalma-
zott feladatok megvalósítása  
 A helyi tantervek elkészítése 1. és 5. osztályokban 
 Felkészülés az esetleges az iskolán kívüli távoktatásra 
A tanulási motiváció erősítése  
Egyensúly kialakítása az iskolai programok és tanítás- tanulás folyamatának irányításá-

ban.  
Az olvasási, szövegértési készség fejlesztése.  
Alapvető számolási készségek javítása  
Az alsó tagozat, alapkészségek kialakításában még nagyobb hangsúlyt kap  
Minden tanórán fejlesztendő terület a gondolkodás képességének fejlesztése  
Tudatos felkészülés a tanítási órákra, differenciálás, egyéni fejlesztés tervezése.  



Tudatos eszköz és mérőeszköz használat.  
Differenciáló, tehetséggondozó foglakozások tervezett megtartása.  
  Kompetenciák differenciált, folyamatos fejlesztése, tapasztalati tudás erősítése 
Kompetenciamérésekre folyamatos felkészítés tanítási órákon  
A mérési napra tanulóink felkészítése, munkájuk ellenőrzése.  
A mérés eredményeinek elemzése, közzététele, értékelése.  
A mérések eredményeiből tapasztalatok levonása, tervek készítése.  
Széleskörű továbbtanulási ajánlat bemutatása tanulóinknak  
 Tudatos felkészülés a tanítási órákra, differenciálás, egyéni fejlesztés tervezése. 
 Tudatos eszköz és mérőeszköz használat. 
 Fejlesztő, támogató pedagógiai értékelés alakítása 

A tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, a 
tanórán a tevékenység legyen előtérben. 
 Az új tananyag mellett folyamatosan felszínen kell tartani a már, megtanultakat, az 

esetleges hibákat, hiányosságokat pótolni, illetve javítani kell. 
 A tanórák szervezésében előtérbe kell helyezni a csoportos, kooperatív tanulási tech-

nikákat és formákat. 
 Váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás, 

a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítségben, az ellenőr-
zésben, az értékelésben. 
 

 Középiskolai felvételire a szülőket is megnyugtató felkészítés történjen. A tanuló-
ink reális továbbtanulási szándékai teljesüljenek. 
Ennek érdekében: 

 Differenciáló, tehetséggondozó foglakozások tervezése 
 Tudás prezentálás tanítása  
 Tenni azért, hogy itt maradjanak iskolánkban a legjobb képességű tanulók is a felső 

tagozatra (tanulószoba, átmenet támogatása.) 
 Megismerhetővé. átláthatóvá tenni eredményeinket (tájékoztatás) 

 
 Nyugodt, eredményes felkészülés biztosítása másnapra. 

Ennek érdekében: 
  Otthoni felkészülés szabályainak tudatosítása, felelősségvállalás. 
 A tanulás tanítása. 
 Játékos egyéni, fejlesztő feladatok minden csoportban. 
 Differenciáló, tehetséggondozó foglakozásokon való részvétel összehangolása. 

 
Ezekhez a tanulás-szervezési módszerekhez nyújtanak segítséget az IKT-s eszközök, valamint 
a rendelkezésünkre álló digitális tananyagok. Az interneten is egyre több tanulás-szervezési 
mintát, illetve ötletet lehet találni, ami szintén a céljaink elérését segíti. 
Ennek a tanévnek is kiemelt feladata a szakmai munka színvonalának fejlesztése, valamint a 
tanuláshoz való viszony javítása, tanulás módszertani ismeretek elsajátíttatása. Az előző év 
eredményeit vizsgálva látszik, hogy az olvasás- szövegértés, valamint a matematikai logikai 
képességek fejlesztése továbbra is fejlesztendő terület. A jól megválasztott tanulási technikák 
és módszerek biztosíthatják tanulóinknak a sikerélményt, és lehetőséget teremtenek az ismere-
tek minél szélesebb körű elsajátításához. Ennek viszont alapfeltétele a pontos olvasás, a biztos 
szövegértés és a feladatok tudatos, helyes értelmezése, az adatok vizsgálata, kigyűjtése.  
 
 Kiemelt vezetői feladatok ebben a tanévben:  
- A kompetenciamérés eredményeinek javítása. 
- A NAT szerinti oktatás 1. és 5. osztályokban.  
- Segítségnyújtás a kollégáknak abban, hogy sikeresek legyenek: pedagógusminősítés, 

tanfelügyelet, szaktanácsadás feladataiban.  
- Tantestületen belüli kommunikáció fenntartása, javítása.  
- A pedagógusok szakmai együttműködések tartalmasabbá tétele.  
- A tanítás a tanulás eredményességét szolgálja, emelje. 



- Intézményi önértékelés koordinálása, támogatása. 
- A pedagógusok szakmai együttműködések tartalmasabbá tétele.(munkaközösségek, 

osztályban tanítók..) 
- A tudásmegosztás szorgalmazása (tantestületi értekezleteken, munkaközösségi érte-

kezleteken, munkaközösségeken belül…) 
- Reflektív, önértékelő szemlélet alakítása. 
- Szakmai megbeszélések színvonalának erősítése. 
- Dokumentáció, értékelési folyamatok minőségének javítása, összehangolása. (KRÉ-

TA) 
- Az intézményen kívüli kommunikáció javítása. 
- Az elektronikus kommunikáció erősítése, iskolai honlap fejlesztése, kezelése, propa-

gálása. 
- Fokozatosan növeljük az elektronikus információ által nyújtott lehetőségeket, használ-

juk jobban a multimédia és Internet kínálta lehetőségeket.  
- Az e-napló magasabb szintű használata, alkalmazásának kiterjesztése.  

 
A szaktárgyakhoz tartozó kiemelt pedagógiai célkitűzéseket, feladatokat, rendezvényeket és 
programokat a munkaközösségek munkatervei tartalmazzák részletesen.  
Felelős: intézményvezető, helyettes, munkaközösség vezetők.  
Határidő: folyamatos. 
 
6. Tankötelezettségi törvény végrehajtása 
 
A leendő első osztályosok beíratásának megfelelő előkészítése és lebonyolítása.  
Együttműködés az óvodákkal. A gyermekek megismerése érdekében differenciált képesség-
vizsgálat a Difer csomag segítségével. Igény szerint óvónők hospitálása. Tavasszal a leendő 
első osztályosok látogatása az iskolában (Sulikóstoló). 
A tanulási képességvizsgálat minden esetben előzze meg az iskolai beíratást, mert a beíratott 
gyermek az óvodába vissza nem íratható! Nagy figyelmet fordítsunk a következő évben arra, 
hogy túlkoros, a hetedik életévét már betöltött gyermek ne maradjon az óvodában!  
 
Felelős: Lelkesné Kovács Eszter alsós munkaközösség-vezető, 1-2. osztályos tanítók, Rigó 
Klára intézményvezető-h. 
 
A tanulóknak 16 éves korig tart a tankötelezettség, az általános iskolába 16 éves korukig jár-
hatnak, utána a Híd programban tanulhatnak tovább szervezett keretek között. 
A magántanulói státusz megítélésében törvényi változások alkalmazásával kell eljárni. (A 
Kormány az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. 
(VIII. 1.) Korm. rendeletben az Oktatási Hivatalt jelölte ki az Nkt. 45. § (5) 
bekezdése szerint eljáró szervnek.) 
 
Felelős: intézményvezető, osztályfőnökök.  
  
7. Feladataink a szervezési – vezetési területen: 
 
A helyi tantervek felmenő rendszerű elkészítését, tanmenetek, foglalkozási, szakköri és mun-
kaközösségi tervek elkészítését az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközös-
ség-vezetők ellenőrzik.  
 
Kiemelt feladat az osztályok pozitív magjának kialakítása mellett a rendbontók elleni követ-
kezetes és egységes fellépés az iskola jó hírnevének védelmében.  
Felelős: minden osztályfőnök  
 
A „tanulás tanítása” érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a tantárgy specifikus tanulási 
módszerek megismertetésére.  
Felelős: Minden szaktanár és tanító  



 
Kiemelt figyelmet fordítunk dokumentumaink elkészítésére, alkalmazására, megismertetésére, 
az azokban foglaltak maximális betartására és betartatására.  
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes  
 
Bemutató órákat, belső továbbképzéseket tartunk, segítve ezzel a szakmai önképzést, a peda-
gógiai kultúra fejlesztését.  
Felelős: munkaközösség vezetők  
 
További feladataink: 

  szervezeti kultúra fejlesztése; 
  Belső Ellenőrzési Csoport (BECS) munkájának segítése; 
 felkészülés a pedagógus minősítésekre, tanfelügyeleti ellenőrzésekre; 
  tanmenetek gondos elkészítése; 
  folyamatos belső ellenőrzés; 
  éves továbbképzési program elkészítése; 
  továbbképzések igénybevétele; 
  részvétel és aktivitás a település rendezvényein; 
 színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése; 
  részvétel körzeti és városi – lehetőség szerint megyei- versenyeken; 
  gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása; 
  alapdokumentumaink aktualizálása, megújítása. 


8. Az iskola tartalmi munkájának szervezése 
 
Egységes elvárás a Nemzeti Alaptanterv tanulási esélyegyenlőség segítésének tartalma, to-
vábbá a nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó résznek való megfelelés. 
Ennek értelmében: 

- Az 1-8. évfolyamokon a kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, a folya-
matos egyénhez igazodó fejlesztés megvalósítása. 

- A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése a neve-
lés-oktatás egész folyamatában. 

- Adaptív (alkalmazkodó) tanulási eljárások alkalmazása. 
- Az adott tanulócsoport szintjén egységes, ám differenciált és egyénre szabott tanulási 

követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása. 
A nem szakrendszerű oktatás keretei között nincs szükség feltétlenül az átadásra kerülő isme-
retrendszerek tantárgyi tagolására, így lehetővé válik, hogy az iskolai oktatás ezen szakaszá-
ban, nagyobb lehetőséget kapjon az alapvető készségek, képességek fejlesztése. 
A törvényi szabályozás alapján a helyi tanterv az évismétlésre vonatkozó korlátozást a nem 
szakrendszerű oktatás keretében a hatodik évfolyam végéig érvényesítheti. 
Az alapozó szakasz funkciója elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, 
képesség együttes megalapozása. Ebben a szakaszban történik az iskolai tudás és a tanítás 
folyamatának erőteljes tagolódása, amely megköveteli az ilyen típusú tanuláshoz szükséges és 
ehhez rendeződő képességnyalábok, kompetenciák célzott megalapozását. 
Elengedhetetlen, hogy az iskola tanítás-tanulásszervezési formái rugalmasabbak és adekvá-
tabbak legyenek a tanítási tartalmakhoz, a tanulók életkori sajátosságaihoz, valamint, hogy az 
ismeretközvetítés-, és feldolgozás mikéntje, azaz a tanulás-tanítás módszerei, eljárásai, tech-
nikái és eszközei nagyobb teret adjanak a tanulók részvételének és önkifejezésének. 
 
Szöveges értékelés az általános iskolák első évfolyamán és második évfolyam első félévére 
érvényesül. 
A buktatás csak az első évfolyamon tiltott. Kettőnél több tantárgyból való bukás esetén is a 
tanuló javítóvizsgát tehet. 
 



9. Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során: 
 

 tehetséggondozás,  
 alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a matematikai logikai képes-

ségek fejlesztése az OKÉV mérések eredményeinek javítása érdekében,  
 továbbra is kiemelt feladat az iskola szellemi és erkölcsi normáinak elfogadása, betar-

tása,  
 szülői értekezletek, fogadóórák látogatottságának növelése, 
 jó tanulási technikák kialakítása a tanórákon és a tanulószobás foglalkozásokon, 
 az alapkövetelmények minél jobb és alaposabb elsajátítása,  
 az igényesség fejlesztése (írásbeli munka, felszerelés, tanulmányi munka vonatkozá-

sában),  
 differenciált, személyre szóló tanítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás,  
 törekvés a szemléltető eszközök mind gyakoribb és praktikusabb használatára,  
 tantárgyankénti célkitűzések között szerepel a szövegértő olvasási készség, helyesírási 

készség fejlesztése, a magyar nyelv tudatos használata, nemzeti identitástudat erősíté-
se, nemzeti hagyományaink, szokásaink megőrzése, erkölcsi normák megismertetése, 
önismeret, vitakultúra fejlesztése, kreativitásra, önálló gondolkodásra nevelés,  

 tanulási stratégiák kialakítása, az élethosszig tartó tanulás szükségességének hangsú-
lyozásával,  

 iskolánk népszerűsítése, 
 IKT eszközök széleskörű használata, 
 KRÉTA adminisztrációs rendszer és az e-napló széleskörű használata, 
 olvasás, szövegértés fejlesztése, 
 kulcskompetenciák fejlesztése  
 a megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segí-

tése érdekében, 
 integrált oktatás (SNI, HHH), 
 a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése, 
 matematika, az elemi rendszerező és kombinatív képességet fejlesztő feladatok gya-

korlása, 
 a tanulók állóképességének további erősítése, 
 fizikai fittség eredményeinek teljesítménynövelése, 
 idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, 
 napközi otthonban a tanulás hatékonyabbá tétele, 
 mulasztások csökkentése, 
 szülők tájékoztatása, 
 Dr. Batthyány-Strattmann László életútjának megismertetése az első osztályos tanu-

lókkal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Feltételeink 
 
 

 
10.1 Tanulólétszám: 140 fő  
 
Napközis tanulólétszám: 36 fő 
Tanulószobai létszám: 18 fő 
Menzás tanulók: 26 fő 
 
10.2. Személyi feltételek: 
 
Pedagógusok száma:   11 
 Ebből: - intézményvezető           1 
  - intézményvezető-helyettes   1 
  - osztálytanító               4 
                        - tanító, gyógypedagógus       1 
  - szakos tanítást végző   4 
  - óraadó                                    5 
                        - hitoktató:                               3 
                       - gyógytestnevelő:                    1 
                       - utazó gyógypedagógus:         2 
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1. 1 19 22 2/3 0 0 
1 

0 14  

2. 1 14 14 0/0 0 0 0 10 9 

3. 1 18 19 1/2 0 0 
1 

0 9 9 

4. 1 19 22 3/1 0 0 0 3  

alsó tagozat 
összesen 

4 70 77 6/6 0 0 2 0 36  

5. 1 19 20 1/3 0 0 0 

1 

6 7 

6. 1 15 15 0/1 0 0 0 5 5 

7. 1 18 22 4/3 0 0 0 3  

8. 1 18 20 2/3 0 0 0 4 6 

felső tagozat  
összesen 

4 70 77 7/10 0 0 2 1 18  

MINDÖSSZ. 8 140 154 13/16 0 0 1 1 54  



Technikai dolgozó:      4 
 Ebből: - iskolatitkár     1 
  - takarítónő + portás    3 
                                                                  
   
Összes dolgozó: 15 + 11 „óraadó” 
 
10.3. Megbízatások:  
 
Osztályfőnöki megbízás: 
      1. osztály: Hegyiné Sléber Judit  
      2. osztály: Káldiné Köműves Andrea 
      3. osztály: Lelkesné Kovács Eszter 
      4. osztály: Szabóné Dobos Csilla 
      5. osztály: Szitzné Szitás Mária 
      6. osztály: Rigó Klára 
      7. osztály: Réder Tamás 
      8. osztály: Fréh Éva                     
                                                    
Munkaközösség-vezetők: 

- Alsós: Lelkesné Kovács Eszter                      
- Pedagógiai: Szeitzné Szitás Mária 

 
Napközis tanító: 

- Csoport: Ásványi Gizella, Stergericsné Bertalan Eszter 
- Tanulószoba: Miholics László, Réder Tamás, Szeitzné Szitás Mária, Fréh Éva, 

Szabóné Dobos Csilla 
 

Egyéb megbízatások: 
- DÖK segítő pedagógus: Káldiné Kőmüves Andrea,  
- Tankönyvfelelős: Szabóné Dobos Csilla 
- Mérésügyi koordinátor: Lelkesné Kovács Eszter 

    
10.4. Tantárgy, órafelosztás elvei: 

- Szakos ellátottság biztosítottsága  
- Egyenletes feladatelosztás 
- Minőségi csoportbontás 
- Egyéni szakmai irányultság 
- Egyenletes tanulói terhelés 
 

A pedagógiai programunkkal szinkronban 3 szakkört és 3 sportköri foglalkozást szervezünk a 
tanulói érdeklődés kielégítésére és tehetséggondozási céllal. Indított szakkörök: 3 sportkör, 
matematika, német tehetséggondozó, magyar. Tehetséggondozásra heti 1 órát fordítunk né-
met, matematika, magyar, rajz és testnevelés tantárgyakból. 
   
10.5. Tárgyi feltételek, oktatási segédeszközök: 
 

- Helyt adunk az T-Dance Művészeti Alapiskola, hitoktatás foglalkozásainak 
- A kastélyiskola kihasználtsága teljes körű 
- A környezeti kultúra – hagyományainkra építve – gazdagodik 
- A környezet esztétikumának, funkcionalitásának megőrzése minden pedagógus kö-

telessége 
- Tárgyi hagyományrendszer gazdagítása folyamatos 
- A nyár folyamán a kötelező tisztító festések a vizesblokkokban megtörténtek 
- A balkon felújítása és a bejárati ajtó cseréje megtörtént. 



- Az iskola egész területén már használható az Eduline által telepített WIFI 
 
10.6. Gyermek- és ifjúságvédelmi munka: 
 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi munka fokozott segítése, a megelőzés, feltárás érdekében,  
- egyeztetés a jegyzővel a gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulókról, 
- a rászorultak felterjesztése, 
- az ingyenes étkeztetésre, a napközi otthoni ellátásra szorulók felkutatása, 
- bejáró tanulók (SNI-s tanulók is) utazási költségeinek térítése egész éves bérlet biztosí-

tásával, 
- veszélyeztetett tanulók nyilvántartásba vétele, rendszeres iskolába járásuk figyelemmel 

kísérése, 
- lemorzsolódás csökkentése 
- a tankötelezettségi törvény betartatása, 
- intézkedés az igazolatlan mulasztások visszaszorítására, 
- kapcsolattartás a Gyermekjóléti szolgálatokkal, 
 
Felelős: intézményvezető, osztályfőnökök, iskolatitkár. 
 

10.7. Munka, rend, fegyelem 
 
A Házirend megismertetése tanév elején minden tanulóval. 
A munkaközösségek fő gondozói e munkaterületnek. 
A diákönkormányzat szerepvállalása. Iskolaszintű diákönkormányzat. 
Kiemelt feladatunknak kell tekintenünk az óraközi ügyeleti rend megszervezését az egységes-
ség és következetesség szem előtt tartásával. 
A tanórai munka során a tevékenykedtetés, képességekre szabott feladat szolgálja a rendet 
és a fegyelmet! 
A tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanteremben! Tanulót óráról kikül-
deni nem szabad! 
Az egészséges életmódra nevelés területén a házirend, a szokásrendszer folyamatos fejleszté-
se. 
A tanulók magatartásának, viselkedésének kulturáltságát állandóan fejleszteni kell osztály-
szinten, adott épületbeli közösségi szinten, iskolai szinten is! 
Egységes elfogadott viselkedési norma megkövetelése, köszönésben, megszólításban, kérés-
ben. Az erkölcsi normák érzelmi alapon való megismerése. 
Az öltözködés, étkezés, higiéniai és esztétikai követelmények erősítése.  
Az iskola minden helyiségében a tisztaság biztosítása!  
 
Felelős: iskolánk valamennyi pedagógusa, alkalmazottja. 
 
11. SNI tanulók fejlesztéséhez, ellátásához szükséges személyi és tárgyi eszközök, törvé-

nyi előírások 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 
 
Az SNI tanulókat két csoportba sorolták: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elő-
fordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fej-
lődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd; 
 
A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése 
 



1. Csoportlétszám/osztálylétszám kialakítása: SNI esetén 2-3 tanulónak számítható 2.        
A SNI tanulók aránya: kedvezően szervezhető, ha a 15% fölé nem emelkedik. 4-5 fő 
esetén kis létszámú osztályban megvalósuló ellátás biztosítja optimálisan a fejlődést. 

2. Kötelező és nem kötelező órák szervezése: 
Nincs eltérés a tanulók közt. Felzárkóztatás, képességkibontakoztatás céljából a szük-
séges tantárgyakhoz rendelhető feladat, melynek célja a tanult ismeretek rögzítése, 
egyéni megsegítésekkel történő automatizálása. 

3. Rehabilitációs célú foglalkozások szervezése: 
Célja: a fennálló zavarok csökkentése pedagógiai és/vagy pszichológiai rehabilitálás 
útján, kompenzáló technikák elsajátítása, ismereteinek más úton történő rögzítésével 
az alkalmazások lehetőségének elsajátítása. 
 

12. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó intézkedési terv és végrehaj-
tása 

A 2020/2021-es tanévben a tantárgyfelosztásban heti 8 órát egyéni felzárkóztatásra, heti 11 
órát egyéni fejlesztésre a BTMN-es tanulók, 6 órát a SNI felsős tanulókra fordítunk, számuk 
29 fő.  
A szakértői bizottsághoz több tanulót is küldtünk. Nehézkes, hosszú időt vesz igénybe a vizs-
gálat. Korrepetálással, fejlesztő foglalkozáson próbáljuk szintre hozni a lemaradó gyerekeket. 
Külön kérésre több gyereket emeltünk ki a tanítási órákról, akik egyéni foglalkozás keretében 
sajátították el a tananyagot. Az órákon differenciálással, fokozott odafigyeléssel, hosszabb 
munkaidő biztosításával, több segítségnyújtással igyekszünk megakadályozni a lemorzsoló-
dást. A szülőket időben tájékoztatjuk a tanulási nehézségekről. Tanácsokat adunk az otthoni 
tanulásra, gyakorlásra. Eredményes volt a felzárkóztató munka, mert kevés gyerek bukott 
javító vizsgára és évismétlésre. A hátrányos helyzetű tanulókat is bevonjuk a fejlesztésbe, 
felzárkóztatásba. 
 
Az alsó tagozaton minden osztály számára biztosítjuk a napközi-otthonos foglalkozásokat. A 
felső tagozaton egy tanulószobai csoportot indítunk. A délutáni csendes tanulás második fel-
ben van lehetőség a gyengébb képességű tanulók egyéni megsegítésére is. 
Intézményünk pedagógiai programjának megfelelően valósítjuk meg az integrációs progra-
mot. A tanulók fejlesztése kis csoportokban történik egyéni fejlesztési terv alapján. 
A 2020/2021-es tanévben is folytatjuk a tanulók korrepetálását, egyéni fejlesztését igény sze-
rint. 
 
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat segítő tevékenységek intézményünkben 
 

 Közösségfejlesztést szolgáló tematikus napokat, kirándulásokat, iskolán kívüli prog-
ramokat szervezünk minden tanévben.  

 Rehabilitációs órák keretében az SNI, BTMN tanulók képességeit fejlesztjük, lemara-
dásaikat segítséggel pótoljuk.  

 Családgondozókkal, gyerekjóléti szolgálat  munkatársaival folyamatos konzultációkat, 
információcserét, egyeztetéseket tartunk.  

 Védelembevétel, védelembevétel felülvizsgálata, családból való kiemelés esetén, 
egyéb életvitelbeli probléma esetén, esetkonferenciákon veszünk részt, ha szükséges, 
továbbá iskolánkban esetmegbeszéléseket szervezünk.  

 Diákjaink napi 2 órában tanulószobai foglalkozáson vesznek részt, melynek célja a 
tantárgyi megsegítés, a tanórákon tanultak elmélyítése, továbbá a hiányosságaik pótlá-
sa.  

 Életút-támogató pályaorientációs szolgáltatást nyújtunk tanulóinknak (pl. különböző 
munkahelyek megismerése, pályaválasztási tanácsadás, pályaorientációs nap).  

 Tanulást segítő szakembereket vonunk be a megsegítésükre (fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus, logopédus).  



 Ha szükséges, egyéni tanácsadást próbálunk ajánlani (pl. iskolapszichológus, szociális 
munkás). 

 Szaktanácsadói konzultáció biztosítása a pedagógusok részére, látogatásának meg-
szervezése.  

 Igazolatlan hiányzás, iskolakerülés okainak kiderítése, jelzés a törvényben és rendelet-
ben előírtak szerint. 

 Iskolánk gyógypedagógusai belső továbbképzés keretében nyújtanak segítséget. 
 

A felsorolt tevékenységek a tantestület minden tagjára vonatkozóan kötelező, természetesen 
szakterületnek megfelelően. 

 
13. Az ellenőrzési és értékelési rendszer az oktatásban 
 
Az iskola vezetősége belsőellenőrzési tevékenységét a munkaköri leírásokat és a törvényi 
kötelezettségeket alapul véve tervezés szerint végzi:  
    Az előzetesen egyeztetett és tervezett óralátogatások szempontsora is a szövegértési gya-
korlatok, és a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására épül.  
 
a.  Az intézményvezető és helyettese vizsgálják, ellenőrzik:  

  A munkafegyelmet, az órakezdés és – befejezés pontosságát, az ügyelet ellátását.  
  A teremrend betartását.  
  Az adminisztrációs munka naprakész végzését (naplóvezetés, osztályzatok beírása, el-

lenőrzők beírása, tanulói mulasztások igazolása, a jutalmazási és fegyelmezési intéz-
kedések fokozatok szerinti betartása és alkalmazása).  

  A tanítási órák felkészült megtartását, annak szervezését, levezetését, a tantárgy – pe-
dagógiai szempontok betartását, a szemléltetést, a tanulók munkájának ellenőrzését és 
értékelését, az objektivitást a tanulói munka elbírálásánál.  

  A munkaetikai normák és szabályok betartását.  
  A tanügyi nyilvántartások vezetését.  
  Az iratkezelési szabályok betartását.  
  Az étkezési nyilvántartások vezetését  
  A tantermek, folyosók és mellékhelyiségek tisztaságát.  
  A karbantartási teendőket. 
 Az e-napló vezetését. 

 
b.  Bemeneti mérés: 
 
c.  Kimeneti mérés: 
(Mérések a tanulók körében. /Lásd: mellékletek/) 
 
Az ellenőrzés és az azt követő értékelés legyen: 
 pedagógiailag kifogástalan, 
 folyamatos, rendszeres, tervszerű és aktuális, 
 kiszámítható, nem kampányszerű, 
 sokoldalú, vegye figyelembe a tanuló valamennyi pedagógiai szempontból fontos tevé-

kenységét is, 
 módszertanilag változatos,  
 konkrét, objektív és igazságos, szükség esetén méltányos, 
 lehetőség szerint kollektív, 
 legyen természetes kísérője a tanulási folyamatnak, ne kísérje túlzottan feszült légkör! 
Az ellenőrzés és értékelés során figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, a tan-
tárgy jellegét, a tanuló önmagához viszonyított fejlődését is. 
Az osztályozás nem lehet a fegyelmezés, a büntetés eszköze!  
 



14. Szülőkkel való kapcsolattartás 
 
A gyermek nevelése a család és az iskola közös felelőssége. A nevelés alapvető színtere a 
család. Az iskola nem csorbíthatja a szülők jogait, és nem vállalhatja át kötelességeit. Köteles 
felismerni a családi nevelés hiányosságaiból eredő (elsősorban nyelvi és viselkedésbeli) hát-
rányokat, és segíteni azok csökkentését. Az iskola akkor számíthat a szülői ház támogatására, 
ha nevelési céljainak és módszereinek megvalósításában együttműködik vele, és követelmé-
nyei igazodnak a tanulók teherbíró képességéhez. 
A nevelő-oktató munka eredményessége megköveteli az iskola és a szülők közötti folyamatos 
kapcsolattartást. Ezt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások. 
A kapcsolattartás és az együttműködést segíti a szülői munkaközösség. 
 
A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rend-
szeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ezt könnyíti meg az e-napló használat. (A 
tájékoztatás kiemelt feladatunk továbbra is.) 
A HHH tanulók szüleinek tájékoztatása negyedévente gyermekük tanulmányi munkájáról és 
magatartásáról. 
Az iskolának pontos tájékoztatást kell adni, hogy milyen könyveket kell naponta a tanulónak 
magával vinnie az iskolába. A tájékoztató alapján a szülőnek kell meggyőződnie arról, hogy a 
gyermeke az iskolatáskába behelyezett-e az előírtnál több tankönyvet. Amennyiben igen, ab-
ban az esetben a felelősség a szülőt terheli. 
Az alsós kollégák órarendváltozáskor minden esetben kötelesek az órarend mellé a tanköny-
vek súlyáról is tájékoztatást adni a szülőknek. 
A szülő kötelessége gondoskodni gyermeke testi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
feltételek biztosításáról, továbbá biztosítani gyermeke tankötelezettségét, valamint figyelem-
mel kísérni gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodni arról, hogy gyermeke 
teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle várható segítséget. 
 
A Szülői Munkaközösség munkájának irányítása. Szülői munkaközösségi tagok újraválasztá-
sa szülői értekezleteken.  
 
Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök. 
 
15. Tehetséggondozás, szakkörök, versenyek 
 
Szakkörök és hittan oktatás szervezése a tanulók érdeklődésének megfelelően. 
A tehetségek felismerése, a velük való törődés legalább olyan fontos feladatunk, mint a lema-
radók felzárkóztatása. 
Tanulmányi versenyeken való részvétel. 
Iskolaszintű tanulmányi versenyek: helyesírás, olvasás, idegen nyelv, matematika, sport, sza-
való, természetismereti, ….. 
A versenyek összeállításakor törekedjünk a szóbeliségre és lehetőség szerint a gyakorlati fel-
adatokra is. A versenyeken, vetélkedőkön minden osztálynak képviselnie kell magát. 
 
Felelős: minden nevelő. 
 
Országos Tanulmányi és Kulturális versenyek meghirdetése a 2020/2021-es tanévre. 
Minden esetben az országos tanulmányi versenyeken való szereplésre ösztönözzük tanulóin-
kat! 
A versenyeken, ünnepélyeken résztvevő tanulók munkáját minden esetben jutalmazni kell! 
 
Felelős: intézményvezető, minden tanító, tanár. 
 
16. Sport-diáksport versenyek. 
 
Atlétika, labdarúgás, kisiskolák versenye. 



1-8. osztályokban tömegsport foglalkozásokon a tömegesítésre kell nagy gondot fordítani, a 
tanulók egészséges mozgásigényének kielégítésével. 
Felelős: testnevelést tanítók. 
 
17. Tanításon kívüli tevékenységek 
 
Tanítási órán kívüli tevékenységek szervezése a személyiség fejlesztése érdekében 
Kirándulások szervezése, tervszerűen, az osztályfőnöki munkatervbe beépítve. 
Interaktív kiállítás megtekintése a mosonmagyaróvári Futurában. 
Színházi előadás szervezése alsó és felső tagozaton. 
Videofilmek, CD-k megtekintése tantárgyakhoz, ünnepélyekhez kapcsolódóan tanórán kívül 
is. 
Az internet használata tantárgyi felkészüléshez. 
 

Felelős: osztályfőnökök, napközis nevelők, diákönkormányzat. 
 

18. Ünnepélyek, megemlékezések 
 

Esemény Felelős 
Szeptember 

Tanévnyitó – augusztus 31. Intézményvezető, munkaközösség vezetők, 
3. osztályfőnök 

Első tanítási nap – szeptember 1. Intézményvezető 
Október 

Zenei Világnap (énekóra) - október 1. az érintett nevelők 
Aradi vértanúk napja (magyar, osztályfőnöki, 
történelem órák) – október 6. 

az érintett nevelők 

Iskolai ünnepély a Magyar Köztársaság kiki-
áltásának ünnepe – október 23. 

Fréh Éva, történelem tanár 

Batthyány évforduló Réder Tamás, Szeitzné Szitás Mária,  

November 
Egészségnevelési hét – projekt (vetélkedők) 
– november 16. – 20. 

Káldiné Kőmüves Andrea, Szabóné Dobos 
Csilla 

December 
Mikulás klubdélután – december 4. v. 7. osztályfőnökök 
Karácsonyi ünnepély iskolai és falu szinten –
december 18. 

nevelőtestület 

Január 
A Magyar Kultúra napja - január 22. az érintett nevelők  

Február 
Farsangi-műsor alsós-, és felsős munkaközösség-vezető, 

DÖK vezető, SZM 
Március 

Battyhány projekt Szeitzné Szitás Mária, Réder Tamás  
Iskolai ünnepély - március 15. Rigó Klára – 6.o. 

Április 
Színház projekt Szeitzné Szitás Mária 
Pál utcai fiúk nyomában projekt Rigó Klára 
Föld napja (vetélkedő, parkosítás) földrajz, biológia szakos tanárok, tanítók 

Május 



Honfoglalás projekt Stergericsné Bertalan Eszter, Rigó Klára, 
Bertalanné Vida Júlia 

Duna Projekt Szeitzné Szitás Mária, Réder Tamás 
Gyermeknap SzM, DÖK, tanítók, tanárok 

Június 
Nemzeti Összetartozás Napja – június 4. Történelmet tanító pedagógusok  
Tanévzáró ünnepség, Ballagás Intézményvezető, munkaközösség vezetők 
 
A tanév rendje (1. sz. melléklet) 
 
19. Munkaközösségek: 
 

  Alsós pedagógiai munkaközösség vezetője: Lelkesné Kovács Eszter 
 Osztályfőnöki munkaközösség vezetője: Szeitzné Szitás Mária 
 Belső Ellenőrzési Csoport tagjai: Réder Tamás, Lelkesné Kovács Eszter, Stergericsné 

Bertalan Eszter, Rigó Klára 
 

20. Az iskolavezetés ellenőrző tevékenysége 
 
20.1  A pedagógusok teljesítmény értékelési szabályzata alapján 

 Nem ellenőrző, hanem értékelő funkciót tölt be. 
 Elsődlegesen fejlesztő és nem minősítő jellegű célokat fogalmaz meg. 
 Célja: Hozzájáruljon az iskolai munka színvonalának emeléséhez. 
 Az értékelés lebonyolítása az érintett tanár aktív közreműködésével történjen. 
 

20.2.  A pedagógiai ellenőrzés színterei 
 
Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó: 

 óralátogatás különböző céllal (tantárgygondozás, mérés), 
 dokumentumok ellenőrzése (pl. tanmenetek), 
 taneszköz, tankönyv kiválasztása és felhasználása, gazdaságossága, 
 rendezvények, ünnepségek, 
 napközi, tanulószoba, szakkör, egyéni képességfejlesztés, verseny. 

 
20.3.  Óralátogatások 
 
Az intézményvezető, intézményvezető-helyettese és a munkaközösség-vezetők vizsgálják, 
ellenőrzik: 

 A munkafegyelmet, az órakezdés és befejezés pontosságát, az ügyelet ellátását. 
 Az adminisztrációs munka naprakész végzését (naplóvezetés, osztályzatok beírása, el-

lenőrzők beírása, tanulói mulasztások igazolása, a jutalmazási és fegyelmezési intéz-
kedések fokozatok szerinti betartása és alkalmazása). 

Formája: 
 Előre bejelentett és előre nem bejelentett látogatások. 
 Az óramegbeszélésre kérjük a naplót, a tanmenetet, az óravázlatot (amennyiben 

van) mindenki hozza magával! 
 
A Működési Szabályzatban lefektetettek szerint megosztásban látogatják a tanítási órákat, az 
igazgató, igazgató-helyettes és a munkaközösség-vezetők. 
A látogatás fő célja és feladata, a tanulók tudásának megfigyelése, a megtanítás, az alapkész-
ségek érdekében végzett tevékenységek, tudatos képességfejlesztés, kompetenciaterületek 
fejlesztése hogyan történik az órákon, milyen módszereket alkalmaz a nevelő a megtanítás 
érdekében?  
A kollégák kérdéskultúrájának és a tanulók szakszókincsének megfigyelése.  



 
Az írásbeli munkák ellenőrzésének rendszeressége. 
Alsó tagozaton a mindennapos tollbamondás ellenőrzése. 
A meglévő szemléltető eszközök kihasználtságának ellenőrzése.  
Szaktantermek, osztálytermek aktuális dekorációja. 
 
Feladatunk továbbá a napközi és a tanulószoba munkájának segítése, ellenőrzése. 
Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldá-
sa. 
Minden esetben a tisztaság, a rend, a kulturált viselkedés megfigyelése. 
 
20.4. Ellenőrzési terv 
 
Az oktató-nevelő munka ellenőrzésére éves ellenőrzési terv készül. Állandó elemei napi, havi 
és féléves ellenőrzési feladatokra bonthatók. 
 
Napi ellenőrzési feladatok: 

- Az intézmény pedagógus ellátás, a hiányzó pedagógusok helyettesítése 
- Közösen használt technikai eszközök ellenőrzése 
- Az épület higiéniája 
- Étkeztetés 
- Aktuális problémákhoz kapcsolódó feladatok 

 
Havi ellenőrzési feladatok: 

- Osztálynaplók, szakköri naplók ellenőrzése 
- Tanulói dokumentumok ellenőrzése (ellenőrzők, munkafüzetek, füzetek, stb.) 
- Túlórák, helyettesítések 
- Aktuális feladatok felelőseinek meghallgatása 
- Óralátogatások 

 
Félévenként ellenőrizendő: 

- Az osztályok neveltségi szintje 
- Tantárgyi haladás, tanmenetektől való eltérés 
- Szülői értekezletek, szülői elégedettségi vizsgálat 
- Statisztikai adatok (hiányzások, tantárgyi átlagok) 

 
Évente ellenőrizendő: 

- A nevelési-oktatási célok megvalósulása a pedagógiai program alapján 
- Dolgozók elégedettsége, együttműködése 
- Vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesít-

ményértékelése 
- Partneri igény elégedettség, elégedetlenség felmérése 

   
Ügyviteli dolgozóra, takarítókra vonatkozóan: 

- Közalkalmazotti nyilvántartás vezetése 
- Tanuló-nyilvántartás vezetése 
- Irattári rendanalitikus nyilvántartások vezetése 
- Leltár előkészítése, értékelése 
- Az iskola tisztasága 
- Az épület előtti terület, járdák tisztasága 

 
20.5. Pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) látogatás 
 
A Rendelet 145.§-a, valamint a 193.§ (22) bekezdése szerint, az ellenőrzési tervben szereplő 
pedagógusoknak az önértékelésüket fel kell tölteni az Oktatási Hivatal által működtetett in-



formatikai támogató rendszerbe legkésőbb a pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) látogatás 
kitűzött dátuma előtt 15 nappal. Az elvégzésre kerülő önértékelés során az érintett pedagó-
gusra vonatkozó kérdőíves felmérést és az érintett pedagógusra vonatkozó intézményi 
elvárás rendszert kell a köznevelési intézménynek kidolgoznia. Az önértékelés részleteiről, 
a pedagógusok önértékelésére vonatkozó szakmai keretekről az Oktatási Hivatal honlapján, 
az Önértékelési Kézikönyvekben talál részletes leírást.  
 
 
 
 
21. Mellékletek 
 
A tanév rendje az 1. sz. melléklet. 
 A 2020/2021-es tanév munkatervének időbeosztása (Eseménynaptár) a 2. sz. melléklet. 
A munkaközösségek munkatervét a 3.- 4. számú melléklet tartalmazza. 
DÖK munkatervét 5. számú melléklet tartalmazza 
A belső ellenőrzést részletesen tartalmazza az 6. számú melléklet.  
Mérések a tanulók körében – 7. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola 2020/2021. tanévre szóló munkatervét a 
nevelőtestület elfogadta. 
 
 
Dunakiliti, 2020. augusztus 31. 
 
 Réder Tamás sk. 
 intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


