CSETÉNYI VÁMBÉRY ÁRMIN ÁLTALÁNOS ISKOLA
CSETÉNY

MUNKATERV
2019/2020. tanév

A Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola 2019/2020. tanévi munkatervét az
iskolai szervezetek, és az iskolai diákönkormányzat véleményének előzetes
meghallgatásával a nevelőtestület 2019. szeptember másodikán megtárgyalta és
elfogadta.

Bevezetés
A munkatervet a tantestület által elfogadott pedagógiai program, az igazgatói pályázatban
megfogalmazott középtávú stratégia, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok,
valamint a munkaközösségek által benyújtott munkatervek, továbbá a diákönkormányzat
ülésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze.
A tanév munkáját meghatározza:
1. Iskolánk Pedagógiai Programja.
2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának
tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2019/2020. tanév rendjéről
3. Az érvényes és elfogadott Helyi Tanterv.
4. A munkaközösségek által elfogadott programok.
5. A tantestület által elfogadott kiemelt pedagógiai célok, feladatok.
6. A Diákönkormányzat által igényelt programok.
Minden pedagógusnak kötelessége, hogy a helyi tantervben rögzítettek, és az elfogadott
tanmenetek alapján készüljön fel az óráira és végezze a munkáját.
Leadási határidő: szeptember 25.
Minden pedagógustól elvárható, hogy ügyeljen a pontos órakezdésre, befejezésre, valamint a
tanóra hatékony kihasználásával lássa el munkaköri feladatait.

I. A nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok, jogszabályi háttér
 A 2019/2020-as tanévben a nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok
a Magyar Közlöny 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről


2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (új Mt.)
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)



2011. évi CXC törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.)



2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról



2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő
módosításáról

 2013. évi V. törvény a polgári Törvénykönyvről (új Ptk.)


2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról



2014. évi XXXVI. törvény az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 483/2013.
(XII.17.) Korm. rend. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról



229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
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 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról (Ép.r.)
 99/2014. (III.25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról
 20/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról


6/2014. (I.29.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet


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



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



A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint az egyes oktatási
jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (IV.20.) OM rendelet módosításáról szóló 11/2012.
(VII.30.) EMMI rendelet

 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 5 2. Jogszabályi változások
hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó feladatokra 2.1 Integrált nyomon követő rendszer
(INYR) Nkt.41.§ (4a): 2014. VII. 24- től A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek során
alkalmazott integrált nyomon követő rendszer országos informatikai nyilvántartó rendszer,
amely a gyermekek, tanulók teljes körű pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük
figyelemmel kísérése céljából a gyermekekhez, tanulókhoz kapcsolódóan: a számukra ellátást
nyújtó intézmények, nevelési-oktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálati intézmények
feladatellátási adatainak nyilvántartását, továbbá az ellátást igénybe vevők ellátási
eseményeinek nyomon követését.

II.

A 2019/20-as tanév kiemelt pedagógiai feladatai
 A Komplex Alapprogram bevezetése az 1-4. évfolyamon
 A differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT), és benne a
Komplex Instrukciós Program (KIP) módszereinek megismerése, alkalmazása
heterogén tanulócsoportok nevelésében, oktatásában – bemutató tanítások
 Egészségnap – egészséges életmódra nevelés témanap keretén belül,
tanmenetekben tervezve.
 Fenntarthatósági Témahét- környezetvédelemre és környezettudatos szemléletre
nevelés.
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 Digitális Témahét – digitális kompetencia fejlesztése (7-8. oszt.)

III.

A 2019/20-as tanév tanítási rendje

A tanítási év:



első tanítási napja: 2019. szeptember 02. (hétfő)
utolsó tanítási napja: 2020. június 15. (hétfő)

A tanítási napok száma az általános iskolában 180, azaz száznyolcvan nap.
Az első félév 2020. január 24-ig tart. 2020. január 31-ig értesítjük a diákokat és a szülőket
az első félévben elért eredményekről.
Az őszi szünet 2019. október 26-tól november 03-ig tart. Utolsó tanítási nap október 25., az
első tanítási nap november 04.
A téli szünet 2019. december 21-től 2020. január 5--ig tart. Utolsó tanítási nap 2020.
december 20., első tanítási nap 2020. január 06.
A tavaszi szünet 2020. április 09-től április 14- ig tart. Utolsó tanítási nap április 08. az első
tanítási nap április 15.
Munkanap áthelyezések:
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1)
bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
2019. december 07. (szombat)- munkanap, december 24. (kedd) ledolgozása
2019. december 14. (szombat) – munkanap, december 27. (péntek) ledolgozása
A tanítás nélküli munkanapok felhasználása
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli
munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a
nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
-

2019.október 04.

Pályaorientációs nap

-

2019. december 07.

Szakmai nap

-

2019. december 14.

DÖK nap
Karácsonyi játszóház

-

2020. május 08.

Szakmai nap

-

2020. június 11-12.

Vámbéry Napok
Vámbéry gála, gyermeknap
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A nevelőtestület értekezletei, fogadó órák.
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.
Értekezletek :
 2019. augusztus 22.
 2019. szeptember 02.
 2019. szeptember 02.

- Tantestület alakuló értekezlete.
- Munkaterv megvitatása, elfogadása.
- Tanévnyitó értekezlet.

 2020. január 30.
 2019. június 25.

- Félévi értekezlet.
- Tanévzáró értekezlet.

Szülői értekezlet:
 2019 szeptember 02.
1. évfolyam
 2019. szeptember 03.
2. 3. és 4. évfolyam
 2019. szeptember 04.
felső tagozat

 2020. február 4. - alsó tagozat
 2020. február 5.- felső tagozat
Fogadó órák:
 2019. október 10.
 2019. december 12.
 2020. április 02.
Nyílt nap az iskolába járó diákok szülei számára:
2020. február 26. – (két tanítási óra ).
Nyilvános tanítási óra az óvodások, leendő első osztályos gyerekek szülei számára:
2020. május 5. (1 tanítási óra).
Szülői Munkaközösség értekezlete a szülői értekezleteket megelőző időpontban.

III.

Országos mérés és értékelés

Országos értékelés tárgya évfolyam
DIFER- Diagnosztikus
fejlődésvizsgáló rendszer
alkalmazása 35/2014.(IV.
30.) EMMI rendelet 9§ (8)

első

időpont

Felelős

Felmérés: 2019. 10. 11. Nagyné Müller Mária
Vizsgálat: 2019. 11. 29ig.
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A tanulók fizikai
állapotának és
edzettségének vizsgálata
Nkt. 80§(9)

felső
tagozat

2020. január 8.- 2019.
április 24-ig.

Németh Vilmos

OH által szervezett
írásbeli idegen nyelvi
mérés (angol) 35/ 2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet
9§ (7)

hatodik 2020. 05. 20.
nyolcadik

Somogyiné Lugosi
Márta

Szövegértési, matematikai
eszköztudás:
KOMPETENCIAMÉRÉS
Nkt. 80. § (1).

hatodik 2020. 05. 27.
nyolcadik

Somogyi Katalin

Személyi feltételek
Osztály

Osztályfőnök

Létszám (fő)

1.

Nagyné Müller Mária

26

2.

Enyinginé Bognár Tímea

20

3.

Kottyán Bálint

18

4.

Varga Martin

19

Alsó tagozat összesen: 83 fő
5.

Somogyi Katalin

18

6.

Györgyné Jungwirth Krisztina

21

7.

Mavizer Erzsébet

22

8.

Somogyiné Lugosi Márta

21

Felső tagozat összesen: 82 fő
8 tanulócsoportban 165 fő

Az osztályfőnökök ellátják az osztályukkal kapcsolatos ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi
feladatokat. Pályaválasztásért felelős a nyolcadik osztályos osztályfőnök.
Nevelő-oktató munkát végző főállású közalkalmazottak:
igazgató (gyógypedagógus)
igazgatóhelyettes (szakos tanár)
tanító:
tanár:

1 fő
1 fő
6 fő
6 fő
6

össz: 14 fő

feladatellátással megbízott:

2 fő

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó közalkalmazott:
Iskolatitkár
Fűtő-karbantartó- félállás
félállásban(önkormányzattól)
Takarító
Az iskola tanulóinak létszáma:

1 fő
1 fő megbízással
2 fő
165

fő

Vezető beosztások:
 intézményvezető: Galambos Szilvia
 intézményvezető helyettes: Földesi László
 alsós munkaközösség vezető: Somogyi Katalin
 felsős munkaközösség vezető: Somogyiné Lugosi Márta
Diákönkormányzatot segítő tanár: Mavizer Erzsébet
Közalkalmazotti Tanács tagjai:
 Somogyiné Lugosi Márta
 Györgyné Jungwirth Krisztina
 Kottyán Bálint

VI. Az intézmény működését szolgáló dokumentumok
 Munkaterv készítés
Felelős: Galambos Szilvia intézményvezető
Határidő: 2019. augusztus 30.
 Munkaköri leírások felülvizsgálata
Felelős: intézményvezető, iskolatitkár
Határidő: 2019. október 15.

VII. Ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések
 Tanévnyitó ünnepély: 2019. szeptember 01. 16:30 óra
o Felelős:
o Műsorért felel:
o Hangosításért:

Galambos Szilvia
Nagyné Müller Mária
Kottyán Bálint
Mavizer Erzsébet

 Magyar népmese napja: 2019. szeptember 27.
o Felelős: Kottyán Bálint
o Felelős: alsós osztályfőnökök
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 Megemlékezés az aradi vértanúkról:
2019. október 4.
o Felelős: osztályfőnökök
 Megemlékezés az október 23–i forradalomról: 2019. október 22.
o Felelős: Sári Attila
o Zene: Mavizer Erzsébet
 Ovi-suli :
1 előadásból és 3 foglalkozásból álló programsorozat a leendő első osztályosok és
szüleik számára (november, február, március, április)
o Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
(a részletes program az alsós munkatervben)
 Márton-napi lámpás felvonulás- 2019. november 8.
o Felelős: osztályfőnökök
 Egészségnap: 2019. november 15.
o Felelős: Somogyi Katalin, Somogyiné Lugosi
Márta
 Iskolai Vámbéry szavalóverseny: 2019. november 27. és 28.
o Felelős: Nagyné Müller Mária, Györgyné
Jungwirth Krisztina
 Mikulás disco: 2019. december 06.
o Felelős: Somogyiné Lugosi Márta
 Karácsonyi ünnepély: 2019. december 19.
o Felelős: Horváth Enikő, Varga Martin
o Énekkar: Mavizer Erzsébet
 Karácsonyi játszóház : 2019. december 14.
o Felelős: Alsós és felsős munkaközösségek
Felelős: Mavizer Erzsébet
 Magyar Kultúra Napja: 2020. január 22.
o Felelős: Galambos Szilvia
 Farsang:

2020. február 14.
o Felelősök: mk. vezetők,
o dekoráció: DÖK

 Március 15.: 2020. március 13.
o Felelős: Somogyi Katalin, Kottyán Bálint
 Vámbéry vetélkedő 5-8. évf.: 2020. márc. 19.
o Felelős: Földesi László
 Költészet Napja: 2020. április 08.
o Felelős: osztályfőnökök
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 Anyák napja: 2020. május első hete
o Felelős: alsós osztályfőnökök
o Egyéni felkészítés, ajándéktárgyak
 Suliváró szülői értekezlet: 2020. május 21.
o Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
 Nemzeti Összetartozás Napja: 2020. június 4.
o Felelős: Györgyné Jungwirth Krisztina
 Vámbéry Napok: gála, gyermeknap - 2020. június 11-12.
 iskolai szövegértési verseny 1-4.évf.
 kistérségi népdalverseny 1-8. évf.
 iskolai helyesírási verseny 5-8. évf.
 iskolai matematika verseny: 5-8. évf.
o Felelős: Alsós és felsős munkaközösség
 Éneklő Ifjúság-kórustalálkozó 2020. május 29.
o Felelős: Mavizer Erzsébet
 Tanévzáró és ballagás:

 Tanévzáró ünnepély:

2020. június 20..
Felelős: Földesi László
Somogyiné Lugosi Márta, Mavizer Erzsébet
2020. június 24.
o Felelős: Földesi László
o Hangosítás: Mavizer Erzsébet

VIII. Szabadidős tevékenységek, differenciált foglalkozások
Szakkörök, sportkörök, fejlesztő foglalkozások, differenciált foglalkozások













gyógypedagógiai foglalkozások (habilitáció)
tantárgyi fejlesztés
korrepetálások
délutáni foglalkozás/ tanulószoba
magyar előkészítő
matematika előkészítő
énekkar
gitár
néptánc (Várpalotai Tehetséggondozó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
korcsolyázás Várpalotán
sportkör
képzőművészet szakkör (Várpalotai Tehetséggondozó Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola)
 zenei képzés (III. Béla Gimnázium, AMI)
 elsősegélynyújtó szakkör
 iskolai könyvtári foglalkozások
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IX. Egyéb rendezvények, foglalkozások
Papírgyűjtés

2019. szeptember 20.
2020. május 07.

Mavizer Erzsébet
Mavizer Erzsébet

Színházlátogatás

2019-2020. színházi évad alapján.
Felelős: Somogyiné Lugosi Márta, Somogyi Katalin

Témanap/Témahét:

Diákközgyűlés:
Iskolai bál:

2019. november 15.
2020. március 23-27.
2020. április 20-24-ig

Egészségnap
Digitális Témahét 7-8. osztály
Fenntarthatósági Témahét 1-6.o.

2020. június 08.

Mavizer Erzsébet

- SZMK bál:

2019. november 9.

Osztálykirándulások

alsó tagozat: 2020. május 15., 28., 29..
felső tagozat: 2020. május 29., június 5.
felelősök: osztályfőnökök

Erdei iskola igény szerint

X. Belső ellenőrzési terv, pedagógus önértékelés
1. Pedagógus önértékelés
első félév: Györgyné Jungwirth Krisztina magyar nyelv és irodalom szakos
második félév: Enyinginé Bognár Tímea tanító
A pedagógus önértékelés lefolytatása az intézményi Belső Ellenőrzési Csoport által
koordináltan zajlik.
Tagjai (3 fő):
 intézményvezető
 intézményvezető helyettes
 felsős munkaközösség vezető.
Feladatuk az intézményi belső ellenőrzési szabályzatnak és az éves önértékelési tervnek
megfelelően a kijelölt kollégák ellenőrzése és értékelése.
Határidő: folyamatos
Az ellenőrzés formái
-

Óralátogatás, foglalkozások látogatása
Tanórán kívüli tevékenység megfigyelése, ellenőrzése
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Beszámoltatás, önértékelés
Óramegbeszélés, elemzés
Értékelés

-

Ellenőrzésre jogosultak köre
Igazgató egy személyben felelős mindazért, ami az iskolában történik, de a feladatot
megosztja az igazgatóhelyettessel, az iskolai munkaközösség-vezetőkkel.
2. Pedagógia
Tanórához és szabadidőhöz kapcsolódó tevékenységek
 Óralátogatás különböző céllal (pályakezdő, új kolléga; tantárgygondozás,
aktivitásmérés)
 Dokumentumok ellenőrzése (tanmenet)
 Taneszköz, tankönyv kiválasztása
 Rendezvények, ünnepségek
 Könyvtár, napközi, tanulószoba, szakkör,
Iskolán kívüli tevékenységek
 kirándulások.
 DÖK
 fogadóórák, szülői értekezletek
3. Tanügyigazgatás











naplók, anyakönyvek
ellenőrzők, tájékoztató füzetek, házi feladat és dolgozatfüzetek
statisztikák
tantárgyfelosztás, órarend
mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, majd havonta és félévente
beiratkozás
beiskolázás
mérések megszervezése
vizsgák szervezése
4. Munkáltatói feladatok






munkaidő pontos betartása
technikai dolgozók munkavégzése
pályakezdő kollégák
új kolléga
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5. Egyéb


munka-, tűz és vagyonvédelem (folyamatos)



munkavédelmi és tűzvédelmi tájékoztatás (augusztus, folyamatos)



ügyeletek (reggeli, szüneti, udvari) munkaközösség-vezetők (ellenőrzési
terv szerint)



dekoráció (osztály, folyosó dekorációs felelős, határidő
(munkaközösség-vezetők)



tantermek, illemhelyek, folyosók, udvar, konyha, szertárak tisztasága
(augusztus, folyamatos)

XI. Szaktárgyi versenyek, vetélkedők
Versenyeinket a munkaterv mellékletét képező munkaközösségi munkaterv részeként szereplő
versenynaptár tartalmazza. A szaktárgyi versenyek helyi és megyei időpontjait a
munkaközösségek készítik el közös versenynaptárban.
Határidő: 2019. augusztus 30.
Felelősök: Somogyi Katalin, Somogyiné Lugosi Márta
Egyéni levelezős és csapat szaktárgyi versenyek
A jelentkezések szerint a szaktanárok végzik.
Sportversenyek
A sportversenyek helyi és megyei időpontjait a sportfoglalkozásokat irányító nevelők készítik
el közös versenynaptárban.
Felelősök: testnevelést tanítók és sportfoglalkozásokat tartó nevelők.

C s e t é n y, 2019. szeptember 2.

Galambos Szilvia
Intézményvezető
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Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.

Felsős munkaközösség munkaterve
Alsós munkaközösség munkaterve
DÖK munkaterve
A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve, belső ellenőrzési terv
Pedagógus és vezető önértékelése
Éves önértékelési terv

1. sz. melléklet

A FELSŐS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG
MUNKATERVE

2019/2020-as tanév
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Munkaközösségünk tagjai:

Név

Tanított tantárgyak, foglalkozások

Földesi László

történelem 6-8.o.
hon-és népismeret 5.o.

Györgyné Jungwirth Krisztina

magyar nyelv-és irodalom 5-8.o
tantárgyi fejlesztés
magyar előkészítő
korrepetálás
délutáni foglalkozás

Marton Andrea

matematika 5- 8.o
kémia 7-8.o.
tantárgyi fejlesztés
matematika előkészítő
korrepetálás

Mavizer Erzsébet

ének-zene 3., 5-8.o
délutáni foglalkozás
énekkar
gitár szakkör

Németh Vilmos

testnevelés 2., 5-8. o.
sportkör

Sári Attila

informatika 5-8.o.
technika 5-7.o.
rajz 5-8.o.
könyvtár
délutáni foglalkozás

Somogyiné Lugosi Márta

angol nyelv 3-8.o.
történelem 5.o.
korrepetálás

14

A felső tagozaton négy osztályban folyik nevelő-oktató munka. Téren Gyula kollégánk
nyugdíjba vonulása miatt új tagja lett munkaközösségünknek Marton Andrea szaktanár
személyében, akinek zökkenőmentes beilleszkedést, munkájához sok sikert kívánok. Kovács
Lajos nyugdíjas kollégánk óraadóként a fizika tantárgyat tanítja a 7-8. évfolyamon. Somogyi
Katalin alsós munkaközösség-vezető, foglalkozásainkon nem vesz részt, azonban szaktanárként
érintett lesz munkaközösségünk tevékenységében.
Az SNI-s tanulók fejlesztését Galambos Szilvia gyógypedagógus (intézményvezető) végzi.
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Munkaközösségünk legfőbb oktatási céljai:
0. A differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT), és benne a Komplex
Instrukciós Program (KIP) módszereinek megismerése, alkalmazása heterogén
tanulócsoportok nevelésében, oktatásában – bemutató tanítások
1. A Komplex Alapprogram továbbképzések során megismert módszerek alkalmazása a
tanórákon
2. a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák megalapozása, készségek és képességek
együttes fejlesztése az alkalmazásképes tudás középpontba állításával
3. a digitális kompetencia fejlesztése
4. a hatékony és önálló tanulási kompetencia további fejlesztése különböző
tanulásmódszertani eljárások tanórákba való beépítésével
5. a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel, tanulási
zavarokkal, illetve részképesség-zavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatása és
fejlesztése
6. az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása
7. a tanulói önkorrekció fejlesztése
8. a 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése a központi felvételi vizsgára
9. a 6. és 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése az országos szövegértés-és matematika
valamint angol nyelvi kompetenciamérésre
Az oktatási célhoz kapcsolódó feladataink:
 A Komplex Alapprogram bevezetése az 1-4. évfolyamon munkaközösségünk néhány
tagját érinti, így számukra kötelező a program által előírt módszerek alkalmazása
-

differenciált, személyközpontú oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése

-

ismeretátadás helyett a képességfejlesztést előtérbe helyező pedagógiai szemlélet
fejlesztése

-

a pedagógusok IKT eszközhasználatának és módszertani kultúrájának fejlesztése

-

a digitális pedagógia elterjesztése, a digitális készségek fejlesztése (témahét keretében)

-

felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások szervezése

-

hospitálás
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Munkaközösségünk legfőbb nevelési céljai:
 tanulóink egészséges életmódra nevelése tanórákon (témanap keretében) és tanórán
kívüli sport-és egyéb szabadidős foglalkozásokon
 a környezet iránti felelős magatartás kialakítása (témahét keretében)
 médiatudatosságra,

biztonságos

internethasználatra

nevelés

(tanórák,

témahét

keretében)
 tanulóink kultúra és művészetek iránti érdeklődésének felkeltése, esztétikai érzékük
fejlesztése, a haza iránti szeretetük erősítése kulturális programjaink, szervezett
műsoraink révén

A nevelési célhoz kapcsolódó feladatunk:
0. a

témahetek

foglalkozásainak

gondos

megtervezése,

aktív

részvétel

azok

lebonyolításában
1. személyes példamutatás és az iskolai programok színvonalas előkészítésében és
lebonyolításukban való aktív részvétel
2. színházlátogatás szervezése

Egyéb feladataink:
 egy kolléga (Györgyné Jungwirth Krisztina) önértékelésének lebonyolítása
3. a tanulók szaktárgyi versenyekre való felkészítése, a verseny időpontjainak és
eredményeinek leadása a munkaközösség-vezetőnek
4. egymás szakmai programjain, rendezvényein való részvétel (lehetőség szerint)
5. részvétel iskolánk dokumentumainak véleményezésében, esetleges módosításában
(szükség szerint)
A

munkaközösség-vezető

munkaköri

leírásának

alapján

végzi

munkáját,

havonta

rendezvénytervet készít a várható programokról, félévente beszámol az iskolavezetés felé a
munkaközösség munkájáról, a versenyeken elért eredményekről.
A szülőket folyamatosan tájékoztatja a felső tagozat programjairól, elért eredményeiről az
iskola Facebook csoportjában.
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Az alábbi eseményeken, rendezvényeken a munkaközösség minden tagjának kötelező
részt vennie:
 munkaközösségi foglalkozások (2019. aug. 29.; október 3. hete; 2020. febr. 4. hete;
márc. 2. hete)
 nevelési / munkaértekezletek
 tantestületi értekezletek
 fogadóórák (2019. okt.10; dec. 12.; 2020. ápr. 02.)
 szülői értekezletek
2019. szept. 04.
2020. február 05.
 iskolai ünnepélyek, megemlékezések (október 23., karácsony, a magyar kultúra napja,
március 15.; a nemzeti összetartozás napja)
 az egész iskolát érintő programok (témahetek, farsang, Vámbéry-napok)
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Munkaközösségi foglalkozások

1)

Időpont:
Téma:

2019. augusztus 29.
A munkaközösség oktatási és nevelési céljainak meghatározása, a
foglalkozások témáinak kiválasztása, az éves feladatok elosztása
Felelős:

2)

Időpont:
Téma:

Somogyiné Lugosi Márta

2019. október 3. hete
Bemutató tanítás: magyar nyelv és irodalom
A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a tanórán
Az alsós munkaközösséggel közös foglalkozás

3)

Időpont:
Téma:

Az órát tartja:

Györgyné Jungwirth Krisztina

Felelős:

Somogyiné Lugosi Márta

2020. február 3. hete
Bemutató tanítás 2. osztályban
A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a tanórán
Az alsós munkaközösséggel közös foglalkozás

4)

Időpont:
Téma:

Az órát tartja:

Enyinginé Bognár Tímea

Felelős:

Somogyiné Lugosi Márta

2020. március 2. hete
A témahetek előkészítése
Felelős:

Somogyiné Lugosi Márta
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Rendezvények, programok
Időpont
2019. október 4.
2019. október 4.

Rendezvény

Felelős

Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályfőnökök
osztálykeretben
Somogyiné Lugosi Márta
Pályaorientációs nap

2019. október

Megemlékezés az 1956-os
forradalomról és szabadságharcról
Színházlátogatás

Sári Attila
Mavizer Erzsébet
Somogyiné Lugosi Márta

2019. november 8.

Márton-napi lámpás felvonulás

osztályfőnökök

2019. november 15.

Egészségnap

2020. január 22.

A magyar kultúra napja

Somogyiné Lugosi Márta
szaktanárok
Galambos Szilvia

2020. február 14.

Farsang

2020. február 26.

Nyílt tanítási nap

2020. március 23-27.

Digitális Témahét
7-8.o.
Megemlékezés a költészet napjáról
osztálykeretben
Fenntarthatósági Témahét
5-6.o.

Somogyiné Lugosi Márta
szaktanárok
osztályfőnökök

2020. május 29.

Éneklő Ifjúság kórustalálkozó

Mavizer Erzsébet

2020. június 4.

Nemzeti összetartozás napja

2020. június 5.

Osztálykirándulások

Györgyné Jungwirth
Krisztina
osztályfőnökök

2020. június 11-12.

Vámbéry-napok

2019. október 22.

2020. április 8.
2020. április 20-24.

Somogyiné Lugosi Márta
osztályfőnökök
szaktanárok

Somogyiné Lugosi Márta
szaktanárok

Somogyiné Lugosi Márta
osztályfőnökök
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Az iskolai faliújság készítése
Időpont

Téma

Felelős

2019. szeptember

Tanévkezdés

Sári Attila

2019. november

Egészségnap

Somogyiné Lugosi Márta

2019. december

Karácsony

Györgyné Jungwirth Krisztina

2020. január

A magyar kultúra napja

Mavizer Erzsébet

2020. március

1848. márc. 15.

Németh Vilmos

2020. június

Osztálykirándulások

Folyamatos

Eredményeink

Sári Attila
osztályfőnökök
Somogyiné Lugosi Márta
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Versenyek
Tantárgyi és kulturális versenyek
Időpont

Verseny

Felelős

2019. november 26.

Varga Tamás matematika
verseny iskolai forduló

Marton Andrea

2019. november

Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny iskolai
forduló
Vámbéry Ármin iskolai
szavalóverseny

Györgyné Jungwirth Krisztina
Somogyiné Lugosi Márta
(szervezés)
Györgyné Jungwirth Krisztina

2019. december 6.

Ányos-napi szavalóverseny

Györgyné Jungwirth Krisztina

2020. március 19.

Vámbéry vetélkedő

Földesi László

2020. április 3.

Kistérségi egyéni
népdalverseny

2020. április 30.

Iskolai matematika
tantárgyi verseny 5-8.o.

Mavizer Erzsébet
Somogyiné Lugosi Márta
(szervezés)
Marton Andrea
Somogyiné Lugosi Márta
(szervezés)

2019. november 28.

Sportversenyek
Diákolimpiai versenykiírás szerint.
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MÉRÉSEK, VIZSGÁK

Angol nyelvi mérés:

2020. május 20.

Matematika és szövegértés kompetenciamérés: 2020. május 27.
NETFIT

2020. jan. 8 – ápr. 24.

Közúti elsősegély vizsga:

2020. május

Megjegyzés:
Váratlanul felmerülő, megvitatást igénylő téma esetén rendkívüli munkaközösségi foglalkozás
hívható össze.

Csetény, 2019. augusztus 29.
Somogyiné Lugosi Márta
munkaközösség vezető
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2. sz. melléklet

Az alsós munkaközösség munkaterve
2019/2020-as tanév
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Helyzetelemzés

Munkaközösség tagjai:
Név

Tanított tantárgy

Nagyné Müller Mária

1. osztályos osztályfőnök
magyar,
ének,
környezetismeret,
technika,
délutáni foglalkozás

Horváth Enikő

1. osztályban
matematika,
rajz,
testnevelés
délutáni foglalkozás

Enyinginé Bognár Tímea

2. osztályos osztályfőnök
matematika,
magyar,
rajz 2. osztály
technika 2. 3. osztály
nyelvtan 3. osztály
délutáni foglalkozás

Kottyán Bálint

3. osztályos osztályfőnök
testnevelés 2. 3. osztály
matematika 3. osztály
magyar olvasás 3. osztály
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délutáni foglalkozás

4. osztályos osztályfőnök

Varga Martin

magyar 4. osztály
matematika 4. osztály
ének 2. 4. osztály
technika 4. osztály
délutáni foglalkozás

az 2. 3. és 4. osztályban környezetismeretet tanít

Somogyi Katalin

Két fiatal tanító kezdi meg munkáját nálunk a 2019/2020-as tanévben: Horváth Enikő és
Varga Martin.

Tanulói létszámok:





1. osztály:
2. osztály:
3. osztály:
4. osztály:

26 fő
20 fő
18 fő
19 fő

1-4 osztály összesen: 83 fő
Az alsó tagozatban nagyfelmenő rendszerben folyik az oktatás, 1-4 évfolyamon.
Az osztálytanítókon kívül az alsó tagozatban tanítanak:



Mavizer Erzsébet ének szakos tanár ének-zene tárgyat 3. osztályban
Somogyiné Lugosi Márta történelem angol szakos tanár angol nyelvet 3. és 4.
osztályokban
 Somogyi Katalin tanító-biológia szakos tanár környezetismeret tantárgyat 2. 3. és 4.
osztályokban
SNI tanulók száma az alsó tagozatban 3 fő, fejlesztését logopédus végzi.
A BTMN-es tanulók száma 8 fő.
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Kiemelt pedagógiai feladataink a 2019/2020-as tanévben




A Komplex Alapprogram (KAP) bevezetése
A Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT), és benne a Komplex
Instrukciós Program (KIP) módszereinek megismerése, alkalmazása, heterogén
tanulócsoportok nevelésében oktatásában.



KIP módszerek mélyítése, KIP-es órák tartása.



A KIP elveinek megfelelő feladatsorok gyakorlati alkalmazása.



A belső továbbképzéseken egymás munkájának segítése, tapasztalatok átadása,
megbeszélése.



Egészségnap – Egészséges életmódra nevelés.



Fenntarthatósági témahét- környezetvédelemre és környezettudatos szemléletre
nevelés.
Oktatási célhoz kapcsolódó feladatok

Személyiségfejlesztés az életkori sajátosságok figyelembe vételével.
Kompetencia- és képességfejlesztés.
Alapkészségek elsajátíttatása egyéni foglalkozások, differenciált osztálymunka és kooperatív
munka alkalmazásával.
Tanulás tanítása tanórán és a délutáni foglalkozásokon
Tanulási és magatartási normák, viselkedési és higiéniás szokások következetes kialakítása.
Kapcsolattartás óvodával, szülőkkel.
Színvonalas oktatás-nevelés.
Munkaközösségünk legfőbb nevelési céljai:


tanulóink egészséges életmódra nevelése tanórákon (témahét keretében) és tanórán
kívüli sport-és egyéb szabadidős foglalkozásokon



a környezet iránti felelős magatartás kialakítása (témahét keretében)
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tanulóink kultúra és művészetek iránti érdeklődésének felkeltése, esztétikai érzékük
fejlesztése, a haza iránti szeretetük erősítése kulturális programjaink, szervezett
műsoraink révén

A nevelési célhoz kapcsolódó feladatunk:


a témahetek foglalkozásainak megtervezése, aktív részvétel azok lebonyolításában



személyes példamutatás és az iskolai programok színvonalas előkészítésében és
lebonyolításában való aktív részvétel



színházlátogatás szervezése



egészséges életmódra nevelés.

További feladataink



Enyinginé Bognár Tímea önértékelésének lebonyolítása.



Tanórán kívüli programokkal támogatni a tehetség kibontakoztatását, valamint
lehetővé tenni tanulóink számára a kreatív alkotás és a siker örömét.



a tanulók versenyekre való felkészítése, a verseny időpontjainak és eredményeinek
leadása a munkaközösség-vezetőnek



a szülők folyamatos tájékoztatása végzett munkánkról, eredményeinkről iskolánk
honlapján, Facebook oldalán



egymás szakmai programjain, rendezvényein való részvétel (lehetőség szerint)



részvétel iskolánk dokumentumainak véleményezésében, esetleges módosításában
(szükség szerint)

A munkaközösség-vezető munkaköri leírásának alapján végzi munkáját, félévente beszámol az
iskolavezetés felé a munkaközösség munkájáról, a versenyeken elért eredményekről.
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Az alábbi eseményeken,rendezvényeken a munkaközösség minden tagjának kötelező
részt vennie:
Munkaközösségi foglalkozások :
2019. augusztus 22.
2019.okt. második hete
2020. febr. 3. hete
2020. március első hete
Nevelési / munkaértekezletek
Tantestületi értekezletek
Fogadóórák :
2019. október 10.
2019. december 12
2020. április 02.
Szülői értekezletek
2019. szeptember 02.- 1. osztály;
2019. szeptember 03.-1. 2. 3. 4. osztály számára összevont szülői értekezlet, ezt
követően 2. 3. 4. osztályoknak osztály-szülői értekezlet
iskolai ünnepélyek, megemlékezések (október 23, karácsony, a magyar kultúra napja,
március 15.; a nemzeti összetartozás napja)
az egész iskolát érintő programok (témahetek, farsang, Vámbéry-napok
Nyilvános tanítási órák

2020. február 26. (2 tanítási óra)

Nyilvános tanítási óra az óvodások számára

2020. május 05. (1 tanítási óra)

A feladatok megvalósításának módjai


Folyamatos kapcsolattartás az óvodával és az óvónőkkel.



Rendszeres konzultáció a napközis kollégákkal, gyógypedagógussal,
fejlesztőpedagógussal.
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Fogadóórák, fogadónapok, szülői értekezletek, valamint a nyílt tanítási napokon a
szülőkkel való kapcsolatokat erősítjük.



Tanulmányi levelezős versenyeken való részvétel szorgalmazásával, kulturális
versenyek szervezésével (szavaló verseny, mesemondó verseny, népdaléneklési
verseny) támogatjuk a tehetséggondozást.



Közös programok szervezésével alapozzuk meg az osztályközösségek kialakítását.



(Színházlátogatás, vetélkedők, osztályprogramok, osztálykirándulások)



Hagyományápolás a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével. (Magyar
népmese napjának megünneplése, karácsony, március 15…)



Egészséges életmód szokásrendszerének kialakítása az iskolai egészséghét
programjaiba való bekapcsolódással.
Munkaközösségi foglalkozások

1.

Téma:

A tanév munkájának megtervezése, a munkaközösségi

munkaterv összeállítása, elfogadása, programfelelősök megnevezése.

2.

Ideje:

2019. augusztus 22.

Felelős:

Somogyi Katalin

Téma:

Bemutató tanítás
KIP módszerek alkalmazása a tanórán, tanóra megbeszélése
KIP elveinek megfelelő feladatsorok gyakorlati
alkalmazása. Tanári együttműködés kiépítése, tapasztalatok
megbeszélése
Órát tartja: Györgyné Jungwirth Krisztina

Ideje:

2019. október 2. hete

Felelős:

Somogyi Katalin

A felső tagozatos munkaközösséggel közös foglalkozás.

3.

Téma:

Bemutató tanítás:
KIP módszer alkalmazása a tanórán, a tanóra megbeszélése
Órát tartja: Enyinginé Bognár Tímea

Ideje:

2020. február 3. hete

Felelős:

Somogyi Katalin
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A felső tagozatos munkaközösséggel közös foglalkozás.

4.

Téma:

Előkészületek a témahét, tanév végi versenyek,
rendezvények lebonyolítására.

Ideje:

2020. március 4. hete

Felelős:

Somogyi Katalin

Programok, ünnepélyek
Programok, ünnepélyek
Tanévnyitó ünnepély

Időpont
2019. szeptember 01.

Felelős
Nagyné Müller Mária
Kottyán Bálint

Témanap:

2019. szeptember 27.

Somogyi Katalin

A magyar népmese napja

A műsorért felel:

Faliújság készítése

Kottyán Bálint

Témanap osztályonként

és az 1-4. osztályfőnökök

Megemlékezés az „Aradi Vértanúk

2019. október 4. (péntek)

1-4. osztályfőnökök

Pályaorientációs nap

2019. október 4.

Somogyi Katalin és

Az 1. osztályosok megfigyelése a

2019. október 11-ig

Nagyné Müller Mária

DIFER méréshez, jelzés az

Az igazgatók 2019. október

igazgatónak.

25-ig jelentik.

A mérés elvégzése.

A vizsgálatokat az iskoláknak

Napjáról”osztálykeretben

a kiválasztott tanulókkal 2019.
november 29-ig kell
Márton-napi lámpás felvonulás

2019. november 8.

1-4. osztályfőnökök

Iskolai sakkverseny

2019. november

Nagyné Müller Mária

Egészségnap

2019. november 15.

Somogyi Katalin
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Vámbéry Szavalóverseny

2019. november 27.

Nagyné Müller Mária és

Karácsonyi műsor

2019. december 19.

Horváth Enikő
Varga Martin

Farsang

2020. február 14.

Somogyi Katalin

Nyílt tanítási nap

2020. február 26.

minden pedagógus

1848/1849-es Forradalom és

2020. március 13.

Somogyi Katalin

Szabadságharc ünnepi műsor

Kottyán Bálint

Egyéni népdaléneklési

2020.április 3.

Varga Martin

2020. április 8.

1-4. osztályfőnökök

2020.április 20-24.

Somogyi Katalin és az

verseny/Kistérségi
A költészet napja megemlékezés
osztálykeretben
Fenntarthatósági témahét

osztályfőnökök
Iskolai szövegértési

2020. április 29.

feladatmegoldó verseny 1-4.

Somogyi Katalin és 1-4.
osztály osztályfőnökök

évfolyam számára
Anyák napja, ajándékkészítés,

2020. május első vasárnapja

1-4. osztályfőnökök

Osztálykirándulások

2020. május 22. v. 29.

1-4. osztályfőnökök

Vámbéry Napok, Vámbéry Gála,

2020. június 11. 12.

Somogyi Katalin és

verstanulás

minden pedagógus

Sportnap, gyereknap

Iskolai faliújság
A magyar népmese napja

2019. szeptember
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Varga Martin

Horváth Enikő
Október 23.

2019. október

Enyinginé Bognár
Tímea

Egészséghét

2019. november

Somogyi Katalin és
Somogyiné Lugosi
Márta

Farsang

2020. február

Nagyné Müller Mária

Költészet Napja

2020. április

Kottyán Bálint

Felelős:
Tanulmányi kirándulás

2020. május

Sári Attila és

Felelős: Sári Attila és

osztályfőnökök

osztályfőnökök

Iskola- Óvoda- közös programok szülőkkel és leendő 1. osztályosokkal
Ovi-Suli 1. előadás a szülőknek

2019. november

Ovi-Suli 2. Játékos mozgásfoglalkozás.

2020. február17-21. között
Felelős: Kottyán Bálint

Látogatás az óvodai nagycsoportban

2020. március 2-6. között
Felelős: a leendő 1. osztályos nevelő

Ovi-Suli 3. Nyusziváró játszóház- kézműves

2020. március 23-28. között

foglalkozás.

Felelős: Somogyi Katalin és 1-4.
osztályfőnökök

Ovi-Suli 4. Játékos interaktív foglalkozás

2020. április 6-10. között
Felelős: Somogyi Katalin

A nagycsoportos óvodások látogatása az 1.

2020. május eleje

osztályban

Felelős: 1. osztályos nevelő Nagyné Müller
Mária

„Suliváró” szülői értekezlet

2020. május 21.
Felelős: leendő 1. osztályos nevelő
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Versenyek
Iskolai sakkverseny

2019. november
felelős: Nagyné Müller Mária

Vámbéry Szavalóverseny

2019. november 27.
Felelős: Nagyné Müller Mária

Ányos napi versenyek

2019. december 06.
Felelős: 1-4 osztályfőnökök

Egyéni népdaléneklési verseny/Kistérségi

2020.április 3.
Felelős: Varga Martin

Masszi József szavalóverseny

2019. április

Iskolai szövegértési feladatmegoldó verseny

2019. április 29.

1-4. évfolyam számára

Felelős: Somogyi Katalin és 1-4.
osztályfőnökök

Teki-totó levelezős verseny

Folyamatos a tanévben
Felelősök: a felkészítő pedagógusok

Tudásbajnokság levelezős verseny

Folyamatos a tanévben
Felelősök: a felkészítő pedagógusok

Színházlátogatási terv
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A 2-3-4. osztályokból jelentkező tanulók két előadásra szóló bérletet vásárolhatnak a
Veszprémi Petőfi Színház előadásaira.
Az előadások címe: Spenót Panna
Hetedhét varázslat
A két előadásos bérlet ára 2600 Ft/fő.
Felelőse: Somogyi Katalin és osztályfőnökök

Megjegyzés:
Amennyiben az iskola érdeke úgy kívánja, a váratlanul felmerülő, megvitatást igénylő téma
esetén rendkívüli munkaközösségi foglalkozás hívható össze.

Csetény 2019. szeptember 02.
Somogyi Katalin
munkaközösség-vezető
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3. sz. melléklet

Diákönkormányzat munkaterve
2019/20.
Mavizer Erzsébet
A diákönkormányzat célja, feladata
A diákönkormányzat célja a diákok érdek képviselete, a diákélet szervezése. Ezen belül
szabadidős programok, a tanulók érdeklődésének megfelelő tevékenységi formák
kezdeményezése, megvalósítása.
Alapvető célja:


az iskolai munka segítése



a diákjogi képviselet mellett tanulóink részére programok, kikapcsolódási lehetőségek
biztosítása



az osztályközösségek, és az iskolaközösség kialakítása, formálása



környezet megóvása, szépítése



folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal



érdekegyeztetés, érdekérvényesítés az iskolavezetéssel

Feladatok:


Havonta diákönkormányzat ülések megtartása.



A tanulók jogainak és kötelességinek tudatosítása, kiemelt figyelemmel az iskola
Házirendjére.



A DÖK által meghirdetett pályázatok, rendezvények tervezése, levezetése, értékelése.



A havonkénti ülésen értékeli az előző hónap munkáját, kijelöli az elkövetkező hónap
feladatait, megnevezi a felelősöket



A környezettudatos életmód kialakításának érdekében papírgyűjtés szervezése

A diákönkormányzat tagjai
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A diákönkormányzatot az osztályokhoz, tartozó tanulók alkotják.

A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése.
1. A tanulóközösségek:
Az osztályközösségek demokratikus szavazással két képviselőt választanak. Ők vesznek részt
az iskolai diákönkormányzat munkájában. Negyediktől nyolcadik osztályig képviseltetik
magukat az évfolyamok.
A tanulóközösségek választott képviselői a tanulóközösség érdekvédelmét, életének
szervezését látják el.
A diákönkormányzat ülésein minden osztályból az osztály által választott DÖK- képviselők
vesznek részt, akik tájékoztatják az osztályközösséget az elhangzott témákról, és a meghozott
döntésekről.
Képviselik az osztály véleményét a diákokat érintő kérdésekben.
2. A diákönkormányzat vezetősége.
Az iskolai diákönkormányzat vezetőségét a diákönkormányzat tagjai titkos szavazással
választják meg.
A diákönkormányzat vezetősége 2 főből áll. Munkájukat segítő tanár felügyeli.
A vezetőség tagjai közül a következő tisztségviselőket választják meg:


elnök



elnökhelyettes

A diákönkormányzat diákvezetője a vezetőség elnöke.
A diákvezető feladata a DÖK- üléseinek az összehívása, előkészítése, levezetése, a hozott
döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kisérése.
A diákönkormányzat vezetőség feladatai:
Részt vesz a szabadidős, tanórán kívüli iskolai programoknak megszervezésében.
Tagjain keresztül tájékoztatja a tanulóközösségeket a döntésekről.
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Elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét.
Csatlakozhat más diákönkormányzatokhoz, terület vagy országos szervezet létrehozására.
A diákönkormányzatnak kötelessége, hogy
- személyi döntései, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az éves munkaterv
elfogadása előtt kikérje az őt megválasztó tanulóközösségek, tanulók véleményét.
- évente egy alkalommal a tanulóközösségek tagjait összehívja és tájékoztassa a vezetőség
által végzett munkáról.
Képviselet, kapcsolattartás
A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban,
tárgyalásban a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli. A
diákönkormányzatot segítő tanár munkaköri leírásának alapján végzi munkáját, félévente
beszámol az iskolavezetés felé a DÖK munkájáról.

A DÖK 2019/2020-as tanév feladati:


A diáktanács ülései



A diákközgyűlés évi egyszeri összehívása



DÖK- programjainak előkészítése, iskolai rendezvények segítése
Ütemterv

Szeptember:


Alakuló ülés



Új tisztségviselők megválasztása



Éves munka megtervezése, célok, feladatok kijelölése




Éves munkaterv elfogadása
Házirend ismertetése
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Iskolánkban működő szakkörök ismertetése, igények felmérése



Papírgyűjtés szervezése, lebonyolítása

Október:


DÖK gyűlés



A Zene Világnapja alkalmából játékos feladat és értékelése

November:


DÖK gyűlés



Karácsonyi játszóház előkészítése

December:


Karácsonyi játszóház szervezése és lebonyolítása



Karácsonyi ajándék készítése a nevelőtestület és Csetény község képviselői részére

Január:


DÖK gyűlés: félévi munka értékelése



Aktuális problémák megbeszélése



Félév előtti tanulási gondok áttekintés



A legjobb tanulmányi eredményt elért és a legjobb magatartású osztályok jutalmazása
oklevéllel (alsó- és felső tagozaton)



Farsang előkészítése

Február:


Farsangi rendezvény szervezése, farsangi dekorációelkészítése, tombola árusításának
megszervezése, előkészítése, felvonulási sorrend kialakítása, farsangi diszkó
megszervezése.



A Diákönkormányzat munkájának féléves értékelése

Március:


DÖK gyűlés

Április:


DÖK gyűlés



A magyar népviselet napja

Május:


Diákközgyűlés előkészítése
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Diákközgyűlés megtartása



Tavaszi papírgyűjtés megszervezése

Június:


DÖK gyűlés



Év végi összegzés

Csetény, 2019. szeptember 2.

4. számú melléklet
Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve
Óralátogatások rendje
Óralátogatások rendje- munkaterv melléklete lesz szintén.
-

Szeptember: Varga Martin,Horváth Enikő

-

Október: Marton Andrea, Györgyné Jungwirth Krisztina

-

November: Györgyné Jungwirth Krisztina

-

December: az első évfolyamos nevelők

-

Január: Enyinginé Bognár Tímea

-

Február: Kottyán Bálint

-

Március: Németh Vilmos,

-

Április: DFHT bevezetésének ellenőrzése
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A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve
Az ellenőrzés területei
Tantermek, folyosók
dekorálása
Tanmenetek
Leltár (taneszköz,
helyiségek)
Naplók (haladási és
osztályozási rész)
Ellenőrzők
Anyakönyvek,
bizonyítványok
Füzetek, dolgozatfüzetek
vezetése, javítása
Taneszközök, tankönyvek
kiválasztása
Óralátogatások
Napközis foglalkozások,
tanulószoba
Szakkörök, korrepetálás
Pályakezdő pedagógusok
Új kollégák
DÖK program

IX.
mkv,
ig.
ig. igh,
mkv

X.

ig.

igh.

igh.
igh.

mkv.

XI.

igh.

XII.

igh.

igh.

mkv.

II.

III.
mkv.

igh.

igh.

igh.

mkv.

IV.

igh.

V.

VI.
mkv,

ig.

ig.

igh.

igh.

mkv.
igh.

mkv.

mkv.

folyamatos
ig.
igh.
ig.
igh.
mkv.
ig.

I.

mkv.
mkv.

tank.fel.,
mkv.
igazgató, igazgatóhelyettes,
mkv.
ig.
igh. mkv
igh.
ig.
ig.
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mkv.

folyamatos

mkv
igh.

igh.
igh.
mkv.
igh.

igh.
mkv.

5. sz. melléklet

A CSETÉNYI VÁMBÉRY
ÁRMIN ÁLTALÁNOS
ISKOLA
ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE
2019/2020-AS TANÉV

Az önértékelési csoport tagjai:
Galambos Szilvia
Földesi László
Somogyiné Lugosi Márta
Részfeladatok végzése:
Dokumentumelemzés:

BECS tagok + bevont kollégák

Óra/foglalkozás látogatás

BECS tagok+ bevont kollégák
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Kérdőíves felmérés, interjúk

BECS tagok + bevont kollégák

Jegyzőkönyv elkészítése és feltöltése az
informatikai felületre

Somogyiné Lugosi Márta

PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS

Határidő

Felelős

Feladat

2019.
06.10.

Pedagógusok kijelölése az

2019.

Az önértékelésben résztvevő

06.30.

pedagógusok tájékoztatása

BECS tagok

önértékelésre

nevelőtestületi értekezlet keretében

2019.
09.15.
2019.
szeptember

Időpontok kijelölése nevelőtestületi
értekezlet keretében
Szülők tájékoztatása

Galambos Szilvia

Galambos Szilvia

Galambos Szilvia
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A tanév első félévében önértékelésre kijelölt pedagógus: Györgyné
Jungwirth Krisztina
2019.
októberdecember

Tájékoztató az önértékelésre kijelölt
kolléga részére
Informatikai felületen az önértékelési
folyamat elindítása, adatgyűjtési
jogosultságok kiosztása
Kérdőíves felmérések lebonyolítása
(Pedagógus munkatársak)
Dokumentumok átadása az
óra/foglalkozás látogatást végző
kollégáknak
Dokumentumelemzés:
 Tanmenet
 Óra/foglalkozási tervek
 Napló bejegyzések
 Tanulói füzetek
Óra/Foglalkozás látogatás (2 tanóra),
tapasztalatok megbeszélése
Pedagógusra vonatkozó interjú a
önértékelő pedagógussal

BECS tagok

Galambos Szilvia

Somogyiné Lugosi Márta
kijelölt munkatársak
Györgyné Jungwirth Krisztina
Földesi László

BECS tagok

BECS tagok
Györgyné Jungwirth Krisztina
Somogyiné Lugosi Márta

Pedagógusra vonatkozó interjú a
vezetővel

Galambos Szilvia, Földesi László

Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az
informatikai felületen

Somogyiné Lugosi Márta

Pedagógus önértékelő kérdőívének
kitöltése, kiemelkedő és fejleszthető
területek azonosítása
Önfejlesztési terv elkészítése,
egyeztetés az intézményvezetővel
Önfejlesztési terv feltöltése az
informatikai felületre, az informatikai
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Györgyné Jungwirth Krisztina
Györgyné Jungwirth Krisztina
Galambos Szilvia
Györgyné Jungwirth Krisztina
Galambos Szilvia

felületen az önértékelési folyamat
ellenőrzése és lezárása
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A tanév második félévében önértékelésre kijelölt pedagógus: Enyinginé
Bognár Tímea
2020.
februáráprilis

Tájékoztató az önértékelésre kijelölt
kolléga részére
Informatikai felületen az önértékelési
folyamat, időszak elindítása,
adatgyűjtési jogosultságok kiosztása
Kérdőíves felmérések lebonyolítása.
(Pedagógus munkatársak)
Dokumentumok átadása az
óra/foglalkozás látogatást végző
kollégáknak
Dokumentumelemzés:
 Tanmenet
 Óra/foglalkozási tervek
 Napló bejegyzések
 Tanulói füzetek
Óra/Foglalkozás látogatás (2 tanóra),
tapasztalatok megbeszélése
Pedagógusra vonatkozó interjú a
önértékelő pedagógussal
Pedagógusra vonatkozó interjú a
vezetővel
Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az
informatikai felületen
Pedagógus önértékelő kérdőívének
kitöltése, kiemelkedő és fejleszthető
területek azonosítása
Önfejlesztési terv elkészítése, egyeztetés
az intézményvezetővel
Önfejlesztési terv feltöltése az
informatikai felületre, az informatikai
felületen az önértékelési folyamat
ellenőrzése és lezárása
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BECS tagok

Galambos Szilvia

Somogyiné Lugosi Márta
kijelölt munkatársak
Enyinginé Bognár Tímea
Földesi László

BECS tagok
Somogyi Katalin

BECS tagok
Somogyi Katalin
Enyinginé Bognár Tímea
Somogyiné Lugosi Márta
Galambos Szilvia
Földesi László
Somogyiné Lugosi Márta
Enyinginé Bognár Tímea
Enyinginé Bognár Tímea
Galambos Szilvia
Enyinginé Bognár Tímea
Galambos Szilvia

VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS

Határidő
2020.
januármárcius

Felelős

Feladat
A folyamat egyeztetése a vezetővel

BECS tagok

A munkáltató tájékoztatása,
egyeztetés

Galambos Szilvia

Informatikai felületen az önértékelési
folyamat, időszak elindítása,
adatgyűjtési jogosultságok kiosztása
Kérdőíves felmérések lebonyolítása.
(pedagógusok, szülők)

Galambos Szilvia

Somogyiné Lugosi Márta
kijelölt munkatársak és szülők

Dokumentumelemzés:
 Vezetői pályázat
 Pedagógiai program
 Egymást követő két tanév
munkaterve és az éves
beszámolók
 SZMSZ

BECS tagok

Vezetőre vonatkozó interjú az
önértékelő vezetővel

Galambos Szilvia
Somogyiné Lugosi Márta

Vezetőre vonatkozó interjú a
vezetőtárssal
Jegyzőkönyv elkészítése, rögzítése az
informatikai felületen
Vezető önértékelő kérdőívének
kitöltése, kiemelkedő és fejleszthető
területek azonosítása
Önfejlesztési terv elkészítése
Önfejlesztési terv feltöltése az
informatikai felületre, az informatikai
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Galambos Szilvia
Földesi László
Somogyiné Lugosi Márta
Galambos Szilvia

Galambos Szilvia
Galambos Szilvia

Határidő

Felelős

Feladat
felületen az önértékelési folyamat
ellenőrzése és lezárása
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INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
A 2019/2020-as tanévben az alábbi elvárások értékelendők:

1. Pedagógiai folyamatok
Felelősök: BECS tagok
Tervezés:
 Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és
a munkaközösségek terveivel.
Megvalósítás:
 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő
tanév tervezése.
Értékelés:
 A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően
történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban
nyomon követhető.
 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a
tanulónak és szülőknek.
2. Személyiség – és közösségfejlesztés
Felelősök: BECS tagok
Személyiségfejlesztés:
 Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal
rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről.
Közösségfejlesztés:
 A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a
közösségfejlesztésben.
3. Eredmények
Felelősök: munkaközösségvezetők, szaktanárok, osztályfőnökök
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
 kompetenciamérések eredményei
 tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan
 versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint,
települési szint
 továbbtanulási mutatók
 vizsgaeredmények
 elismerések
 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók,
lemaradók)
 elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló)
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 neveltségi mutatók
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
felelősök: munkaközösségvezetők
 A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési
körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az
intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.
 Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz
szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Felelősök: igazgató, igazgató helyettes
 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit
(az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
 A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását
folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
6. A pedagógiai munka feltételei
Felelősök: igazgató, igazgató helyettes
Tárgyi, infrastrukturális feltételek
 Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program
megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a
fenntartó felé.
Személyi feltételek
 Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel
rendelkezik a nevelő- oktató munka humánerőforrás szükségletéről.
 A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült
problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.
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